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Nagovor župana
Spoštovane občanke in občani,

za mano sta dva mandata županovanja. Priznati moram, da včasih 
ni bilo lahko, a z ekipo sodelavcev v Občinski upravi smo uspešno 
delovali, predvsem v danih nam okoliščinah, ko je bilo potrebno 
reševati »stare grehe« zaradi sprejemanja napačnih odločitev. 
Če pomislim, kaj vse smo v teh dveh mojih mandatih postori-
li za našo občino, kar nekateri, ki bi to morali vedeti, v zadnjem 
času kar pozabijo, mi ni žal za odločitev izpred osmih let. Tudi 
danes bi postoril enako, ker si želim uspešno in predvsem zako-
nito delovanje občinskih struktur. Sem pa še vedno mnenja, da 
sta dva, največ trije mandati, povsem dovolj za tako odgovorno 
in mnogokrat kar stresno delo, kot je funkcija župana. Zavedam 
se, da mnogokrat ni mogoče ustreči vsem željam občank in ob-
čanov, kajti le ti niti ne poznajo vseh zakonskih ovir in možnosti 
za uresničevanje njihovih želja. Zato v vsem tem obdobju nisem 
obljubljal kakšnih neuresničljivih in/ali nerealnih želja in dejanj. 
Prepričan sem in verjamem, da smo v tem obdobju postorili vse 
tako,  kot smo lahko postorili v danih nam pogojih. Kaj in kako 
smo delovali, smo obveščali vse, ki jih delovanje Občine kakor koli 
zanima, preko našega glasila Aplenca in preko informacij na naši 
internetni strani. Prav gotovo ob koncu mandata zapuščam funk-
cijo župana z dobrimi občutki, da sem oziroma smo postorili vse, 
da bo novemu vodstvu in občinskim svetnikom omogočeno lažje 
delo v naslednjem mandatu. 
Vsa ta leta dela v Občinski upravi sem spoznal, da je delo v jav-
ni upravi predvsem stresno in naporno. Tu je veliko raznolikega 

dela, predvsem v majhnih občinskih upravah, kjer je ena oseba 
zadolžena za veliko različnih področij. Je veliko različne zakono-
daje in njihovih sprememb, kar moraš vseskozi spremljati, da se 
lahko pravilno odločaš. 
Mnogi me v teh mesecih sprašujete, zakaj ne poizkušam nadaljeva-
ti s funkcijo županovanja. Omenil sem že, da je moje osebno mne-
nje, da je določeno obdobje županovanja dovolj in da naj se na tem 
položaju prikaže nov obraz. Nenazadnje pa sem tudi že upokojenec. 
Kaj bom počel v nadaljevanju ? Če želiš in hočeš delati, se ni bati, 
da ne bi našel kakšnega hobija za krajšanje dni.  
Naj se ob zaključku zahvalim vsem občankam in občanom za vso 
podporo v tem obdobju, še posebna hvala pa sodelavcem Občinske 
uprave, kajti brez vas in vaše velike pomoči ne bi uspel(i). 

Hvala vsem. 
Stanislav Poglajen 
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25. seja Občinskega sveta Občine Komenda
V četrtek, 20. oktobra, je potekala 25. seja Občinskega sveta Občine Komenda, ki je bila tudi 
zadnja v tem sklicu. Ključni poudarki seje:

Predlog Odloka o proračunu 
Občine Komenda za leto 2023 – 
druga obravnava
Svetniki so sprejeli predlog Odloka o proračunu Ob-
čine Komenda za leto 2023 v drugi obravnavi. Odlok o 
proračunu Občine Komenda za leto 2023 v prvi obrav-
navi je Občinski svet obravnaval in sprejel na 24. seji, 
dne 16. 6. 2022. V predlogu Odloka o proračunu Obči-
ne Komenda za leto 2023 v drugi obravnavi je glede na 
predlog odloka v prvi obravnavi spremenjen 2. člen, ki 
določa višino proračuna, in 9. člen, ki določa ravnanje 
s stvarnim premoženjem.

Osnova za izračun primerne porabe je povprečnina, ki se je še po-
višala in znaša 667 evrov, primerna poraba za Občino Komenda pa 
je določena v višini cca 4,1 mio evrov.
Prihodki proračuna za leto 2023 znašajo 7.429.354 evrov ozi-
roma tretjino manj kot znaša ocena prihodkov za leto 2022. 
Glavnina od tega so davčni prihodki (5,5 mio evrov), nedavčni 
prihodki znašajo 1,7 mio evrov, ostalo pa so transferni in ka-
pitalski prihodki. 
Odhodki znašajo 7,5 milijona evrov oziroma skoraj polovico 
manj kot znašajo ocenjeni odhodki leta 2022. Glavnina vseh 
teh sredstev je po strukturi namenjena tekočim odhodkom oz. 
tekočim transferjem. Največja poraba se ocenjuje na področju 
izobraževanja (1,9 mio evrov), sledi varovanje okolja in naravne 
dediščine (1,6 mio evrov). 
V letu 2023 je v proračunu zagotovljenih več sredstev za pokri-
vanje materialnih stroškov in stroškov plač proračunskih upo-
rabnikov (javni zavodi, šole, vrtci, socialni zavodi, občinska 
uprava…), za redno vzdrževanje lokalnih cest (preplastitev 
najbolj obremenjenega in poškodovanega krožišča na območju 
poslovne cone Komenda), za redno vzdrževanje kanalizacijskih 
in vodovodnih sistemov, za ureditev avtobusnih postajališč ter 

otroškega igrišča v Nasovčah, za sofinanciranje dijaških in štu-
dentskih vozovnic… Na investicijskem delu ni večjih sprememb, 
saj je prioriteta zaprtje odlagališča inertnih odpadkov. Predsta-
vitev proračuna se je zaključila z besedami: »Verjamemo, da bo 
po uspešnem zaključku projekta zapiranja odlagališča inertnih 
odpadkov z rebalansom struktura proračuna drugačna oziroma 
investicijsko bolj ugodna.« 

Poročilo o izvrševanju proračuna 
Občine Komenda v obdobju od 1. 1. 
do 30. 6. 2022
Občinski svet se je seznanil s Poročilom o izvrševanju 
proračuna Občine Komenda v obdobju od 1. 1. 2022 do 30. 
6. 2022. Proračun je bil sprejet februarja 2022, na junijski 
seji je bil sprejet Odlok o rebalansu. 

V obdobju od 1.1. do 30.6.2022 so bili prihodki občinskega pro-
računa realizirani v višini 3.841.129,87 evrov, kar predstavlja 
36,5 % načrtovanih. Iz pregleda polletne realizacije proračuna 
Občine Komenda na Občini ugotavljajo, da so razlog za izkaza-
no nekoliko nižjo realizacijo nerealizirani nedavčni prihodki 
iz naslova vračila zarubljenih sredstev. Inšpektorat RS za oko-
lje in prostor zarubljenih sredstev v višini 2,8 mio evrov do 30. 
6. 2022 še ni vrnil v občinski proračun. Posledično pa so bili 
nekoliko nižje realizirani tudi odhodki. Njihova realizacija je 
znašala 2.893.724,11 evrov. Skladno s sprejetim proračunom 
so bili v prvi polovici leta izvedeni vsi javni razpisi, financi-
ranje zakonskih obveznosti je potekalo nemoteno, redno so 
se plačevale tudi obveznosti po kreditnih pogodbah. Z novimi 
večjimi investicijami pa se ni pričelo, saj je pomembno, da se 
najprej zaključi projekta zapiranja odlagališča inertnih od-
padkov v Suhadolah.

Špela Šimenc

Predstavitev proračuna se je 
zaključila z besedami: »Verjamemo, 
da bo po uspešnem zaključku 
projekta zapiranja odlagališča 
inertnih odpadkov z rebalansom 
struktura proračuna drugačna 
oziroma investicijsko bolj ugodna.« 

Iz pregleda polletne realizacije 
proračuna Občine Komenda na 

Občini ugotavljajo, da so razlog za 
izkazano nekoliko nižjo realizacijo 
nerealizirani nedavčni prihodki iz 

naslova vračila zarubljenih sredstev. 
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LOKALNE VOLITVE 2022
Občinska volilna komisija Obči-
ne Komenda na podlagi 41. člena 
in drugega odstavka 74. člena Za-
kona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 - UPB-3, 45/08, 
83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US), ob 
smiselni uporabi 61. člena Zakona 
o volitvah v državni zbor (Uradni 
list RS, št. 109/06 - ZVDZ-UPB-1, 
54/07-Odl.US, 23/17 in 29/21) ter 
javnega žrebanja za določitev vr-
stnega reda kandidatur za volitve 
župana z dne 26. 10. 2022, objavlja 

SEZNAM POTRJENIH 
KANDIDATUR ZA 
ŽUPANA OBČINE 

KOMENDA  
ZA LOKALNE VOLITVE, 

KI BODO  
20. NOVEMBRA 2022 

1. TOMAŽ DROLEC 
Rojen: 21. 02. 1953 
Spol: moški 
Stanujoč: Mlaka 33 C, 1218 
Komenda 
Naziv izobrazbe: elektroinstalater 
Delo, ki ga opravlja: upokojenec 
Predlagatelj: Viktorija Drolec in 
skupina volivcev

2. Mag. MAJDA RAVNIKAR 
Rojena: 17. 08. 1973 
Spol: ženska 
Stanujoča: Mlaka 27 B, 1218 
Komenda 
Naziv izobrazbe: magistra znanosti 
Delo, ki ga opravlja: direktorica 
občinske uprave 
Predlagatelj: Igor Štebe in skupina 
volivcev

3. BOŠTJAN VEINHANDL 
Rojen: 13.02.1976 
Spol: moški 
Stanujoč: Moste 40 H, 1218 
Komenda 
Naziv izobrazbe: univ. dipl. soc. 
delavec 
Delo, ki ga opravlja: sektor 
kriminalistične policije Ljubljana, 
višji kriminalist, specialist I  
Predlagatelj: Janez Skok in skupina 
volivcev

4. JURIJ KERN
Rojen: 07.12.1971 
Spol: moški 
Stanujoč: Klanec 48 F, 1218 
Komenda 
Naziv izobrazbe: diplomirani 
ekonomist 
Delo, ki ga opravlja: poslovni 
direktor Predlagatelj: Tea Tašker 
Kern in skupina volivcev

    
 Dida Volk, univ. dipl. prav.  

Predsednica Občinske  
volilne komisije

Občinska volilna komisija Ob-
čine Komenda na podlagi 41. 
člena in drugega odstavka 74. 
člena Zakona o lokalnih voli-
tvah (Uradni list RS, št. 94/07 
- UPB-3, 45/08, 83/12, 68/17 
in 93/20 – odl. US), ob smiselni 
uporabi 61. člena Zakona o voli-
tvah v državni zbor (Uradni list 
RS, št. 109/06 - ZVDZ-UPB-1, 
54/07-Odl.US, 23/17 in 29/21) 
ter javnega žrebanja za določi-
tev vrstnega reda kandidatur za 
volitve članov občinskega sveta 
z dne 26. 10. 2022, objavlja

SEZNAM POTRJENIH 
LIST KANDIDATOV 

ZA VOLITVE ČLANOV 
OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE KOMENDA

V VOLILNI ENOTI 1 - 
KOMENDA

ZA LOKALNE VOLITVE, KI 
BODO 20. NOVEMBRA 2022

Volilna enota 1 – Komenda – 
obsega območje naslednjih 
naselij: Breg pri Komendi, 
Gmajnica, Gora pri Komendi, 
Klanec, Komenda, Komendska 
Dobrava, Križ, Mlaka, Nasovče, 
Podboršt pri Komendi in Potok 
pri Komendi.

V seznam so vpisane naslednje 
liste kandidatov:

1. SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA
1. FRANC PETRIČ
2. ALOJZIJA STEGNAR
3. GAŠPER KOS
4. SLAVKA ROZALIJA PRIJATELJ
5. MARTIN GRKMAN
6. TINA CERAR
7. JANEZ STELE
8. BREDA ŠTUPAR
9. MATJAŽ JENKO

2. SOCIALNI DEMOKRATI
1. ANŽE ŠTERN
2. AGATA ZUPIN
3. NEJC MAREN
4. ANJA LAMPIČ
5. MARKO DOBNIKAR

3. NOVA SLOVENIJA – 
KRŠČANSKI DEMOKRATI
1. MARTINA PREZELJ
2. Dr. IGOR BOŠEVSKI
3. LUCIJA BOŠEVSKI
4. PETER NOVAK
5. DANICA ZMRZLIKAR
6. JANEZ CIGLER KRALJ
7. MATEJA VOLF

4. SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA – SDS
1. ALEŠ MARINKO
2. JOŽEFA ŽAGAR
3. DAMJAN URANIČ
4. SABINA KREMŽAR PANČUR
5. ANŽE MAGISTER
6. DAMJANA BRICELJ
7. KLEMEN SLAPAR
8. DESISLAVA DERMASTJA 
DIMOV, dr. med.
9. DEJAN SCHAUBACH

5. LISTA ZDRUŽENA KOMENDA 
Z BOŠTJANOM VEINHANDLOM
1. KLEMEN STELE
2. KARMEN KOVŠCA
3. RENATO GRGIČ
4. JASNA STELE
5. MARKO JERMAN

6. GIBANJE SVOBODA
1. MARIJAN ARH
2. TINA SERKO
3. MARKO ŠTUPAR
4. ANA MARIJA BAVDEK
5. PRIMOŽ RAKEF
6. ŠPELA RAKEF

7. LISTA MAJDE RAVNIKAR - LMR
1. ANTON SMREKAR
2. ŠPELCA MIKELJ
3. NIKOLAJ ŠPENKO
4. EVA JULIJA ŠTEBE
5. BRANKO PETEK
6. MIRKO POGAČAR
7. MELITA PAVLIČ
8. BLAŽ ERMAN
9. NADJA TORKAR

8. LISTA TRN
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

SEZNAM POTRJENIH 
LIST KANDIDATOV 

ZA VOLITVE ČLANOV 
OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE KOMENDA

V VOLILNI ENOTI 2 - 
MOSTE

ZA LOKALNE VOLITVE, KI 
BODO 20. NOVEMBRA 2022

Volilna enota 2 – MOSTE – ob-
sega območje naslednjih nase-
lij: Moste, Suhadole in Žeje pri 
Komendi.

V seznam so vpisane naslednje 
liste kandidatov:

1. SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA
1. NADA JAMŠEK
2. KLEMEN PIBERNIK
3. KATARINA KLEMENČIČ
4. STANISLAV ŠTEBE
5. ALOJZIJ GAŠPERLIN

2. SOCIALNI DEMOKRATI
1. Mag. MIHA BOŽIČEK
2. MATEJA PETERLIN
3. TIMOTEJ KRALJ
4. IRENA HAM

3. NOVA SLOVENIJA – 
KRŠČANSKI DEMOKRATI
1. PRIMOŽ KEPIC
2. URŠKA GROŠELJ PETKOVŠEK
3. MIRAN ERCE

4. SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA – SDS
1. ROK ZUPANČIČ
2. KLARA BERLEC
3. ROK FURLAN
4. DANAJA KEPIC
5. DAMIJAN PIBERNIK

5. LISTA ZDRUŽENA KOMENDA 
Z BOŠTJANOM VEINHANDLOM
1. TADEJ POJE
2. ANJA PAVRIČ
3. ALEŠ ŠIREC
4. URŠKA POJE
5. Mag. PETER ŠPRAJC

6. GIBANJE SVOBODA
1. ANTON KUHAR
2. ARWA VEINHANDL OBAID
3. LUKA ALEKSANDER SAJE
4. SAŠA ŠPRAJC
5. MATEJ KRIŽNAR

7. LISTA MAJDE RAVNIKAR – LMR
1. ALEKSANDRA MAJCEN
2. DAMIR SALAJKO
3. DARINKA KAVČIČ
4. JANKO ZABRET
5. BORUT POLJŠAK

8. LISTA TRN
1. ROMAN KONCILIJA
2. IRENA SKOK
3. ANTON ŠTEBE
4. LAURA PODGORŠEK
5. METKA LAP

Dida Volk, univ. dipl. prav.
Predsednica Občinske 

volilne komisije
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Tomaž Drolec: 

»Znam povezati ljudi za 
uresničitev velikih ciljev«

Zakaj ste prav vi prava izbira za župana 
Občine Komenda?
Zato, ker imam rad Občino in ljudi, ki ži-
vijo  v tej skupnosti in ker so bila in bodo 
tudi v prihodnje, v kolikor bom izvoljen, 
vrata Občinske uprave vedno odprta za 
vas, spoštovane občanke, spoštovani 
občani. Uradnih ur ne maram in tele-
fone bom dvigoval tudi izven delovnega 
časa. Prepričan sem, da znam usmerja-
ti skupnost v pravo smer, kar nam pove 
tudi laskav naziv, da  je občina  Komen-
da  na drugem mestu po razvitosti med 
212. občinami. To je rezultat pravilnega 
načrtovanja prostora in pravilne izbi-
ri prednostnih investicij in programov. 
Tudi izgradnja ene največjih in zagotovo 
najlepših poslovno industrijskih con v 
Sloveniji je sama za sebe zagotovilo, da 
znam povezati ljudi za uresničitev veli-
kih ciljev, kljub temu, da je bila pot težka 
in med glasnimi posamezniki prepoz-
nana kot zgrešena. Več kot 4000 zapo-
slenih v coni je velik uspeh. Za nekaj 100 
delovnih mest je na primer v preteklosti 
država spreminjala zakone, dajala mi-
lijonske subvencije (lakirnica Magna, v 
Hočah). V času mojega županovanja  so 
moje vodstvene sposobnosti prepoznali 
tudi v reviji Manager, kjer so me razgla-
sili za managerja leta med župani občin 
do 10.000 prebivalcev. 

Kaj je prva stvar, ki bi jo naredili  
kot novi župan?
Najprej bom imenoval direktorja Občin-
ske uprave, ki mu zaupam in ki se je že iz-
kazal, da zna sestaviti ekipo, prijazno do 
občanov in veščo pri pridobivanju nepo-
vratnih sredstev in drugih virov financi-
ranja. Župan brez dobrih, zavzetih sode-
lavcev je nemočen, kot je nemočen tudi, 
če ne zna in ne zmore dobro sodelovati s 
svetnicami in svetniki Občinskega sveta. 
Zato, spoštovane občanke in spoštovani 

občani, ko boste dajali glas posamezniku 
z liste ali stranke, izberite tiste, za kate-
re veste, da so njihovi lastni interesi za 
interesi v dobro skupnosti. In če bodo v 
Občinskem svetu v večini takšni, ki jim je 
mar za drugega, rezultati v dobro lokalne 
skupnosti ne bodo izostali.

Katere so največje 3 spremembe,  
ki jih po vašem mnenju potrebuje  
Občina Komenda?
Prva sprememba, ki sem jo že omenil, je 
drugačen, prijaznejši in sodelovalen odnos 
Občinske uprave do občank in občanov, 
predvsem do predstavnikov društev, klu-
bov in drugih nevladnih organizacij.
Druga sprememba je operativen in učin-
kovit pristop do realizacije že desetletje 
obljubljenih investicij, kot so športni park 
v središču Komende, telovadnica v Mostah 
in zadrževalnik na Tunjici.
Tretja in ne najmanj pomembna pa je naj-
ti način, kako vključiti občanke in občane 
v bolj aktivno življenje skupnosti in tukaj 
vidim predvsem bolj aktivno vlogo politič-
nih strank in list. Zato bom predlagal re-

dna srečevanja župana z vsemi članicami 
in člani list in političnih strank,  ne samo z 
izvoljenimi svetnicami in svetniki.

Kakšna je vaša vizija Občine 
Komenda čez 10 let in kje vidite njen 
največji potencial?
Čez deset let vidim našo občino veliko bolj 
urejeno, kar se tiče javnih površin, z le-
pim trgovsko stanovanjskim poslopjem v 
središču Komende, adaptiranim Kultur-
nim domom in Glavarjevo bolnico, z lepim 
športnim parkom. Poleg doma za starejše 
bo stal  zdravstveni dom z lekarno in oskr-
bovanimi stanovanji za starejše. Skratka, 
občino, prijaznejšo do vseh generacij.
Največji potencial pa vidim v nadaljnjem  
gospodarskem razvoju v Poslovni coni in 
tudi širše, izven cone, kot na drugi strani 
v razvoju sodobnega, trajnostno in eko-
loško naravnanega kmetijstva. Oboje  bo  
imelo pozitiven vpliv na finančne prilive 
v občinski proračun in s tem večjo mož-
nost financiranja nedonosnih, a koristnih 
in potrebnih programov in projektov,  v 
dobro vseh občank in občanov.
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Majda Ravnikar: 

»Moja prednost so izkušnje in 
dobro poznavanje delovanja 
lokalne samouprave«
Zakaj ste prav vi prava izbira za županjo 
Občine Komenda?
Ker trenutne razmere v Občini dovolj dob-
ro poznam, da lahko takoj začnem delati. 
Prav gotovo sta znanje in razumevanje od-
nosov v lokalni skupnosti osnovna pogoja 
za uspešno delo. Vrednote, kot so skrb za 
posameznika in skupnost v celoti, odprtost 
in pripravljenost slišati različna mnenja in 
sprejeti tudi kritična stališča in nasprotne 
argumente, so moje vodilo. Moj cilj je ja-
sen: voditi Občino zakonito in transparen-
tno ter skrbeti, da bo vsak občinski evro 
vložen v javno korist in skupno dobro čim 
več občank in občanov. Moja prednost so 
izkušnje in dobro poznavanje delovanja 
lokalne samouprave. Pri tem me vodi in 
spremlja občutek pripadnosti domačemu 
kraju in iskrena skrb za dobrobit vseh nas, 
ki tukaj živimo. 

Kaj je prva stvar, ki bi jo naredili 
kot novi župan/županja?
Postavitev močne, strokovne občinske 
uprave, ki bo sposobna realizirati zastav-
ljene cilje. Najprej objava javnega natečaja 
za zasedbo uradniškega delovnega mesta 
direktor Občinske uprave. Zatem pa, ob 
predvidenih upokojitvah in tudi siceršnji 
kadrovski podhranjenosti uprave, izved-
ba delne reorganizacije Občinske uprave 
z namenom pokritja kadrovske vrzeli na 
področju gospodarskih javnih služb, pro-
storske dejavnosti, premoženjsko pravnih 
zadev ter na področju investicij in pridobi-
vanja evropskih sredstev. 

Katere so največje 3 spremembe, 
ki jih po vašem mnenju potrebuje 
Občina Komenda?
Vzpostavitev hitre, odprte in spoštljive ko-
munikacije z občani. Občinska uprava bo 
še naprej delovala kot servis za vse občane, 
vpeljati pa bo potrebno  dodatne e-stori-
tve, ki bodo občanom omogočile hitre in 

enostavne komunikacijske informacije in 
rešitve. Vse napore bo potrebno usmeriti 
tudi v učinkovito črpanje in rabo evrop-
skih in državnih sredstev ter zagotovitev 
povezovalne in razvojne politike. Vse sile 
bo potrebno usmeriti tudi v dosego nam 
vsem željenega cilja, to je čimprejšnjo iz-
gradnjo obvoznice skozi našo občino. Fi-
nančna sredstva na državni ravni obstajajo 
(sredstva EU za odpornost in okrevanje), 
potrebna bo vztrajnost pri pogovorih s 
predstavniki države. Posebno pozornost bo 
potrebno nameniti tudi ureditvi okoljske 
problematike in področju ekologije.

Kakšna je vaša vizija Občine 
Komenda čez 10 let in kje vidite njen 
največji potencial?
Občino Komenda čez 10 let  vidim kot ob-
čino, ki otrokom nudi možnosti, da v njej 
kakovostno preživljajo svoj prosti čas in 
se razvijajo v odgovorne in zavedne mlade 
odrasle. Hkrati stopa zanesljivo v korak s 
časom in sprejema dobre prakse, ki so se 
kje drugje izkazale za učinkovite. Občino 
vidim kot skupnost sodelujočih, trdno in 

povezano, ki si pod vodstvom župana, ob 
tesnem sodelovanju Občinskega sveta in 
s podporo prebivalcev skupaj prizadeva 
za celostno izboljšanje kvalitete življenja 
v občini.  In potencial? Turizem!  V naši 
občini živimo povezani s svojo kulturno 
dediščino, cenimo naravo, ki nas obdaja 
in kjer goste in domače pri mizi najraje 
postrežemo z dobrotami, ki smo jih spekli 
iz lokalnih sestavin. Imamo bogato zgo-
dovino in nekaj, kar je marsikateri kraj že 
izgubil – krajevno istovetnost. In to lahko 
pokažemo svetu s tem, da razvijemo tu-
ristično ponudbo. Pozdravimo domače in 
tuje turiste, popotnike, nedeljske kolesar-
je z besedami: pridite in poglejte, spoz-
najte našo občino, kaj dobrega pojejte, 
fotografirajte se pri domači hiši častnega 
občana Tadeja Pogačarja, povzpnite se 
do cerkve, ki se nad krajem dviga že sko-
raj 900 let, spustite se do hipodroma in si 
oglejte konjske dirke ali pa se ustavite na 
tržnici, kjer boste našli pridelke lokalnih  
kmetovalcev, pridite na sejem, spoznaj-
te Komendčanke in Komendčane in naše 
mnoge znamenitosti.
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Boštjan Veinhandl: 

»Imam izkušnje, izobrazbo 
in močno voljo, predvsem pa 
imam vizijo«
Zakaj ste prav vi prava izbira za župana 
Občine Komenda?
Ker hočem spremembe, pravičnost in ena-
kopravnost za vse (podjetnike, športnike, 
mlade, stare). Ni mi vseeno, kakšna bo 
naša občina v prihodnje in kako se bomo 
občani tukaj počutili.
Imam izkušnje, izobrazbo in močno vo-
ljo, predvsem pa imam vizijo, kako Občini 
pomagati prebiti zid, ki se je gradil zadnja 
leta. Občini in vsem nam privoščim razvoj 
in napredek v gospodarstvu, športu, turiz-
mu, javni infrastrukturi, na družbenem in 
socialnem področju. Zavedam se, kakšno 
odgovornost nosi župan in kaj vse je pot-
rebno žrtvovati in narediti za uresničitev 
tega, kar občani in občanke potrebujejo in 
pričakujejo.  Za ta korak sem se trdno odlo-
čil, ker želim izboljšati življenje občank in 
občanov v Občini Komenda. Za dosego tega 
cilja bodo potrebne številne spremembe na 
različnih področjih  naše občine. Prepri-
čan sem, da bom imel veliko podporo so-
mišljenikov, s katerimi se bomo takoj lotili 
dela za korenite spremembe.
Življenje me je obdarovalo z družino, ki me 
podpira pri mojih odločitvah, hkrati pa me 
uči, da mnoge stvari v življenju niso kar sa-
moumevne. Moja življenjska pot me je pe-
ljala preko različnih ovir in do zmag, zato  
dobro vem, koliko energije in optimizma 
potrebujemo za napredovanje, za spre-
membe in za ohranjanje dobrih odnosov.  

Kaj je prva stvar, ki bi jo naredili  
kot novi župan?
Najprej bi se zahvalil občanom in občan-
kam za zaupanje in podporo. Organiziral bi 
srečanje z občani na prostem, v kolikor bi 
nam to vreme dopuščalo, in jim dal mož-
nost, da me bolje spoznajo.
Ker ima Občina določene zadolžitve, nedo-
končane projekte in nerešene probleme, bi 
se najprej aktivno lotil zaprtja odlagališča 
Suhadole. Preko javnega naročila bi izbrali 

izvajalca del in v predpisanem roku (treh 
mesecev) odlagališče zaprli. V tem letu bi 
se lotil projekta izgradnje zadrževalnika 
na poplavnem območju v Mostah. Zaradi 
poplavnega območja bi preučili primer-
nost umestitve Osnovne šole Komenda 
Moste, vrtca ter telovadnice. V kolikor bi se 
izkazalo, da umestitev ni problematična, 
bi pričeli z gradnjo nove telovadnice. Po-
treben bo tudi temeljit pregled in razprava 
o finančnem stanju ter preteklem poslova-
nju Občine. Na podlagi tega bom predlagal 
nov proračun in vanj vključil tudi razpolo-
žljiva evropska sredstva.  Nato bomo začeli 
s pripravo projektov za učinkovito uresni-
čevanje našega programa.

Katere so 3 največje spremembe,  
ki jih po vašem mnenju potrebuje  
Občina Komenda?
Pregledno delovanje župana, organov ob-
čine in Občinske uprave ter zakonito fi-
nančno poslovanje Občine. Učinkovitejše 
prilagajanje sodobni informacijski družbi. 
Pri delovanju Občine so potrebne posodo-

bitve  na področju turizma, varnosti, na 
družbenem in socialnem področju. V Ob-
čini potrebujemo več javnih prostorov in 
površin za druženje, športne, rekreativne 
in kulturne dejavnosti. Občina mora hitreje 
stopati v korak s časom.

Kakšna je vaša vizija Občine 
Komende čez 10 let in kje vidite njen 
največji potencial?
V kolikor mi bodo občani z izvolitvijo dali 
priložnost, si bom prizadeval, da bo Občina 
postala še bolj napredna in občinska oblast 
bolj dostopna ljudem. Komenda mora pos-
tati ekološko napredna ter gospodarsko 
povezana z drugimi občinami. Imamo še 
veliko neizkoriščenega potenciala na po-
dročju turizma, saj imamo čudovito lego 
pod planinami, hkrati pa tudi bogato na-
ravno in kulturno dediščino.  S skrbjo za 
boljše odnose bi se zmanjšalo tudi družin-
sko nasilje in mladostniško prestopništvo. 
S spodbujanjem strpnosti in odprtostjo za 
spremembe bi naša občina lahko postala 
primer dobre prakse.
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Jurij Kern: 

»Vizija mojega županovanja  
je v povezovanju«

Zakaj ste vi prava izbira za župana 
Občine Komenda?
Komenda je moj dom že 50 let. Ideja za kan-
didaturo mora priti sama in začutil sem, da 
je sedaj pravi trenutek za ta korak v mojem 
življenju. Županovaje je poslanstvo in z 
vsem srcem sem pripravljen prevzeti veliko 
odgovornost, ki jo s seboj prinašata podpo-
ra in pričakovanja vseh občank in občanov.  
V prvi vrsti se zavzemam za povezanost 
skupnosti, spoštovanje različnosti in 
sprejemanje dobrih idej ter rešitev. Eden 
mojih glavnih ciljev je na vseh področjih 
izboljšati kakovost življenja za vse obča-
ne. Želim ustvariti okolje, v katerem se bo 
gojilo spoštovanje, v katerem bodo prebi-
valci povezani in bodo s ponosom dejali, 
da so Komendčani.
Zaradi tega me še toliko bolj boli dejstvo, 
da se o naši prelepi občini v zadnjem ob-
dobju pogosto govori in piše negativno. 
Ljudje, ki so pripeljali do trenutnega stanja 
obljubljajo spremembe, a vsi občani dobro 
vemo, da Občina že kar nekaj časa stoji na 
mestu in da že dolgo ni čutiti niti energije 
niti volje pri iskanju luči na koncu tunela. 
Skrajni čas je, da na Zajčevo cesto 23 pride 
novo znanje, nova energija, nov način vo-
denja. Komendo imam preprosto rad in jo 
želim s spremembami, v katere verjamem, 
vrniti na pravo pot!

Kaj je prva stvar, ki bi jo naredili 
kot novi župan?
Županovanje v prvi vrsti prinaša veliko 
odgovornost, hkrati pa tudi delovanje na 
številnih področjih in brez ustrezne po-
moči vseh zaposlenih v Občinski upravi 
tako zahtevne naloge ni mogoče kvalitetno 
opraviti. Po izvolitvi bom opravil temeljit 
pogovor z vsemi zaposlenimi, preučil od-
prte zadeve ter postavil prioritete za delo. 
Enako bom storil tudi z vsemi novoizvo-
ljenimi svetnicami in svetniki. Vizija mo-
jega županovanja je v povezovanju. Želim 
prisluhniti dobrim idejam in praksam, ne 

glede na to, s katere »strani« prihajajo.
Nemudoma po izvolitvi bom vse aktiv-
nosti usmeril v rešitev zaprtja odlagališča 
inertnih odpadkov in tudi ostalih odprtih 
zadev, da čim hitreje razbremenimo Obči-
no starih grehov. Istočasno bomo že začeli 
pripravljati nove projekte, ki jih v zadnjih 
letih tako rekoč ni bilo. Dobro načrtovanje, 
iskanje različnih virov financiranja, ciljam 
predvsem na evropska sredstva, ustrezno 
vodenje in realizacija projektov so pogoj, da 
izboljšamo kakovost bivanja za vse občane. 
Prepričan sem, da bomo s takšnim delova-
njem uresničili vse točke mojega programa, 
ki ga najdete na www.jurijkern.si.

Katere so največje 3 spremembe, 
ki jih po vašem mnenju potrebuje 
Občina Komenda?

1. Potrebuje nov, svež zagon. 
2. Potrebuje strategijo razvoja.  
3. Potrebuje ljudi, ki se bodo spopadli s 
težavami in delovali proaktivno.  

Predvsem pa potrebuje vodstvo, ki posluša 
občane in bo s svojimi dejanji podprlo  vsak 

kakovostno pripravljen projekt občanov 
oziroma društev. V zadnjih letih sem v do-
govorih z Občinsko upravo vse prevečkrat 
naletel na gluha ušesa, pa čeprav je šlo za 
prireditve, ki so bile povezane s častnim 
občanom Tadejem Pogačarjem. Namesto, 
da njegov uspeh izkoristimo, je Občina za-
mudila izjemno priložnost za svojo promo-
cijo. To se enostavno ne bi smelo zgoditi. 

Kakšna je vaša vizija Občine 
Komenda čez 10 let in kje vidite njen 
največji potencial?
Občani, naravne danosti in razvoj že danes 
Občino Komenda po različnih kazalnikih 
uvrščajo zelo visoko. Lokalna oblast je ob 
gradnji številnih stanovanj in narašča-
nju števila občanov povsem pozabila na 
ustrezno načrtovanje in okrepitev javne 
infrastrukture. Ob pravilnem načrtovanju 
strategije razvoja in vodenju projektov vi-
dim Občino Komenda kot vzorčni primer 
dviga kakovosti bivanja v lokalnem okolju 
in to ne samo v Sloveniji, temveč tudi v EU. 
Ponosni bomo na to, da živimo tu, v naši 
prelepi Občini Komenda. Največji potencial 
smo vsi občani!



Franc PETRIČ - volilna enota Komenda

Nada JAMŠEK - volilna enota Moste

Izgradnja zadrževalnika je nujna brez nadaljnjega odlaša-
nja, saj je vreme vse boj muhasto. Realizirati asfaltirano 
povezavo Gora – Moste. Pospešiti in najti ustrezno reši-
tev za »razpadajoči beton« v centru Komende. Nujen je 
tudi dogovor s trgovcem za spodobno živilsko trgovino 
v Komendi. Urediti zavijani pas proti Mengšu na križišču 
pri Kralju. Pospešiti postopke za izgradnjo telovadnice v 
Mostah in selitev kmetij izven bivalnih naselij

Občinski odbor Slovenske ljudske stranke Komen-
da na lokalnih volitvah nastopa s polno listo, nosilca liste 
sta Franc PETRIČ v VE01 in Nada JAMŠEK v VE02. 
Naš namen je, da se intenzivno in pozitivno vključimo v re-
ševanje naših skupnih problemov v prihajajočem manda-
tu v interesu razvoja naše Občine ter prijetnega in zdrave-
ga bivanja.

Volilna enota 01 – KOMENDA

Volilni enota 02 - MOSTE

1. Franc PETRIČ, Breg 3
2 Alojzija STEGNAR, Komenska dob. 12 
3. Gašper KOS, Križ 51 
4. Slavka Rozalija PRIJATELJ, Krekova 27 
5. Martin Grkman, Glavarjeva 49A
6. Tina CERAR, Breg 16A
7. Janez STELE, Mlaka 34
8. Breda ŠTUPAR, Breg 15A 
9. Matjaž JENKO, Potok 3

1. Nada JAMŠEK, Moste 103 
2. Klemen PIBERNIK, Suhadole 54
3. Katarina KLEMENČIČ, Suhadole 15B 
4. Stanislav ŠTEBE, Žeje 12
5. Alojz GAŠPERLIN, Moste 99

Svetnika SLS Alojzij Gašperlin in Franc Petrič sta sodelova-
la in podprla vse ključne projekte iztekajočega se manda-
ta občinskega sveta in se mu na tem mestu zahvaljujemo. 
Čas teče naprej, pojavljajo se novi problemi in teža-
ve. Nerešeni stari problemi postajajo vse večji tako, 
da bo imel novi sklic veliko dela. Ena od velikih težav 
je nenehno naraščanje prometa. Kolone skozi Moste 
so vse daljše in se pojavljajo preko celega dneva. Nuj-
no je pospešiti izgradnjo cestne povezave od 
Mengša skozi Moste do Vodic. Pristopiti k bolj inten-
zivnemu in hitrejšemu reševanju problematike uredi-
tve in sanacije odlagališča v Suhadolski jami. Se-
danje stanje je nesprejemljivo, ogrožena je podtalnica, 
širi se smrad, velika je požarna ogroženost, da o izgle-
du ne govorimo. Dovoljenja in soglasja za zadrževal-
nik na Tunjici se pridobivajo že dva mandata. Če v 
spomin prikličemo pretekle poplave, je spomin grenak.

1Za listo SLS obkrožite št.

www.facebook.com/sls.komenda
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v občino Komenda

VOLILNA ENOTA 1 - Komenda
1. Martina Prezelj, Križ
2. Igor Boševski, Komenda
3. Lucija Boševski, Komenda
4. Peter Novak, Komenda
5. Danica Zmrzlikar, Nasovče
6. Janez Cigler Kralj, Klanec
7. Mateja Volf, Komenda

VOLILNA ENOTA 2 - Moste
1. Primož Kepic, Moste
2. Urška Grošelj Petkovšek, Moste
3. Miran Erce, Moste

Spoštovane občanke in občani,

vabimo vas, da se 20. 11. 2022 udeležite lokalnih volitev. Le te bodo priložnost, da za občinske svetnike volite kandidate, 
ki so pripravljeni prispevati k razvoju občine. Razvoj občine ne pomeni samo izgradnja prepotrebnih infrastrukturnih 
objektov, temveč tudi izgradnja vsebin, ki bodo občane/-ke povezovale v njihovem vsakdanjem delu in življenju. 

V NSi smo v preteklih mandatih dokazali, da znamo in zmoremo konstruktivno sodelovati.
V prihodnjem mandatu se bomo še bolj zavzemali za dvig kvalitete življenja. Zagotoviti želimo varne in pregledne 
poti. Proaktivno bomo pristopili k reševanju prometnega kaosa in reviziji 20 let starega projekta obvoznice Moste-
Vodice. Podpirali bomo društva in organizacije, ki bodo delovala v dobro občanov in krepila medsebojne odnose. Še 
posebej bomo naslavljali potrebe mladih, ki potrebujejo stičišče oz. programe, kjer bodo lahko ustvarjali, pridobivali 
neformalna znanja ter se družili s svojimi sovrstniki v varnem okolju.

VAŠ GLAS ZA NAS    3    JE NAŠA SKUPNA PRIHODNOST. USTVARIMO JO SKUPAJ.
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širi se smrad, velika je požarna ogroženost, da o izgle-
du ne govorimo. Dovoljenja in soglasja za zadrževal-
nik na Tunjici se pridobivajo že dva mandata. Če v 
spomin prikličemo pretekle poplave, je spomin grenak.

1Za listo SLS obkrožite št.

www.facebook.com/sls.komenda

N
ar

oč
ni

k:
 N

Si

VERJAMEMO
v občino Komenda

VOLILNA ENOTA 1 - Komenda
1. Martina Prezelj, Križ
2. Igor Boševski, Komenda
3. Lucija Boševski, Komenda
4. Peter Novak, Komenda
5. Danica Zmrzlikar, Nasovče
6. Janez Cigler Kralj, Klanec
7. Mateja Volf, Komenda

VOLILNA ENOTA 2 - Moste
1. Primož Kepic, Moste
2. Urška Grošelj Petkovšek, Moste
3. Miran Erce, Moste

Spoštovane občanke in občani,

vabimo vas, da se 20. 11. 2022 udeležite lokalnih volitev. Le te bodo priložnost, da za občinske svetnike volite kandidate, 
ki so pripravljeni prispevati k razvoju občine. Razvoj občine ne pomeni samo izgradnja prepotrebnih infrastrukturnih 
objektov, temveč tudi izgradnja vsebin, ki bodo občane/-ke povezovale v njihovem vsakdanjem delu in življenju. 

V NSi smo v preteklih mandatih dokazali, da znamo in zmoremo konstruktivno sodelovati.
V prihodnjem mandatu se bomo še bolj zavzemali za dvig kvalitete življenja. Zagotoviti želimo varne in pregledne 
poti. Proaktivno bomo pristopili k reševanju prometnega kaosa in reviziji 20 let starega projekta obvoznice Moste-
Vodice. Podpirali bomo društva in organizacije, ki bodo delovala v dobro občanov in krepila medsebojne odnose. Še 
posebej bomo naslavljali potrebe mladih, ki potrebujejo stičišče oz. programe, kjer bodo lahko ustvarjali, pridobivali 
neformalna znanja ter se družili s svojimi sovrstniki v varnem okolju.

VAŠ GLAS ZA NAS    3    JE NAŠA SKUPNA PRIHODNOST. USTVARIMO JO SKUPAJ.

3

27. novembra kar trije referendumi 
V nedeljo, 27. novembra 2022, bo potekalo glasovanje o 
treh zakonodajnih referendumih, in sicer o noveli Zako-
na o vladi  (ZVRS-J),  noveli Zakona o dolgotrajni oskr-
bi (ZDOsk-A) in noveli Zakona o Radioteleviziji Sloveni-
ja (ZRTVS-1B).

Volivke in volivci se bodo na referendumih odločali, ali so za uve-
ljavitev omenjenih treh zakonov ali proti. O vsakem izmed treh 
referendumov volivec glasuje posamezno. Referendumska vpra-
šanja bodo sledeča:

11VOLITVEAplenca   |   November 2022

»Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o 
spremembah Zakona o Vladi Republike 
Slovenije (ZVRS-J), ki ga je sprejel Dr-
žavni zbor na seji dne 22. junija 2022?«

»Ali ste za to, da se uveljavi Za-
kon o spremembah Zakona o dol-
gotrajni oskrbi (ZDOsk-A), ki ga 
je sprejel Državni zbor na seji dne 
21. julija 2022?«

»Ali ste za to, da se uveljavi Zakon 
o spremembah in dopolnitvah Za-
kona o Radioteleviziji Slovenija 
(ZRTVS-1B), ki ga je sprejel Držav-
ni zbor na seji dne 21. julija 2022?«



NEODVISNA KANDIDATKA ZA ŽUPANJO

Glasujte za Listo 
Majde Ravnikar – na glasovnici 
obkrožite zaporedno številko 7. 

Zap. št. Logotip   Ime liste Prostor za preferenčni glas

1. ..... ..............

2. ..... ..............

3. ..... ..............

4. ..... ..............

5. ..... ..............

6. ..... ..............

7. LISTA MAJDE RAVNIKAR - LMR

8. ..... ..............

VOLILNA ENOTA 02 MOSTE:

1. ALEKSANDRA (ALJAŠA)  
    MAJCEN (Moste)
2. DAMIR SALAJKO (Moste)
3. DARINKA KAVČIČ (Suhadole)
4. JANKO ZABRET (Moste)
5. BORUT POLJŠAK (Suhadole)

VOLILNA ENOTA 01 KOMENDA:

1. ANTON SMREKAR (Mlaka)
2. ŠPELCA MIKELJ (Gmajnica)
3. NIKOLAJ ŠPENKO (Komenda)
4. EVA JULIJA ŠTEBE (Gora)
5. BRANKO PETEK (Križ)
6. MIRKO POGAČAR (Klanec)
7. MELITA PAVLIČ (Nasovče)
8. BLAŽ ERMAN (Gmajnica)
9. NADJA TORKAR (Podboršt) 

Če želite dati posameznemu kandidatu z liste preferenčni glas, v prostor za 
preferenčni glas pri listi št. 7 pripišite še zaporedno številko kandidata, ki mu dajete 

preferenčni glas. Zaporedne številke kandidatov vidite na priloženih fotografijah, 
objavljene pa bodo tudi v kabinah za glasovanje.

2mag. MAJDA  RAVNIKAR
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Spoštovane občanke in občani,

pred letošnjimi lokalnimi volitvami vas želim še enkrat nagovoriti.

Sem Majda Ravnikar, rojena leta 1973. Moji starši, Bobnarjevi, izvirajo iz Most pri Komendi, 
kjer sem preživela tudi svoje otroštvo in mladost. Od leta 2000 z družino živimo na Mlaki. 
Izobraževala sem se na področju javne uprave, kjer delam vrsto let. Moje prvo delovno 
mesto je bilo v sosednji občini, od ustanovitve Občine Komenda pa delo opravljam 
v občinski upravi domače občine. S časom, izkušnjami in zavzetostjo sem pridobila 
zaupanje in prevzela vlogo direktorice občinske uprave. Pristojnosti vsakega direktorja 
občinske ali mestne uprave so omejene in precej natančno določene. In prav je tako. 
Razdeljene in razmejene pristojnosti med županom in direktorjem občinske uprave so 
potrebne, prav tako moč odločanja in odgovornosti. Zakon o lokalni samoupravi namreč 
jasno navaja, da župan predstavlja in zastopa občino ter usmerja in nadzira občinsko 
upravo, direktor pa vodi delo občinske uprave. In to delo sem opravljala na tak način.

Moja naravnanost bo še naprej ostala enaka, temeljila bo na odločnosti, vztrajnosti, 
pogumu, odgovornosti in srčnosti.

Seveda me kot morebitno županjo čakajo številni novi izzivi, ki pa se jih ne bojim. 
Sprejemala jih bom, vsakega posebej, z veliko odgovornostjo. Pri tem mi bodo zagotovo 
v pomoč sodelavke in sodelavci s svojim znanjem in izkušnjami. Nikoli namreč en sam 
človek ne more delati večjih premikov v skupnosti, pa četudi ima znanje in izkušnje.

Torej, vse tiste, ki imate v sebi moč za SPREMEMBE, vabim, da se 
20. novembra letos udeležite lokalnih volitev in na glasovnici za volitve 
župana obkrožite številko 2 ter mi s tem namenite svoj glas podpore.

mag. Majda Ravnikar,
kandidatka za županjo Občine Komenda

 Naročnik in plačnik: Majda Ravnikar in Lista Majde Ravnikar
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Dragi občanke in občane,
vrelišče pred volitvami se bo kmalu končalo z volilnim molkom. Volilna kampanja je bila prijetna, saj smo prežive-
li ogromno časa med ljudmi, na trenutke pa je bila tudi umazana, manjkali niso niti udarci pod pasom. V listi 
TRN smo se poskušali distancirati od vseh umazanih debat in pogovorom na socialnih omrežjih. Večjo pozornost 
tako namenjamo našim projektom in idejam za boljšo prihodnost občine. Na splošno se je veliko obljubljalo, 
ogromno pa je bilo le volilnih bonbončkov. Sprašujete nas, zakaj imamo na listi TRN tako malo točk programa. 
Eden izmed glavnih razlogov je, da smo lista s tradicijo in poskušali smo napisati realen uvod v novo obdobje. 
Zadrževalnik na Tunjici je več kot nujen, saj je z njim povezano veliko ostalih projektov v občini. Z zadrževalnikom 
bi se izboljšalo poplavno varstvo v občini. Na zadrževalnik je vezan tudi projekt telovadnica v Mostah, ki brez 
zadrževalnika ne bo dobila gradbenega dovoljenja. Pri vseh projektih je potrebno začeti na začetku, ampak tega 
se očitno vsi ne zavedajo, saj beremo o raznih projektih, ki so vprašljivi in neizvedljivi.

V preteklih letih so svetniki na listi TRN pomagali pri različnih projektih. Narejeno je bilo približno 5 km novih 
asfaltnih cest; fekalna kanalizacija, ki jo je občina plačala sama; 2. faza izgradnje komunalne infrastrukture v PC 
Komenda; Zbirni center za ravnanje z odpadki Drnovo; preplastitev krožišča na Gmajnici; gasilni dom v Mostah; 
agromelioracija na komasacijskem območju Nasovče – Kaplja vas in Drnovo, ki sta se financirali s sredstvi EU iz 
evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in otroška igrala na Križu, v Mostah ter Suhadolah. Zanimivo 
nam je spremljati programe strank, ki so pa začetnih obljubah skoraj vse prepisale naš program. Pri obnovi kul-
turnega doma in Glavarjevega špitala bo vsekakor potrebno izboljšati dostop za invalide. V našem načrtu je tudi 
širitev pokopališča in obnova mrliških vežic, saj vsi vemo v kakšnem stanju so. 

Člani Liste TRN in naši podporni člani smo aktivni v različnih društvih in klubih v Komendi, za katere je namenje-
no bistveno premalo finančnih sredstev s strani občine. Ne smemo pa pozabiti, da so ravno društva gonilna sila 
za delovanje in tudi prepoznavnost Občine Komenda. Pripravljenih imamo še veliko projektov, ki jih bomo pred-
stavili ob pravem času. V listi TRN smo pripravljeni podpreti vse dobre projekte, ne glede na predlagatelja, saj je v 
občini potrebno delovati složno in enotno. Skupaj namreč lahko naredimo velike stvari, ki jih sami ne zmoremo.
Vse občanke in občane vas vabimo, da se udeležite volitev in se odločite po svoji presoji. V kolikor se boste 
odločili za nas, obljubimo, da se bomo trudili za lepši jutri vseh občanov in občank. Hvala že vnaprej za vaš glas.

Vaši TRN-ovci

LE DEJANJA NAJ VELJAJO

- 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

PROGRAM LISTE TRN:

Naročnik in plačnik oglasa: Lista TRN



Spremembe, v katere verjamem!

www.jurijkern.si

Neodvisni kandidat 

JURIJ KERN
za župana Občine Komenda
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 Ureditev in dokončanje suhega zadrževalnika  

Tunjščica

 Izgradnja telovadnice v sklopu OŠ Moste

 Ureditev glede zapiranja smetišča Suhadole

 Izgradnja športnega parka Komenda

 Ureditev šolske poti z dodano vsebino  
za vse generacije

 Izgradnja prepotrebne cestne povezave  
med Mengšem in Vodicami

 Postavitev obeležja kolesarju Tadeju Pogačar

 Nadaljevanje urejanja in čiščenja vodotokov

 Podpiranje vseh že do sedaj uspešnih projektov, 
vključno z novimi

 Začetek postopkov za pripravo projekta  
Gradnja novega vrtca

 Transparentno delovanje in upravljanje

PROGRAM DELA 2022 - 2030

Želim si napredek,  
naredimo to skupaj!

 

SOCIALNI DEMOKRATI 
ZA KOMENDO 

 

Kandidati in program za občinski svet 

 

Volilna enota 1: 
1. Anže Štern 
2. Agata Zupin 
3. Nejc Maren 
4. Anja Lampič 
5. Marko Dobnikar 
 

 
 

Naročnik in plačnik oglasa je: 
Socialni demokrati, Levstikova 15, Ljubljana 

 Ureditev centra Komende 
 Prenova kult. doma s kinom in mladinskim centrom 
 Ureditev obvoznice ter lokalnih cest po vseh vaseh 
 Ureditev in sanacija odlagališča odpadkov 
 Izgradnja športnega parka pri hipodromu 
 Izgradnja zadrževalnika vode na Tunjici 
 Ureditev in povečanje varnosti šolske poti 
 Ohranitev ter razvijanje medgeneracijskega sobivanja 
 Ureditev dodatnih rekreativnih površin 
 Občinska pomoč lokalnim obrtnikom in podjetnikom 
 Razširitev prostorov šole in vrtca 

 

 
 

Volilna enota 2: 
1. mag. Miha Božiček 
2. Mateja Peterlin 
3. Timotej Kralj 
4. Irena Ham 

 
 
 

Več o naših kandidatih 
in programu si lahko 
preberete na: 
https://fb.me/socialnidemokratikomenda 
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V tokratnem prispevku se želim osredotočiti na področje prostovoljstva, tako mojega, kot v sami občini 
Komenda, na nevladne organizacije (NVO) in na mlade v občini Komenda. Odgovore na ta vprašanja išče od vseh 
županskih kandidatov Ustanova Petra Pavla Glavarja, ena bolj aktivnih organizacij v Komendi.
 
Društva, klubi in druge NVO so vezivno tkivo vsake občine in pri nas jih je preko 50. Veliko!! Ta razcvet se je zgodil 
v času mojega županovanja, ker sem se tudi sam kot mlad človek začel osebnostno graditi v društvih.
 
Bil sem predsednik Mladinske organizacije in kasneje Prosvetnega društva. Preden smo skupaj s somišljeniki na 
mojo pobudo ustanovili Občino Komenda, sem bil predsednik Krajevne skupnosti Komenda in soustanovitelj 
Planinskega društva. Ob gradnji Planinskega doma Milana Šinkovca na Podborštu, sem bil eden izmed mnogih 
prostovoljcev. Dom je bil namreč zgrajen v veliki večini s prostovoljskim delom. Najmanj deset let sem bil tudi 
planinski vodnik v Planinskem društvu Komenda.
 
V zadnjih osmih letih pa sem prostovoljec v Medgeneracijskem društvu. Zaključil sem izobraževanje za voditelja 
medgeneracijskih skupin in skupaj  z Darkom Mavsarjem sva ustanovila pretežno moško skupino, kar je redkost. 
Vključil sem se tudi prostovoljsko v ureditev skupnostnega vrta v Krekovem središču v Komendi in v projekt 
Gozdni park za vse generacije, čiščenja občinskega gozda poleg novega doma za starejše. Zadnje leto sem tudi 
del lepega in potrebnega projekta Brezplačni prevozi za starejše in z velikim veseljem vozim naše starejše 
občanke in občane v pretežni meri k zdravniku v Kamnik ali v  Ljubljano. To so zagotovo ena lepših druženj in jih 
nameravam nadaljevati tudi, če mi boste, spoštovane občanke, spoštovani občani, zaupali županovanje.

Na vprašanje, koliko prostovoljskih ur sem opravil v zadnjem letu, težko odgovorim, ker jih ne beležim in ne 
štejem. Bilo pa jih je kar nekaj. Predvidevam, da je, glede na veliko število društev, klubov in drugih NVO, tudi 
število prostovoljcev v naši občini veliko, kar pa ne pomeni, da  si jih ne želim še več in moja skrb, če bom izvoljen 
za župana, bo, da bomo ustvarili ugodne pogoje za to.
 
Tako, kot so na eni strani starejši ranljiva skupina, za katero je v naši občini relativno dobro poskrbljeno, so na 
drugi strani poleg otrok mladi tista skupina, ki potrebuje posebno pozornost. Res je, da se tudi vključujejo v 
številna športna društva in klube, v  gasilska društva in druge NVO, moja želja pa je, da skupaj z njimi najdemo 
način aktivnejšega vključevanja  v samo odločanje in vodenje občine. Ravno tako se veselim tudi sodelovanja s 
kmeti, saj nam je do sedaj še vedno uspelo najti rešitve za skupno zadovoljstvo in dobrobit vseh. Pričakujem in 
vesel bom vsake pobude z njihove strani, ker samo 

Skupaj nam bo uspelo!

Spoštovane občanke, spoštovani občani!

Tomaž Drolec, neodvisni kandidat za župana 2022 - 2026

Naročnik in plačnik oglasa: Tomaž Drolec
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Balinarsko tekmovanje posameznikov
Preko cele sezone je pri balinarski sekciji potekalo tekmovanje 
posameznikov, v katerem je sodelovalo šestnajst balinarjev in ba-
linark. Igrali smo po sistemu vsak z vsakim. Osem najboljših se 
je pomerilo še enkrat med seboj v dveh skupinah. V torek, 18. 10 
2022, pa smo imeli polfinalno in finalno tekmo. Zbrali smo se ob 
9.00 zjutraj in pričeli s tekmovanji, nekaj navijačev pa je iz megle 
navijalo vsak za svojega favorita. Kmalu je posijalo sonce in finalni 
boji so se igrali v izredno dobrih razmerah za ta letni čas in vse več 
navijačev je spremljalo zanimive dvoboje na igriščih.

Vrstni red je bil na koncu naslednji:
1. Hacin Tomaž
2. Žulič Ivanka

3. Zarnik Tone
4. Misja Mirko

Pokale prvim štirim je podelil podpredsednik DU Komenda Sodnik 
Avgust in nam zaželel še veliko uspehov. 

Memorialni turnir v počastitev 
pokojnih balinarjev
Vsako leto v jesenskem obdobju izvedemo memorialni turnir v 
počastitev naših pokojnih balinarjev in tudi letos je bilo tako. 
Zbralo se nas je osemnajst balinarjev in balinark. Povabili smo dve 
ekipi iz sosednje Občine Cerklje in jim tako vrnili njihovo povabilo 
na njihov memorialni turnir.
Na začetku nas je pozdravil predsednik DU Komenda, Saša Lenar-
čič, in nam zaželel veliko sreče ter veliko dobre volje pri tekmo-
vanju. Žrebali smo dvojice in nato pričeli s tekmovanjem. Žreb je 
ustvaril zelo zanimive tekmovalne dvojice. Skupaj sta bila v paru 
naša najstarejša balinarka Mari Smolnikar in najstarejši balinar 
Špehonja Anton, skupaj stara skoraj 170 let.  Potekali so zanimivi 
dvoboji in na koncu je nastal naslednji vrstni red:

1. Hacin Tomaž in Jankovič Franc
2. Romšak Draga in Misja Miro
3. Zarnik Tone in Špenko Jože
4. Misja Dani in Žulič Ivanka

Turnir prirejamo že več kot petnajst  let in je stalnica na našem 
urniku tekmovanj. Naše balinarke so nam tudi letos postregle z 
sladkimi dobrotami, za kar se jim lepo zahvaljujemo.

Tomaž Hacin

Uspešna sezona igralcev tenisa 

Člani Teniške sekcije pri Društvu upokojencev (DU) Komenda smo 
v oktobru imeli zadnji, četrti turnir dvojic. Skupni seštevek točk 
je prinesel tudi prve tri uvrščene, in sicer Stjepana Kovačevića, 
Štefana Pojbiča in Janka Brinovca (na fotografiji). V juniju smo 
sodelovali na Pokrajinskem prvenstvu teniških dvojic na igriščih 
Teniškega kluba Duplica. Člani Teniške sekcije DU Komenda smo 
dobili dva podprvaka: v kategoriji do 65 let Stjepana Kovačevića in 
Draga Kolarja ter v kategoriji do 75 let Francija Omerzuja in Srečka 
Laha. Tako smo uspešno zaključili letno sezono. Treninge nada-
ljujemo v mengeški športni hali.

Tenisači nagrajeni z ozimnico

Člani Teniškega kluba Komenda so v soboto, 29. oktobra, odigrali 
zadnji turnir dvojic v letni sezoni. Vsi igralci so bili ob prihodu v 
prostore kluba obdarjeni s paketom ozimnice Kmetije Burger iz 
Most. Prvi trije najboljši pari pa še z dodatno nagrado. Zaključni 
teniški turnir je potekal v pravem športnem razpoloženju, h kate-
remu je veliko prispevalo še toplo sončno vreme.

Drago Kolar, Jožef Pavlič
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Mladina in gasilski mesec oktober

S sončnim vremenom se je poslovil mesec oktober, ki je 
vsako leto mesec požarne varnosti, letos je bila tematika: 
Tudi baterije lahko zagorijo. 

Gasilci ta čas običajno obeležujemo z gasilskimi vajami in dnevi od-
prtih vrat. Cilj vaj je predvsem preveriti usposobljenost in delovanje 
enote ob nastanku požara in ostalih elementarnih dogodkov. Na 
dnevih odprtih vrat pa se krajanom prikaže opremo in vozila. Je pa 
dan odprtih vrat tudi dogodek, na katerem se mladini predstavi delo 
in orodje, s katerim mladi tekmujejo na gasilskih srečanjih. 
Zavedati se moramo, da je za delovanje in obstoj društev potrebna 
stalna angažiranost za motivacijo pri delu z mladimi. Zato se tudi 
mentorji vsako leto dobimo na posvetu, kako dodatno privabiti 
mlade, posebej še tiste v obdobju najstništva. Srečanje mentorjev 
bo konec meseca novembra. Vse nove ideje in pridobljeno znanje 
bomo z veseljem predali mladim, ki se odzivajo povabilu mentor-
jev za srečanja. 
Prav prijetno srečanje so organizirali mentorji z mladimi v Mostah z 
izdelovanjem podob iz buč pred dnevom čarovnic. Mlade pa čaka  še 
zaključno tekmovanje v namiznem tenisu v Šmarci, kjer bodo razgla-
sili zmagovalca v skupnem seštevku tekmovanj za letošnje leto. 
Po dveh letih nam je zopet uspelo speljati vse načrtovano, zato 
pohvale vsem, ki ste se udeleževali tekmovanj ali športnih iger. 
Naj vam vsem dobri možje, ki prihajajo v decembru, uresničijo 
čim več želja. 

Andrej Lukanec, vodja mladih GZ Komenda

Srečanje pri 30-letni lipi, 
ki jo je posadil Janez Lončar
V Zalogu pri Cerkljah, s pogledom na svojo rojstno hišo,  
je Janez Lončar iz Podboršta pred tridesetimi leti ob osa-
mosvojitvi Slovenije zasadil lipo. Danes je ta že čudovito 
in markantno drevo, ki se bohoti sredi polj. 

Nase opozarja z zastavo na vrhu, pod njim pa je postavljena klo-
pica, ki je postala priljubljena točka okoliških sprehajalcev. Ob njej 
je na tabli zapisano: »V Zalogu pr'Primažku sem se rodil, na tej 
njivi sem se znojil, na letališču sem se proti Jugo vojski boril, za 
osamosvojitev Slovenije sem leta 1991 to lipo posadil.« V četrtek, 
27. oktobra, so se na tem mestu srečali Lončarjeva družina, prija-
telji in veterani vojne za Slovenijo, da bi v senci jesensko obarvane 
lipe – v spomin in opomin - obudili dogodke izpred tridesetih let. 
Marija Kern je posebej za ta dogodek napisala in odrecitirala pe-
sem, ki je srečanju dala prav poseben pomen.

Špela Šimenc
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Spominska slovesnost pri 
spomeniku NOB v Mostah
Krajevna organizacija Zveza borcev za vrednote NOB Ko-
menda je 28. oktobra organizirala spominsko slovesnost - 
komemoracijo pri spomeniku NOB v Mostah pri Komendi. 

Slovesnost je obogatil kulturni program z dvema recitatorkama 
(Marijo Kern in Anjo Kralj Železnik), za pevske vložke so poskr-
beli pevci in pevke MePZ DU Komenda. Slavnostni govornik Filip 
Železnik je  svojem nagovoru poudaril, da naj bi človekove pravice 
veljale po vsem svetu, vendar se te kršijo vsepovsod, še posebno 
pa v vojni, kjer se dogajajo nepredstavljivi zločini. »Danes smo se 
tu zbrali, da se poklonimo in spomnimo na partizane, ki so padli 
v neposredni bližini,« je povedal predsednik KO ZB NOB Komen-
da. Poleg njega sta k spomeniku venec položila še župan Stanislav 
Poglajen in Mihael Burilov, podpredsednik KO ZB NOB Komenda.

Špela Šimenc

EKSKURZIJA NA AVSTRIJSKO KOROŠKO

V ponedeljek, 17. 10., smo se učenci devetih razredov odpravili z 
avtobusom na avstrijsko Koroško. Po eni uri vožnje smo prispeli 
v Avstrijo. Dobili smo učne liste, ki smo jih reševali skozi dan. 
Najprej smo se odpeljali do gradu Ostrovica. Na grad smo se 
povzpeli peš in si ogledali vsaka od 14 vrat, po katerih je grad 
znan, vodička pa nam je vmes povedala zanimivosti o vsakih 
vratih. Ko smo prispeli na vrh, smo pomalicali in si ogledali 
grad še podrobneje. Zatem smo šli v grajski muzej, kjer smo 
videli od oklepov, mečev, topov do oblek grajskih gospa. Nato 
smo naredili še nekaj razrednih fotografij in se počasi odpra-
vili do avtobusa. Še prej pa smo si lahko kupili spominke v 
majhni trgovinici. 
Pot smo nadaljevali do vojvodskega prestola, ki stoji na Gos-

posvetskem polju, kjer smo si ogledali še cerkev Gospe svete. 
Nato smo se odpeljali v Celovec, v deželno hišo, kjer smo v 
dvorani grbov videli knežji kamen in se sprehodili po mestu. 
Ker smo bili lačni, smo se ustavili v McDonald'su, potem smo 
šli nazaj do avtobusa. 
Na koncu smo se odpeljali še do velikega razglednega stolpa 
ob Vrbskem jezeru. Na vrh smo pešačili, nazaj dol pa smo se 
spustili s toboganom. Z vrha smo videli celotno Vrbsko jezero, 
ki naj bi imelo enako površino kot celotno slovensko morje. 
Pred šolo smo prispeli ob sončnem zahodu. 
Celoten dan je bil zanimiv in prijeten. To je bila verjetno ena 
boljših ekskurzij do sedaj. 

Eva Plevel, 9. a

Iz šolskih klopi ...
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PROJEKT KORAK K SONČKU V MOSTAH

V tednu pred počitnicami je bilo v enoti Moste zopet pestro 
dogajanje. Vsi učenci od 1. do 4. razreda so med poukom v 
okviru projekta Korak k sončku del časa posvetili spoznava-
nju sveta slepih in slabovidnih. Vsak razred se je najprej zbral 
v šolski knjižnici, kjer smo se pogovarjali o tem, kdo so slepi, 
kako poteka njihov vsakdan ter s kakšnimi pripomočki si lah-
ko pomagajo. Tam so lahko tipali knjige v brajici, ki imajo tudi 
poudarjene ilustracije, ter poslušali zgodbo o Žigu Špagetu. 
Spoznali so njihovo abecedo in se preizkusili v zapisu svojega 
imena s črkami brailove abecede. 
Nato je sledil drugi del dejavnosti, ki je potekal v avli. Tam 
je bil pripravljen poligon, kjer so lahko vsi preizkusili nekaj 
pripomočkov. Čez oči so si nadeli prevezo in v spremstvu 
videčega sošolca hodili po čutni poti ter tako skušali ugoto-

viti, po katerih materialih hodijo. Igrali so čutni spomin in 
šah, prilagojen za slepe. Spoznali so zvočno uro, denarnico 
za kovance, šablono za zapiske, tipni zemljevid in še mar-
sikaj zanimivega. Seveda pa jim bo najbolj ostala v spomi-
nu izkušnja, ko so morali s prevezo čez oči uporabljati belo 
palico in se tako izogibati različnim oviram na njihovem 
sprehodu po avli. 
S temi dejavnostmi smo učencem želeli vsaj malo približa-
ti, s čim vse se morajo slepi spopadati v svetu, ki je narejen 
predvsem za nas, ki vidimo. Zahvaljujemo se Medobčinskemu 
društvu slepih in slabovidnih Kranj, ki nam je velikodušno 
posodilo pripomočke. 

Učiteljici Urška Lukman Žiberna in Barbara Podjed  
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NAGRADA NA 
NATEČAJU PAVČKOVE 
VITICE TUDI UČENKI 

OŠ KOMENDA MOSTE

V četrtek, 20. 10. 2022, se je na Osnovni šoli 
Toneta Pavčka v Mirni Peči odvijala slovesna 
prireditev ob zaključku 9. pesniškega nateča-
ja Pavčkove vitice. Razpisan pesniški natečaj je 
pritegnil k sodelovanju tudi  Ajdo Drnovšek  – 
učenko naše šole. Strokovna komisija je med 
več kot 400 literarnimi besedili učencev iz 73 
osnovnih šol, ki so ustvarjali pod vodstvom 104 
mentorjev, izbrala 9 najboljših pesmi – med 
njimi je bila tudi Ajdina pesem  Enakovredni. 
Nagrajenci so prejeli priznanje in knjižno nag-
rado – pesniško zbirko Toneta Pavčka.
Ponosni smo na dosežek naše učenke in njene 
mentorice in Ajdi želimo veliko uspeha pri na-
daljnjem pesniškem ustvarjanju.
 

Enakovredni

Vsi ljudje smo krvavi pod kožo, 
vsi narejeni iz enakih kosti. 

Vsako srce bije podobno, 
vsak otrok se rad mame drži.

Vsak mali prstek je zrastel v prst, 
ki okoli ga nosijo roke vseh vrst. 

Vsak je človek, vsi smo ljudje, 
vsi imamo svoje ime.

A vendar smo vsi na svoj način posebni, 
edinstveni, enakovredni. 

Spoštovanje in sočutje je božja stvar, 
pomembna je ljubezen in ne denar.

Ajda Drnovšek

FILMSKI VEČER
Zelo sem se razveselil vabila na filmski večer. V 
pričakovanju zanimivega filma smo se v torek, 
25. 10., zvečer povabljeni učenci zbrali pred šolo 
in knjižničarka nas je pospremila do knjižnice, 
kjer nas je že čakala pokovka. Udobno smo se 
namestili na fotelj in si ogledali slovenski film z 
naslovom Pojdi z mano. Že takoj na začetku nas 
je prestrašil prizor babice, ki je izgledala stra-
šljivo. Film se mi je zdel zelo zanimiv, v nekate-
rih trenutkih tudi napet in strašen. Film je vre-
den ogleda, zato ga bom priporočil tudi svojim 
prijateljem in sošolcem.

Aljaž Rakovec, 8. c

KOSTANJEV PIKNIK

Na kostanjevem pikniku mi je bilo všeč, da smo jedli kostanj, ki je 
bil izredno dober. Zelo sem se zabavala. Lahko smo šli po več porcij. 
S prijateljico sva se skupaj igrali in jedli kostanje.

Stela Pucelj, 4. b

*   *   *   *   *
Po kosilu smo začeli izdelovati vrečke za kostanj. Ko so bile vrečke iz-
delane, smo imeli prosti čas. Čas je hitro minil in ura je bila tri popol-
dne, odšli smo na kostanjev piknik. Kostanj je pekla učiteljica Roma-
na. Ko smo ga dobili, smo se usedli in ga začeli lupiti. Bil je zelo dober, 
pojedli smo ga in se šli igrat. Ta dan je bil super.
 Ina Grbič, 4. b

*   *   *   *   *
Na kostanjevem pikniku sem pojedel veliko kostanja in zelo sem se 
zabaval. Šli smo na grad in smo se pogovarjali in jedli kostanj.
  

Jarno Petrič, 4. c

*   *   *   *   *
V torek smo imeli kostanjev piknik. Zelo je bilo zabavno. Učiteljica 
Romana je pekla kostanj. Bil je velik in okusen. Zelo mi je bil všeč. 

 Matic Jakob Petek, 4. c
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DOBRODELNA AKCIJA 
OB SVETOVNEM 
DNEVU HRANE

Prostovoljci OŠ Komenda Moste Vite-
zi današnjega časa se vsem staršem in 
ostalim dobrotnikom iskreno zahvalju-
jemo za sodelovanje v dobrodelni ak-
ciji, ki smo jo pripravili v petek, 14. 10., 
pred šolo v Mostah ob svetovnem dnevu 
hrane. Z vašo velikodušno pomočjo smo 
zbrali 1099,06 evrov. Denar so prosto-
voljci predali ravnatelju Urošu Križani-
ču za šolski sklad.
Sokove, ozimnico, čaje in kreme, ki so 
nam ostali, pa smo predali UPPG, gospe 
Olgi Hace, za socialno ogrožene družine.
Prav tako bi se radi zahvalili kmetiji 
Jenko za podarjena jajca, kmetiji Kori-
tnik za podarjen krompir in fižol, gos-
podu Milanu Starovasniku za med, ETI 
za ozimnico in gospe Jelki Humar za 
pečen kruh in vloženo zelenjavo.
Hvala vsem učencem in učiteljem za 
zbran kostanj in ostale dobrote.
Velika zahvala gre tudi učiteljicam 

Mojci Bukovnik, Tini Kolenc, Katji Po-
lanc, ki so z učenci pri izbirnih pred-
metih pripravile raznovrstne marme-
lade, sirupe, rezance, jušno zelenjavo, 

kreme in vazeline. Hvala vsem in vsa-
kemu posebej.

Vitezi današnjega časa 

KLOPCA V  
NOVI BARVI
V torek, 18. 10., smo se trije sošol-
ci pod vodstvom učitelja odpravili na 
šolsko pot, da bi prebarvali eno izmed 
tamkajšnjih klopi. Ko smo prispeli, 
smo zavihali rokave in začeli brusiti. 
Po kakšni uri neprestanega brušenja 
pa smo s tem precej prašnim delom 
končali. V roke smo prijeli čopiče in 
začeli barvati. Posebej smo pazili, da 
ne umažemo ogrodja klopce. No, tudi 
na prste in dlani smo občasno malo 
popazili, a v glavnem ne ravno uspeš-
no. Ko smo končali, smo ves material 
pospravili in napisali znake z opozo-
rilom: »Sveža barva.« Upam, da se je 
barva posušila, preden je kdo preveril, 
če je res mokra.

Anže Vogrinc, 8. c
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Vrtec Mehurčki – Komenda

Čudeži učenja na prostem
The Wonders of Outdoor Learning

projekt Erasmus+ 2020 – 2022/2023

Erasmus+ mobilnost pedagoškega osebja 

V okviru Erasmus projekta ''Čudeži učenja na prostem'' je pet pe-
dagoških delavcev Vrtca Mehurčki v mesecu novembru obiskalo 
partnerje iz Romunije – predšolsko ustanovo Gradinita v kraju 
Târgovişte. Imeli smo priložnost obiskati več enot vrtca, kjer smo 
sodelovali pri aktivnostih na prostem in tako spoznavali njihov 
način delovanja. Obiskali smo Vrtec PP št. 3 Brașov, ki ima pros-
tora za šest skupin otrok, enoto Carmen Silva, kjer imajo prostora 
za pet skupin, in enoto Dragomirești na podeželju, ki ima prostor 
za tri skupine otrok.
V Romuniji otroci vstopajo v vzgojno-izobraževalni sistem pri treh 
letih.  Otroci lahko ostanejo v vrtcu do šestega ali sedmega leta, 
vendar morajo za vpis v osnovno šolo zaključiti vsaj eno leto vrtca.
Skupaj z ostalimi partnerji projekta, iz Italije, Turčije, Srbije in Por-
tugalske, smo mobilnost izkoristili za izmenjavo izkušenj in dobrih 

praks, ter opazovanje na delovnem mestu na področju aktivnosti 
na prostem. Z mednarodnim sodelovanjem želimo omogočiti spo-
znavanje širšega družbenega in kulturnega okolja ter spoznavanje 
medkulturnih in drugih razlik.
Poleg obiska izobraževalnih ustanov, nas je sprejel tudi župan mesta 
Târgovişte (mesto ima 80.000 prebivalcev), ogledali smo si kulturne 
znamenitosti mesta, ki je bilo v 15. in 16. stoletju prestolnica Vlaške, 
ki ji je med drugim poveljeval knez Vlad Țepeș, bolj znan pod vzdev-
kom Drakula. Gostitelji so nas peljali tudi na ogled mesta Sinaia v 
Karpatih s prelepim samostanom in gradom Peleş, zadnji dan mo-
bilnosti pa smo si ogledali še prestolnico Romunije, Bukarešto.
Pridobljeno znanje in primere dobrih praks smo delili v kolektivu s 
strokovnimi sodelavci, otrokom pa smo Romunijo predstavili pre-
ko slik in posnetkov, ki smo jih tam zbrali.
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Volčiči in volkuljice na jesenovanju 
Zadnji teden v oktobru smo se s krdelom odpravili na je-
senovanje v sosednjo džunglo. 

Spali smo v prijetni dvorani pod cerkvijo na Viru pri Domžalah. 
Prvi dan smo spoznavali stare volkove in si izbrali plene, s pomočjo 
sestavljanke, ki smo jo morali sestaviti, ugotovili, kako smo razde-
ljeni v gruče, se pogovarjali o drugačnosti. Za kosilo smo jedli dobro 
kremno juho in cmoke, marelični so dobri, vendar najraje jemo čo-
koladne, prav ti cmoki so bili največji navdih za naše novo ime krde-
la. Sedaj nismo več Hit-Fit krdelo, temveč Krdelo Navihanih Cmočk-
ov. Zvečer smo imeli svečano skalo posveta, kjer smo uradno sprejeli 
našo postavo, ime krdela in preizkusili naše najmlajše in jih sprejeli 
medse, sedaj tudi oni ponosno s svojimi volkci izkazujejo pripadnost 
našemu krdelu. Najboljši in najslajši je bil pol bika, ki ga nam je Kača 
Kaja ujela. Po večerni poslastici smo se vrnili v naš začasen brlog, 
kjer so nam za zabavni večer punce pripravile modno revijo, seveda 
smo stare volkulje tudi sodelovale. Po končani modni reviji pa je bil 
čas za spanje, nabiranje moči za naslednji dan. Naslednje jutro smo 
se kmalu zbudili in zunaj razmigali svoje otrdele šape, zmolili jutra-
njo molitev in se potem odpravili na zajtrk. Po zajtrku smo pospra-
vili naš začasen brlog, se ukrojili in pripravili za sveto mašo. Po sveti 
maši smo se malo razgibali z različnimi igrami, prišel pa je na vrsto 
tudi zgradbarski izziv. Po gručah smo izdelali makete mostov, zma-
govalni most bomo tekom skavtskega leta postavili na našem fevdu 
(skavtskem travniku), upam da nam ta tako dobro uspe kot maketa. 
Po kosilu pa smo se odpravili nazaj v domače brloge.

Akela

Krdelo Navihanih Cmočkov

Izvidniki in vodnice na jesenovanju
V zadnjem oktobrskem vikendu smo imeli izvidniki in 
vodnice jesenovanje v okolici cerkve v Trsteniku. 

Vodniki smo se z voditelji dobili že v petek zvečer, da smo skupaj 
na prostor jesenovanja prinesli vso opremo, pripravili prostore, 
ter se podružili pred uradnim začetkom. V soboto so se nam v 
kvadratu pred cerkvijo ob devetih zjutraj pridružili še ostali izvi-
dniki. Sledil je dopoldanski program s športnimi igrami, kjer smo 
tekmovali v roverčku in ragbiju ter se naučili igre ultimate frizbi. 
Po kosilu smo imeli veliko prostega časa, med katerim smo imeli 
možnost pomagati pri pripravi pic v krušni peči, ki so nam kasneje 
dale energije za nočno igro. Med peko pic pa je potekala še cere-
monija za ustoličevanje vodnikov ter podelitev našitkov za osebno 
napredovanje. Naslednje jutro sta nas sonce in budnica voditeljev 
zbudila že ob sedmih zjutraj in že smo bili zunaj na jutranji telo-
vadbi. Po zajtrku smo se odpravili k nedeljski maši, po kateri smo 
imeli še nekaj prostega časa, med katerim nas je večina tekmovala 
v igri roverčka. Sledila je kateheza o tem, kdo je lahko svetnik, po-
poldne pa je sledilo pospravljanje. Po vodih smo si razdelili pro-
store in se potrudili, da smo jih pustili v čim lepšem stanju. Jese-
novanje smo zaključili s kvadratom v nedeljo ob štirih popoldne.

Anika Rode, vedoželjna čebela

Skala posveta

Naš začasni brlog

Zmagovalna gruča s svojim mostom

KAJ SE DOGAJA PRI SKAVTIH ... 
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Dekliško nogometno šolsko tekmovanje

V sredo, 26. 10. 2022,  je v Komendi potekal turnir področnega 
tekmovanja v nogometu, na katerem je nastopila osmerica igralk 
ŽNK Radomlje. Taja Strgar, Špela Bremšak ter Aneli in Nia Kutin 
Prešeren so se s selekcijo OŠ Komenda prebile na državni nivo 
tekmovanja. Reza Pišek je zaigrala za OŠ Šmartno v Tuhinju, Kaja 
Prelovšek, Alja Vodovnik in Lana Brugger pa za OŠ Rodica. Potek 
dvobojev je v vlogi sodnice nadzirala igralka članske ekipe ŽNK 
Radomlje Medex Margit Kosirnik, sicer nekdanja učenka komen-
dske šole, za nemoten potek turnirja pa je poskrbela Dominika 
Avgustinčič, ki kot profesorica športne vzgoje že vrsto let podpi-
ra dekliški nogomet na OŠ Komenda. Priznanja sta podelili Marta 
Grilj, Zavod za šport in rekreacijo Domžale, in Andreja Leskovšek 
McQuarrie, predsednica ŽNK Radomlje.

ŽNK Radomlje

Dogajanje v Mravljišču
 
Ustvarjalna delavnica ČIRE ČARE  za otroke od 5 do 12 
let, vsako soboto od 10. do 12. ure v prostorih Mravljišča.
 
3. december 2022 MIKLAVŽEVI PIŠKOTI peka slastnih piškotov 
10. december 2022 POSEBNO VOŠČILO in okraševanje Mravljišča 
18. december 2022 BOŽIČNI ŠKRATI

Ustvarjalna božična delavnica za odrasle v Mravljišču

V sredo,  30. novembra 2022,  vas vabimo na brezplačno božično 
delavnico za odrasle s svojimi otroki, vnuki ali nečaki. 
Od 18. do 21. ure bomo izdelovali  različne voščilnice, si zraven 
postregli s čajem in božičnim pecivom in uživali  v predprazničnem 
vzdušju. Prijave zbiramo na mravljisce@gmail.com. Lepo vabljeni.
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France Stele: Knjiga treh vodnjakov

V Zavodu Medgeneracijsko središče Komenda smo ob 
naši petnajstletnici s pomočjo donatorskih sredstev iz-
dali knjigo Komenda treh vodnjakov, esej Franceta Ste-
leta, kjer avtor predstavi v lepem jeziku komendske kul-
turne spomenike in jih obogati s fotografijami. 

Zdelo se nam je smiselno obeležiti našo obletnico na tak način. 
Saj naše delo, pomoč starostno onemoglim, izobraževanje, šir-
jenje solidarnega medgeneracijskega sožitja, zagotovo izvira iz 
korenin delovanja Petra Pavla Glavarja, ki je v eseju osrednji lik. 
Tudi prostori zavoda so v zgradbi,  zgrajeni z njegovo dediščino, 
v Glavarjevi bolnici – Špitalu. Prihaja praznično obdobje in knjiga 
je lahko eno lepših daril. Knjigo Komenda treh vodnjakov, po ceni  
15 evrov, zato lahko kupite na sedežu našega zavoda, Glavarjeva 
cesta 104 ali jo naročite po telefonu (040 842 776) ali po elektron-
ski pošti info@zmsk.si. Z veseljem vam jo bomo dostavili na dom. 

za ZMSK Viktorija Drolec

Delovna akcija štipendistov UPPG
V soboto zjutraj pred prazniki smo se štipendisti UPPG na pobudo 
režijskega obrata Občine zbrali in pričeli z urejanjem pokopališča. 
Ob potkah in okoli vežic smo odstranjevali plevel, dokler nas dež ni 
pregnal. Tako je bilo pokopališče za praznik vseh svetih še lepše).

Lucija Semprimožnik

UPPG s kandidati za župane o svojih 
področjih delovanja

Ustanova Petra Pavla Glavarja je na kandidate za župana/žu-
panjo naslovila nekaj vprašanj v povezavi z njenimi področji 
delovanja: skrb za skupnost, delo z mladimi, dobrodelnost, 
domoznanstvo in spodbujanje prostovoljstva. Zbrane odgo-
vore si lahko preberete na spletni strani: www.uppg.si.
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Knjižnica Franceta Balantiœa Kamnik, Ljubljanska cesta 1, 1240 Kamnik| T (01) 831 12 17, 
831 25 97 | E mkk@kam.sik.si | www.kam.sik.si | www.leksikon.si | www.prejmipozdrav.si

Vabilo na ustvarjalne delavnice 

V pravljični sobi knjižnice 
Od 8. 11. 2022 dalje vsak torek od 17. do 19. ure!

Otroke od 5. leta dalje vabimo na ustvarjalne delavnice z Rosano 
Kleindienst, prof. pedagogike in sociologije, unikatno 
oblikovalko z dolgoletnimi izkušnjami vodenja delavnic. 

Kolo ustvarjalnosti
Na delavnici bodo otroci oblikovali glino, mozaik, nepredeno volno, 

vosek, slikali na svilo ali steklo. Srečali se bodo z različnimi mate-
riali, ustvarjalnostjo in  samostojnim iskanjem poti v nove svetove. 

Delavnice so brezplačne. Udeleženci povrnejo le stroške materiala. Število mest na 
delavnici je omejeno. Dodatne informacije: 040 838 570 (Rosana) ali 01 831 12 17 
(pionirski oddelek knjižnice).

vabljeni
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Kleindienst, prof. pedagogike in sociologije, unikatno 
oblikovalko z dolgoletnimi izkušnjami vodenja delavnic. 

Kolo ustvarjalnosti
Na delavnici bodo otroci oblikovali glino, mozaik, nepredeno volno, 

vosek, slikali na svilo ali steklo. Srečali se bodo z različnimi mate-
riali, ustvarjalnostjo in  samostojnim iskanjem poti v nove svetove. 

Delavnice so brezplačne. Udeleženci povrnejo le stroške materiala. Število mest na 
delavnici je omejeno. Dodatne informacije: 040 838 570 (Rosana) ali 01 831 12 17 
(pionirski oddelek knjižnice).

vabljeni
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Pismo kandidatom za županjo oz. župana ter 
kandidatom za občinske svetnice in svetnike
Zaposleni na Osnovni šoli 27. julij v Kamniku bi radi spomnili kandidate za župana, županjo in 
zdajšnje ter bodoče svetnice, svetnike, da pomislijo tudi na našo šolo. Ne le v predvolilnem času, 
ampak tudi v času mandata. Zato smo se odločili, da se oglasimo.

V naši občini so večinske osnovne šole 
nove, obnovljene ali v fazi obnavlja-
nja, lepo vzdrževane in opremljene z 

opremo za sodobni vzgojno-izobraževalni 
proces. V Občini pa imamo tudi osnov-
no šolo v stari stavbi, na koncu mesta in 
včasih se zdi, da je pozabljena, neopaže-
na in nepomembna. Ustanova prihodnje 
leto praznuje 40-letnico. Stavba je bila ob 
ustanovitvi leta 1983 obnovljena, a del nje 
je bil zgrajen že v 19. stoletju. Njena častit-
ljiva starost zahteva tudi določeno vzdrže-
vanje, za katero pa je trenutno v proračunu 
namenjeno daleč premalo denarja. 
Osnovno šolo v šolskem letu 2022/2023 
obiskuje 49 otrok z motnjo v duševnem ra-
zvoju. 39 jih obiskuje prilagojeni program 
z nižjim izobrazbenim standardom, 10 pa 
posebni program vzgoje in izobraževanja. 
Trenutno imamo v stavbi pouk organiziran 
za 7 oddelkov. Ker je učencev v naših razre-
dih malo, so nekateri razredi kombinirani.
Ko se je leta 2010 zgradil Vrtec Kamen-
ček, smo se bili prisiljeni odpovedati večji 
zunanji površini pred šolo, na kateri se je 
izvajala večina ur športne vzgoje. Asfalti-
rano rokometno in košarkarsko igrišče je 
ponujalo prostor za organizacijo ur pouka 
na prostem. Poleg tega smo imeli pred šolo 
nekaj gugalnic in plezal, hkrati pa je bilo to 
igrišče namenjeno okoliškim stanovalcem.
Ostala nam je telovadnica, ki si ne zasluži 
tega imena, saj je to le malo večja učilnica, z 
železno pregrado in nizkim stropom. V njej 
ne moremo imeti nobenih rekvizitov, am-
pak je le te treba vsako uro nositi na drugo 
stran ozkega hodnika. Pravzaprav si doda-
tnih blazin in večjih rekvizitov, ki bi jih gle-
de na pomembnost razvoja grobe motorike 
nujno potrebovali, niti ne moremo privo-
ščiti, saj nimamo prostora za shranjevanje.
Pa ne le to. Tudi denarja nimamo. Ker je v 
šoli malo otrok, je za nas tudi proračunski 
delež skromen. A vendar, otroke z motnja-
mi v duševnem razvoju imamo tudi v Ka-
mniku in Komendi in tudi za njihovo vzgo-
jo in izobraževanje je treba poskrbeti. 

Zaposleni, večinoma specialni in rehabi-
litacijski pedagogi, sicer pa učitelji s spe-
cialno pedagoško dokvalifikacijo, se vsak 
dan spopadamo z izzivi, kako našim učen-
cem ponuditi čim bolj kvaliteten pouk. 
Za tak pouk so potrebni tudi ustrezni prosto-
ri. Šola je bila leta 2014 ocenjena kot najbolj 
potresno ogrožena stavba v Občini Kamnik. 
Na seznamu je bila tudi OŠ Frana Albrehta, a 
še zdaleč ne tako ogrožena, kot naša. Čeprav 
je dolgo trajalo, smo veseli, da se gradi nova 
šola, a vendar nam ni vseeno za našo. Rav-
nateljica že leta opozarja na dotrajanost 
šole. V preteklih letih je bilo sicer sanirano 
podstrešje in ostrešje šole, vendar to še zda-
leč ni rešilo problema. Načrti za potrebno 
sanacijo obstajajo, žal tu deset tisoči evrov 
ne bodo dovolj. Stavbo se trudimo vzdrže-
vati, a nam zaradi omejenosti z denarnimi 
sredstvi žal propada pred očmi. 
Želimo si lepih, sodobno opremljenih učil-
nic, s sodobnim didaktičnim materialom. 
A sredstev ni, saj smo majhni. Rade volje 
vzamemo tisto, kar na drugih šolah dajo 
»za odpis«, a to se res ne bi smelo dogajati.
Minulo poletje se je obnavljala umivalnica. 

Strošek obnove je presegel znesek, ki ga 
dobimo za investicijsko vzdrževanje stavbe 
na letni ravni, povrhu vsega pa je bil končni 
račun zaradi trenutnih razmer še višji, kot 
je bilo planirano in razliko bomo morali do-
plačati iz prihranjenega denarja, ki smo ga 
želeli uporabiti za nakup novih igral.
Na začetku kurilne sezone se je pokvari-
la centralna peč in ves teden smo v precej 
hladnih prostorih čakali na zbiranje po-
nudb ter odobritev plačila popravila. Na-
kup nove črpalke je predrag.
Zadnja leta se k nam prešola vedno več otrok 
s čustveno-vedenjskimi težavami in težava-
mi v socializaciji. Pogosto so to otroci, ki jih 
v redni šoli »ne obvladajo več«. Zanje nismo 
ustrezna ustanova, a še vedno ustreznejša 
kot vzgojni zavodi. Trudimo se jih vzgajati, 
jim pomagati najti pravo pot, a tudi mi ne 
zmoremo in ne znamo vsega. Prav tako kot 
učitelji v rednih osnovnih šolah, razen red-
kih izjem, nimamo ustrezne izobrazbe za to 
populacijo. A tudi ti so naši učenci in verja-
memo, da jim bo z našo pomočjo uspelo. 
Učitelji se zavedamo, da naša šola ni na 
najboljšem glasu. Taka je pač usoda šol za 
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otroke s posebnimi potrebami. Kdor pride k nam, ugotovi, da de-
lamo strokovno, da se trudimo po najboljših močeh in da se otroci 
pri nas počutijo dobro, varno in sprejeto. Pogosto pripravimo to-
ple prireditve, ki mnogim prišlekom orosijo oči in jih navdušijo z 
ugotovitvijo, česa vsega so naši učenci sposobni.
Na kamniški tržnici ali na Glavnem trgu pogosto na ogled postavimo 
svoje izdelke: otroci z učiteljicami pečejo piškote, kuhajo marmelade 
in sadne sokove, pripravljajo ozimnico, šivajo naglavne trakove, iz-
delujejo mila, vazelin,… in prosimo za prostovoljne prispevke. Z za-
služenim denarjem poskrbimo za nadstandard pouka naših učencev. 
Občasno nam pri projektih pomagajo donatorji, ki jih zaposleni uspe-
mo nagovoriti za določena finančna sredstva ali pa uporaben material. 

Kljub slabim prostorskim pogojem otroci in mladostniki ustrezno na-
predujejo, se razvijajo in oblikujejo v odgovorne mlade ljudi. 
Denar vseh deležnikov se deli glede na število otrok. Naših učen-
cev je malo in posledično je malo tudi njihovih staršev. Hvaležni 
smo jim, da nam zaupajo svoje otroke. Toda tudi, če bi se oglasili, 
ne bi bili dovolj glasni. A otroci so tu in vključeni so v tukajšnjo 
vzgojo in izobraževanje. So morda manj vredni?

Kolektiv Osnovne šole 27. julij 
 

PISMA BRALCEV

Zahvala 

Dne 12 .10. 2022. ob 10.30 uri se je naši mladi sodelavki 
Evi zgodila nesreča pri delu, ki je bila prva v zgodovi-
ni obstoja pekarne (od leta 1975). Razlog je bil človeški 
faktor in ne krivda delodajalca. 
Iskrena zahvala g. Slavku Poglajnu in g. Alešu Mencin-
garju, ki sta rešila našo Evo!
Boglonaj vsem dobrim ljudem, na čelu z g. Milanom Mi-
lanovičem, ki ste mi za 1 do 2 uri na dan prišli pomagat, 
ker je bila hkrati tudi druga sodelavka na bolniški zaradi 
bolečin v križu.
S spoštovanjem in hvaležnostjo do vseh vas, Komen-
dčani, bomo še vnaprej delali vam "ljubi kruhek" in 
krem rezine za vaše sladke skomine!

Bernarda Hrovat, vodja proizvodnje, 
Pekarna Hrovat Komenda

Obvestilo za društva glede 
oddaje prazničnih voščil

Društva in klube obveščamo, da je praznična 
voščila potrebno oddati najkasneje do 6. 
decembra.  Voščila so za društva in klube 

brezplačna v velikosti 1/8 strani. 

Razstava: Iz spomina Kamniške 
Bistrice in reke Pšate
V torek, 8. novembra, je v prostorih Medgeneracijskega središ-
ča Komenda v organizaciji Zavoda Revivo potekala okrogla miza 
z naslovom: Voda za mlade. Na njej so z mladimi spregovorili o 
skrbeh in problemih rek in voda, kot jih vidijo oni, ter njihovem 
pogledu na lastno prihodnost. Ob tem so otvorili tudi razstavo z 
naslovom Iz spomina Kamniške Bistrice in reke Pšate. Razstava 
bo na hodniku komendskega špitala in v prostorih Medgeneracij-
skega središča Komenda na ogled do 14. decembra.

Š.Š.

Mladi so delili svoj pogled na reke in vode.

Vabljeni k ogledu razstave, vse do 14. decembra.

28 OBVESTILA

Naslednja Aplenca, Glasilo Občine Komenda, izide v petek, 23. decembra. Rok za posredovanje gradiv za objavo v decembrski
številki je 8. december 2022. Dobrodošli vaši predlogi za vsebine, zanimive sogovornike, lepe zgodbe v lokalnem okolju, 

napišete nam lahko, kaj vas moti, ali pa pohvalite, kar si zasluži pohvale. Pišite nam na: urednistvo.gok@komenda.si.
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@restavracijaolga

Rezervirajte mizo:

Restavracija Olga je najboljša 
izbira ne glede na to, ali iščete 
edinstveno kulinarično doživetje, 
romantično večerjo v dvoje ali 
praznovanje poslovnih uspehov. 
Obiščite nas in se prepričajte!

V KZC – v trgovini v Komendi nudimo:

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

trgovina.komenda@kzcerklje.si

DOMAČE DOBROTE v naši trgovini: suhe mesnine (salame, klobase,
narezki, zaseka, ocvirki), domači siri, domači štruklji, testenine

(makaroni, rezanci, ribana kaša …), moke, kaše, zdrobi …

ADVENTNI VENČKI IN MATERIAL ZA IZDELAVO ADVENTNIH 
VENČKOV, ARANŽMAJEV

URADNI DISTRIBUTER
.si

TOPLOTNE ČRPALKE

VAR(Č)NA
IZBIRA

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

toplotno pros’m

15 LET KLEKLJARSKEGA DRUŠTVA ČEBELICA
VABLJENI NA ODPRTJE RAZSTAVE ČIPK 

v soboto, 26. 11. 2022, ob 10. uri 
v LONČARJEV MUZEJ na Podborštu.

 
Gostje: Tomaž Plahutnik in Fantje z vasi.

Ogled razstave: 26.11. in 27.11.2022 od 9.00 do 18.00
Vabljeni!
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urna dežurna služba24

041 634 948

Kamnik - Komenda

Odšli so ...

V 93. letu starosti je umrl HENRIK 
MAREN, iz Gmajnice pri Komendi. 

Ob boleči izgubi našega moža, očeta, dedka in pra-
dedka se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sose-
dom, znancem, ki ste bili z nami v teh težkih trenut-
kih, nam  izrekli sožalje, podarili sveče, cvetje in svete 
maše. Hvala negovalkam iz Medgeneracijskega cen-
tra Komenda, Urgentni službi Kamnik, KC -abdomi-
nalna kirurgija in pogrebni službi-Pogrebnik.Hvala 
vsem , ki ste ga pospremili k večnemu počitku in ga 
boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči vsi njegovi

ZARNIK PETER 
(PETROV PETER)

Iz Suhadol (1932-2022)

ZAHVALA

Čuden čas je čas jesenski, preko polja gre drget,
listje pada, listje vene, veter sive megle žene,

v dalji zastirajo pogled.

Ni te več na vrtu, ne v hiši, nič več glas se tvoj ne sliši,
če lučko na grobu upihnil bo veter, 

v naših srcih je ne bo nikdar.

ROKU KERNU
(15. 11. 1998 - 19. 11. 2016)

Hvala vsem, ki ga obiskujete na njegovem grobu in ga 
ohranjate v lepem spominu.

Vsi njegovi

V SPOMIN

Prazen dom je in dvorišče, 
naše oko zaman te išče, 

solza, žalost in bolečina te zbudila ni. 
Ostala je praznina, ki hudo boli. 
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Upravljalec vaših osebnih podatkov je Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov pri upravljalcu je Jerneja Merva, 
Dataofficer d.o.o, varstvopodatkov@komenda.si. Vaše osebne podatke obdelujemo zaradi izvedbe žrebanja ter izročitve nagrade. Obdelujemo zgolj vaše posredovane kontakte.

Rešeno križanko (lahko tudi samo geslo) pošljite na naslov: Uredništvo 
APLENCE, Zajčeva 23, 1218 Komenda ali po mailu: urednistvo.gok@komenda.si  
do vključno 14. decembra 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 14. decembra že prispele na Občino. Upoštevajte to pri 
oddaji preko pošte. Ostala pravila so objavljena na spletni strani Občine Komenda.

Rešitev oktobrske križanke se glasi: KATJA HAIR FASHION

Seznam nagrajencev Nagradne križanke: Frizerski salon Katja Hair 
Fashion, v Aplenci, Glasilu občine Komenda, številka 10/2022:

1. nagrada  - žensko striženje: SAMO GABRIJELČIČ
2. nagrada  - moško striženje: DANIJELA JUVAN
3. nagrada  - ženska fen frizura: MOJCA BERČIČ

Nagrajenci se lahko na podlagi tega obvestila in osebnega  
dokumenta za frizersko storitev naročijo pri Katji Podbelšek  

na tel. 041/924-739. ČESTITAMO

Planinski dom Komenda združuje dve navidez različ-
ni skrajnosti; kmečko in domače opremljeno notranjost, 
ki ustvarja prijetno vzdušje, ter sodobno ponudbo hrane, 
primerno za ljudi, ki kljub hitremu življenjskemu tempu 
skrbijo za svoje zdravje. Zaradi velike ponudbe različnih ig-
ral, je priljubljena lokacija za družine z otroki. 

DELOVNI ČAS: Od ponedeljka do petka: od 8.00 do 21.00
Sobota: od 9.00 do 21.00, Nedelja in prazniki: od 9.00 do 20.00

Planinski dom Komenda, Podboršt pri Komendi 7g, 1218 
Komenda  /  Tel.: 040 602 902

NAGRADE:
1. NAGRADA: Kosilo za 2 osebi
2. NAGRADA: Kosilo za 1 osebo

3. NAGRADA: Pica po izbiri




