
Aplenca

Praznična voščila 
in želje

Predstavili so 
se talenti

15 let Klekljarskega 
društva Čebelica

LETO 31  |  DECEMBER 2022  |  ŠTEVILKA 12

Glasilo Občine Komenda

Občina Komenda ima 
novega župana, mandat 
začenja Jurij Kern



Aplenca   |   December 2022

Časopis Aplenca – Glasilo Občine Komenda je naslednik časopisov 
Aplenca, ki je prvič izšel 10. januarja 1992 in Glasila Občine Komenda, 
ki je začel izhajati po ustanovitvi Občine Komenda. Skupaj sta izhajala 
do konca leta 2006. Od 25. januarja 2007 pa je časopis Aplenca - Glasilo 
Občine Komenda vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo pod 
zaporedno številko 1135. 

Izdajatelj: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda 
Odgovorni urednik : Špela Šimenc
Kontakt uredništva: 051 200 762 / urednik.gok@komenda.si
Tisk: Tiskarna Oman, Kranj
Oblikovanje: Danaja Kostelec
Naklada: 2150 izvodov

03 Jurij Kern, 
novi župan

06 Pogovor z Varuhom 
človekovih pravic

11 Planinci odšli 
v neznano

05 Ukinitev nujne 
medicinske pomoči?

09 Imeli smo 
se 'fletno'

17 Trikrat na 
Triglav v enem dnevu

Glasilo izhaja enkrat mesečno, vsa gospodinjstva v občini ga dobijo brezplačno. Naslednja številka bo izšla v petek, 27. januarja 2023. Rok za posredo-
vanje gradiv za objavo v januarski številki je 12. januar 2023. Anonimnih prispevkov ne obravnavamo, mogoča pa je anonimna objava.

Fotografija na naslovnici: Špela Šimenc



Aplenca   |   December 2022 3AKTUALNO

Jurij Kern, novi župan Občine Komenda
Občina Komenda je dobila svojega tretjega župana od ustano-
vitve. To je postal 51-letni Jurij Kern, rojen Komendčan, ekono-
mist, podjetnik, ljubiteljski športnik, mož in oče dveh otrok. Na 
župansko mesto stopa z veliko odgovornostjo. Pravi, da polovi-
čarstvo ni dovolj, zato funkcijo zaseda kot poklicni župan. 

Vsem občanom in
občankam želim

lepo praznovanje in srečno, 
mirno ter zdravo novo leto.

Iskrene čestitke ob dnevu
samostojnosti in enotnosti.

Župan s sodelavci  občinske uprave 
in s svetnicami in svetniki 

Občinskega sveta Občine Komenda

S precejšnjo večino ste dobili volitve. Ste bili nad izidom 
presenečeni?
Presenečen sem bil predvsem nad razliko pri končnem re-

zultatu, saj sem imel nasproti močno protikandidatko. Zaradi ta-
kega rezultata čutim še večjo odgovornost. V zadnjem tednu pred 
volitvami sem sicer tudi s strani občank in občanov čutil veliko 
podporo in verjel, da je zmaga mogoča. Komendčanke in Komen-
dčani so jasno pokazali, da si želijo sprememb. 

Komenda ima torej novega župana. Kdo je Jurij Kern osebno, 
kako bi se predstavili občanom?
Sem rojen Komendčan, že 51 let živim v Komendi. Sem aktiven 
na več področjih, skozi svoje življenje sem deloval v več različnih 
društvih. V zadnjem času me ljudje najbolj poznajo prek priredi-
tev, ki so povezane s Tadejem Pogačarjem. Tudi sam sem navdu-
šen kolesar, če mi le uspe, skočim na kakšen hrib, pozimi pa je 
moje veselje tek na smučeh. Sem poročen in oče dveh otrok.

S čim pa ste se ukvarjali poslovno? 
Deloval sem na različnih mestih, od projektnega vodja do direk-
torskih mest, tudi v tujini. V zadnjem obdobju sem zaposlen v do-
mačem podjetju kot poslovni direktor, skrbim za celotno poslova-
nje podjetja in za njegovo optimizacijo.

Boste župansko funkcijo opravljali poklicno?
Bom poklicni župan, ker ta funkcija zahteva celega človeka in 'po-
lovičarstvo' ni dovolj.

Koliko pa lahko pričakujemo podžupanov?
Ta trenutek je to težko reči. Sem v fazi seznanjanja z vsemi odpr-
timi projekti in tistimi, ki jih želimo realizirati. Trenutno še tečejo 
pogovori s svetnicami in svetniki in na osnovi tega bom sprejel 
nadaljnje odločitve.

Ali Občinska uprava ostaja v enaki sestavi?
Z vsemi zaposlenimi bom opravil temeljit pogovor in pregled nji-
hovega dela. Seznanjen sem, da so kadrovsko močno podhranjeni. 
Vem, da sedanja ekipa dela, vendar dela po svojih možnostih gle-
de na število zaposlenih. Kadrovski načrt imamo narejen, bo pa 
to velik zalogaj. Lahko pa povem, da bo direktor Občinske uprave 
nov.  Kdo bo to, pa še ni odločeno.

Občinski svet je poln svežih obrazov. To vidite kot prednost ali 
šibkost? Boste poskušali sestaviti koalicijo?
Občinski svet je svež, samo dva sta iz 'starega' sveta, dva sta se 
vrnila vanj, vsi ostali pa so popolnoma novi obrazi, kar vidim kot 
prednost. Večina nas je poudarjala spremembe in sveža energija v 

svetu je tudi odraz želje občanov po spremembah. Moja želja je, da 
Občinski svet sledi programom, na podlagi katerih so bili svetniki 
tudi izvoljeni. Naši programi so bili zelo podobni in verjamem, da 
bomo pri odločitvah hitro našli skupne točke.  

Imate že kaj občutka, v kakšnem stanju je Občina, ki jo prevzemate?
Občina je po mojih podatkih v dobri kondiciji. Imamo nekaj fi-
nančnega zaledja, saj zaradi vsem znane situacije z inertnimi 
odpadki ni bilo večjih investicij. Prihajajoče obdobje bo zelo po-
membno z vidika pridobivanja evropskih sredstev, čemur se bomo 
veliko posvečali, verjetno bo treba vključiti tudi zunanje strokov-
njake. V zadnjem obdobju je bil zaradi znanih dogodkov v javnosti 
načet ugled Občine in to je tisto, kar je treba spremeniti. To bom 
poskušal doseči z ažurnim informiranjem javnosti preko različnih 
medijskih platform. Ljudem želim dati tudi možnost sodelovanja, 
dobre ideje je treba podpreti, občani morajo biti slišani. Tudi na 
način participativnega proračuna. 

Katere so vam pomembne vrednote v življenju, ki jim boste 
sledili tudi kot župan?
Odprtost, povezovanje, strpnost in želja po pomoči oz. sodelovanju. 

Kaj bi ob koncu vašega prvega županskega pogovora za Aplenco 
zaželeli občankam in občanom ob prihajajočih praznikih?
Vsem skupaj želim mirne praznike in vse dobro v prihajajočem 
letu. Naj bo praznični čas namenjen temu, da se zazremo sami 
vase in tudi v načrte za naprej. Prepričan sem, da Občino Komen-
da čakajo lepši, svetlejši časi, za kar bomo lahko poskrbeli samo s 
skupnim sodelovanjem.

Špela Šimenc



Aplenca   |   December 20224 AKTUALNO

Spoštovane občanke, 
občani, volivci SDS
 
Hvala za vaš glas, s katerim je SDS Komenda prvič pos-
tala zmagovalka lokalnih volitev v Občini. Vaši glasovi 
nam tudi v novem sklicu prinašajo 3 svetniška mesta. Ob 
dosedanjem, Alešu Marinku, bosta občinska svetnika še 
Anže Magister in Klara Berlec, ki so zbrali največ prefe-
renčnih glasov v svojih enotah. Hvala dosedanjima sve-
tnikoma Roku Zupančiču in Jožici Žagar za aktivno delo 
v minulem mandatu ter vsem kandidatom, ki so s svojim 
delom pripomogli k dobremu rezultatu.
 
S svojim delom v zadnjem mandatu Občinskega sveta, v 
katerem smo znali predlagati, sodelovati in tudi prevzeti 
odgovornost, ko je to bilo to potrebno, ter z volilno lis-
to prepoznavnih kandidatov, smo šli po pravi poti, kar 
ni ostalo spregledano. Obljubljamo, da bomo po tej poti 
hodili tudi v novem sklicu in se, verjamemo da skupaj z 
novoizvoljenim županom, trudili za dvig kvalitete živ-
ljenja vseh prebivalcev Občine.
 
Želimo vam ponosen Dan samostojnosti in enotnosti, 
miren božič in srečno 2023!

OO SDS Komenda

Iztekajoče se leto je bilo zaznamovano s številnimi voli-
tvami, ki so prinesle korenite spremembe, tako na rav-
ni države, kot na ravni naše Občine. Z delitvami, ki jih 
opazujemo na državnem nivoju, izgubljamo prav vsi. 
Prisotno je ogromno slabe volje, vsakokratna vladajo-
ča struja uničuje tudi dobre projekte nasprotne strani. 
Naša dolžnost je, da naredimo čim več dobrega za Ob-
čino in pozabimo na pretekle zamere. Pridružujem se 
predvolilni zavezi izvoljenega župana, da bomo  s sode-
lovanjem in povezovanjem vsi skupaj največ naredili za 
razvoj naše Občine. 
Posebna zahvala velja predstavnikom takratnih krajev-
nih skupnosti pred 24 leti, ki so zaznali, da je pravi čas 
in možnost, da ustanovimo svojo občino in so ta projekt 
tudi pogumno in uspešno izpeljali.
Iskrene čestitke  županu Juriju Kernu in članom Občinske-
ga sveta za izvolitev in želja za uspešno vodenje Občine.
V imenu Občinskega odbora SLS Komenda se občanom 
zahvaljujem za izkazano zaupanje in
želim blagoslovljen Božič in vse dobro v letu 2023,
                                                                  

Nada Jamšek, svetnica,  OO SLS Komenda

Sestava novega Občinskega sveta
Novi Občinski svet je imel svojo 1. redno (konstitutivno) sejo v četrtek, 22. decembra, v veliki sejni sobi Občine 
Komenda. Na njej so se med drugim seznanili s Poročilom Občinske volilne komisije o izidu volitev članov 
Občinskega sveta Občine Komenda dne 20. 11. 2022.

Sestava novega Občinskega sveta je sledeča:
Anton Smrekar, Lista Majde Ravnikar (LMR)
Mirko Pogačar, Lista Majde Ravnikar (LMR)

Aljaša (Aleksandra) Majcen, Lista Majde Ravnikar (LMR)
Aleš Marinko (Slovenska demokratska stranka)

Anže Magister (Slovenska demokratska stranka)
Klara Berlec (Slovenska demokratska stranka)

Andrej Ravnikar (Lista TRN)
Roman Koncilija (Lista TRN)

Nada Jamšek (Slovenska ljudska stranka)
Klemen Pibernik (Slovenska ljudska stranka)

Marijan Arh (Gibanje Svoboda)
Renato Grgič (Lista združena Komenda z Boštjanom Veinhandlom)

Janez Cigler Kralj (Nova Slovenija – Krščanski demokrati)
Anže Štern (Socialni demokrati)
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Odločen protest zoper napovedano 
ukinitev službe nujne medicinske 
pomoči na območju Občine Kamnik 
in Občine Komenda

Župan Občine Kamnik Matej Slapar, (nekdanji) župan Občine Ko-
menda Stanislav Poglajen in direktor kamniškega zdravstvenega 
doma Sašo Rebolj so na ministra za zdravje Danijela Bešiča Lore-
dana naslovili dopis, v katerem odločno protestrirajo zoper na-
povedano ukinitev službe nujne medicinske pomoči na območju 
naše in kamniške občine. Kot so zapisali, so »osupli nad napove-
dano uvedbo nove mreže Nujne medicinske pomoči, v okviru ka-
tere se predvideva ukinitev zdravnika v nujni medicinski pomoči 
in dežurne službe v celoti v roku enega leta tudi na območju občin 
Kamnik in Komenda ter preusmeritev delovanja tovrstne službe s 
sedežem v Občini Domžale.« Od delovne skupine so v dopisu zah-
tevali, da predlog za ukinitev dosedanje dobro organizirane službe 
nujne medicinske pomoči na našem območju nemudoma umakne. 
Zahtevali so tudi odgovor na vprašanje, v čem naj bi bila bistveno 
večja prednost sedeža tovrstnega centra, lociranega v Domžalah, 
ki je Ljubljani geografsko bližje kot velja za območje Kamnika in 

Komende. Predlog za reorganizacijo službe nujne medicinske po-
moči se podpisnikom dopisa zdi nesprejemljiv, saj bi to pomenilo, 
da bi na območju Kamnika in Komende skupno skoraj 37.000 pre-
bivalcev ostalo brez dostopa do zdravnika v nujnih primerih. Za 
ohranitev službe nujne medicinske pomoči na območju Kamnika 
in Komende napovedujejo uporabo vseh pravnih sredstev in dru-
gih oblik pritiska.

Špela Šimenc 

Ob začetku sanacije si je 
odlagališče inertnih odpadkov 
ogledal minister Brežan

Začela se je sanacija odlagališča inertnih odpadkov v Suhado-
lah, ob tej priložnosti pa je območje obiskal tudi Uroš Brežan, 
minister za okolje in prostor, ki si je v družbi občinske upra-
ve ogledal začetek zapiranja. Občina Komenda je 715.450 evrov 
(brez DDV) vredno izvajalsko pogodbo (s podjetjem Resal) pod-
pisala 28. oktobra 2022, vsa zapiralna dela pa morajo biti iz-
vedena najkasneje v treh mesecih od pravnomočnosti odločbe 
(do februarja). Minister je na srečanju poudaril, da je šlo za zelo 
zahteven projekt zapiranja, da pa Slovenija s tem izpolnjuje 
vse zahteve iz tožbe Evropskega sodišča in uspešno zapira to 
poglavje. Še deset let se bo na območju izvajal monitoring, prav 
tako bo izvedeno odvodnavanje. Tudi mag. Majda Ravnikar, ki 
je zadnje leto in pol najbolj aktivno bdela nad tem projektom, 
je poudarila, da se zaključuje za Občino in državo pomemben 
projekt. Deblokada občinskih finanačih sredstev bo po besedah 
ministra izvedena takoj, ko bodo dela zaključena. 

Špela Šimenc

VSEM OBČANKAM IN OBČANOM 
ŽELIM LEPE IN DOŽIVETE  
BOŽIČNE PRAZNIKE.

V PRIHAJAJOČEM NOVEM LETU NAJ 
VAS SPREMLJAJO ZDRAVJE, MIR, 
VESELJE, SREČA TER DOBRO  
MEDSEBOJNO SODELOVANJE IN RAZUMEVANJE.

OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI  
ISKRENO ČESTITAMO.

MIHA NOVAK
NAČELNIK UPRAVNE ENOTE KAMNIK S SODELAVCI                                                                                                                            



Aplenca   |   December 20226 POGOVOR

Peter Svetina, Varuh človekovih pravic

»Predvsem bi si želel, da je med 
vsemi nami več tolerance«

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je 
v sredo, 16. novembra 2022, obiskal štiri 
gorenjske občine, med njimi tudi Občino 
Komenda. S predstavniki Občine se je 
pogovarjal o izzivih in najbolj perečih te-
žavah, s katerimi se srečujejo pri svojem 
delu. Ob tej priliki je odprl in predstavil 
tudi Varuhov kotiček, ki se nahaja v pri-

tličju občinske stavbe. Peter Svetina je z veseljem odgovoril na 
nekaj vprašanj tudi za Aplenco.

Pri kakšnih težavah se lahko občani 
obrnejo na vas in kaj ne spada v po-
dročje vašega delovanja?

Vedno, kadar imajo občutek, da jim je nek-
do kršil njihove človekove pravice - naj si 
bodo to državni organi, organi lokalnih 
skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, – 
takrat se lahko obrnejo na Varuha. Spreje-
mamo vsakršne pobude, po klasični pošti, 
elektronski pošti, po telefonu. V ta namen 
v Občini Komenda odpiramo Varuhov koti-
ček, kjer so na voljo prednatisnjene pobu-
de - ljudje vzamejo obrazec, ga izpolnijo in 
pošljejo k nam po navadni pošti. Mi v roku 
okoli dveh tednov odgovorimo na vsakršno 
pobudo. Če ne moremo pomagati, pa pove-
mo, kdo lahko pomaga. Povemo pa tudi, če 
vidimo, da pravica ni bila kršena. Člove-
kove pravice so tudi čustvena zadeva in če 
kdo meni, da so mu pravice kršene, to še ne 
pomeni, da je temu res tako. 

Kdaj pa sploh ne morete pomagati, kjer 
ste brez moči? 
Pri pravnomočnih odločitvah sodišča, ka-
dar so sodni postopki v teku, kadar človek 
sam ne naredi prvega koraka (ne izkoristi 
pravnega sredstva, se ne pritoži na neko 
določbo ali na odločitev določenega orga-
na ali pa to stori prepozno). Ne moremo 
pomagati v medsosedskih in družinskih 
sporih. V družinskih sporih ne pomaga-
mo, ampak skrbimo za to, da se upošteva 
otrokova največja korist. Ravno s teh dveh 
področij imamo zelo veliko pobud.  Ne mo-
remo tudi posegati na področje zasebnih 

podjetij, gospodarskih družb. Če so ljudem 
kršene pravice iz delovnega razmerja, po-
tem jih napotimo, na koga naj se obrnejo in 
kakšni so postopki. Uporabne informacije 
z vsega tega področja so zapisane v brošu-
ri, ki se nahaja v Varuhovem kotičku. Tam 
je točno napisano, kdaj in na kakšen način 
se lahko pomaga ter kdaj ne. 

So ljudje seznanjeni s tem, kdo je 
Varuh človekovih pravic in kakšen je 
njegov namen?
Premalo. Ravno zato, ker sem dobil ob-
čutek, da ljudje premalo vedo o Varuhu, 
njegovih pristojnostih in namenu, smo 
tudi naredili te kotičke. Ta v Komendi je 
že enajsti po vrsti, moj ambiciozni cilj 
do konca mandata je, da bi tak kotiček 
stal v vseh slovenskih občinah. Prvi tak 
kotiček smo postavili aprila v Kranju in 
odzivi so zelo pozitivni, vidimo, da se 
ljudje iz teh lokalnih skupnosti več ob-
račajo na nas. 

Katere so trenutno najpogostejše težave, 
s katerimi se ljudje obračajo na vas?
Zelo veliko je t.i. molka organa, neod-
govarjanja posameznih inštitucij. Najsi 
bodo to občine, ministrstva, centri za so-
cialno delo. Veliko je primerov, ko ljudje 
enostavno ne dobijo nazaj informacij o 
tem, kaj se dogaja. Ravno na to pojasnil-
no pomoč tudi veliko opozarjamo. Dr-
žavni organ je dolžan posamezniku po-
jasniti, kakšne so njegove pravice in ga 
usmeriti naprej.

Je težav, s katerimi se obračajo na vas, 
vedno več?
Jaz sem na tej poziciji tretje leto, vmes je 
bilo dvoletno 'kovidno' obdobje, zato tež-
ko ocenjujem splošno stanje. Dejstvo pa 
je, da so bile v času epidemije človeko-
ve pravice najbolj na udaru. Prihajalo je 
do njihovega omejevanja in to je bil težak 
preizkus za vse nas. Znašli smo se v no-
vih situacijah, ko je bilo treba tehtati med 
posameznimi pravicami. Prvič je prišlo do 
tega, da smo začeli razpravljati o tem, da 
človekove pravice – razen nekaterih – niso 
absolutne, ampak se jih da omejevati. Toda 
človekove pravice se lahko omejujejo samo 
z zakonom in ne z odloki. Prav tako mora 
biti omejitev časovno omejena. Sedaj smo 
v 'postokovidnem' obdobju in človekove 
pravice moramo vrniti na mesto pred tem 
obdobjem oz. še višje!

Česa si vi želite ob prehodu in starega v 
novo leto?
Predvsem bi si želel, da je med vsemi nami 
več tolerance, več sprejemanja in manj 
oviranja drug drugega pri delu in življenju. 
Želim si, da bi se bili pripravljeni pogovar-
jati med seboj in iskati dialog.

Špela Šimenc

Tudi v Občini Komenda (v pritličju) po 
novem stoji Varuhov kotiček, kjer so na 
voljo koristne informacije o delu institucije 
v obliki zloženk in brošur ter tudi obrazec za 
vložitev pobude. Pripravljena je tudi zloženka 
o Varuhu v lahkem branju, ki je namenjena 
vsem, ki imajo zaradi svojih oviranosti težave 
v razumevanju zapletenih besedil.
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Čudovito umetniško ustvarjanje v 
INCE ZU v Mostah
V tednu od 28. 11 do 1. 12 so v enoti INCE ZU v Mostah pripravili 
prodajno razstavo s številnimi unikatnimi in privlačnimi izdelki. 
»Osebe z motnjo v duševnem razvoju vas vabijo, da prisluhnete 
njihovi zgodbi ustvarjanja in svetu, kot ga doživljajo,« so zapisali 
v vabilu na razstavo, o presežkih katere najbolj zgovorno pričajo 
fotografije. Nad umetniškim ustvarjanjem uporabnikov v kera-
mični delavnici bdi Sabina Kremžar Pančur. 

Š. Š.

Bogata razstava venčkov v Vrtnem 
centru Gašperlin
Tudi letos so v Vrtnem centru Gašperlin pripravili bogato razsta-
vo venčkov. V ospredju so bili naravni elementi, ki so se mešali s 
trendovskimi barvami, kot so zeleni in roza odtenki. Ni pa manj-
kalo za ta čas klasičnih zlatih, rdečih in zelenih tonov. Razstava je 
tudi letos pritegnila precej zanimanja. Nekateri so prišli po ideje 
in material za ustvarjanje venčka, drugi pa so se domov odpeljali 
z že izdelanim. 

Š. D.

Jaslice na Koželjevi domačiji
Člani Turističnega društva Komenda so tradicionalno pri 
Koželjevi domačiji postavili jaslice, letos v še večjem obse-
gu kot lani. Vabijo vas k ogledu. 

V cerkvi v Komendi so na ogled čudovite jaslice
Komendski jasličarji so tudi letos v komendski cerkvi prip-
ravili čudovite ročno izdelane jaslice. Nahajajo se ob glav-
nem in ob stranskem oltarju, kjer je novost slika ozadja, ki 
ga krasijo Julijci. Sliko je podaril umetnik Albin Škrjanec, 
za kar se mu jasličarji najlepše zahvaljujejo. Vas pa vabijo k 
ogledu njihove letošnje postavitve.
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Razstava čipk in 15 let Klekljarskega 
društva Čebelica
V soboto, 26. novembra 2022, so nas članice Klekljarskega društva 
Čebelica povabile v Lončarjev muzej na Podborštu, na ogled razstave 
in prireditev ob njihovem jubileju. Dogodek je otvorila članica Šte-
fka Oblak, ki je tudi ob tokratni razstavi napisala pesem in jo preb-
rala. Ob 15-letnici delovanja društva je prisotne nagovorila njegova 
predsednica, Bernarda Hozjan, ki je povedala, da je bilo društvo us-
tanovljeno na pobudo takratne članice skupine ročnih del, ki je delo-
vala v Mostah, mentorice kleklanja in današnje častne predsednice 
društva, Stane Pibernik. Namen društva je skozi vsa leta enak - dru-
ženje in povezovanje ob učenju tehnik klekljanja. Danes ima okoli 20 
članic in članov, najstarejša med njimi je skoraj 90-letna Nežka Erce, 
ki je letos izdelala čipke za oltarne prte za cerkev v  Mostah. Društvo 
je aktivno in se povezuje z različnimi organizacijami. »Ponosni pa 
smo, da je tudi naše društvo sodelovalo pri nominaciji za vpis klek-
lanja čipk na reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine 
človeštva  pri UNESCU, vpis pa je bil izveden v letu 2019,« je ob tem 
povedala Hozjanova.  Za glasbeno spremljavo na dogodku so poskr-
beli Tomaž Plahutnik in Fantje z vasi.

Špela Šimenc

Na tokratni pregledni razstavi je bil na ogled izbor čipk 
po tematskih sklopih, ki so jih ustvarili v zadnjih letih. 

Na ogled je bila tudi gostujoča razstava z naslovom Čipke 
plešejo Društva za 3. življenjsko obdobje Lipa Domžale. 

Na Množimo talente 2022 navdušili 
talenti različnih generacij

V soboto, 26. decembra, je Ustanova Petra Pavla Glavarja pripra-
vila že 13. prireditev, na kateri so se predstavili občani Komende in 
širše okolice s svojimi talenti – Množimo talente 2022. Prireditev 
je bila razdeljena na dva dela. V prvem smo si talente ogledali na 
odru šolske telovadnice v Mostah, v drugem pa umetniška dela 
odraslih v avli šole. Na odru so se predstavili: ritmične gimna-
stičarke Športnega društva AS, Jerca Selak, Silvija Kern in Klara 
Cerar, Filip in Jakob Škoberne, Julija Kočnik, Ambrož Kristan in 
Maks Gradišek, Ana Rak in Kaja Kokelj. Večina je bila pevskih točk, 
ob spremljavi kitare ali klavirja. Na razstavi »Pod krošnjo barv«, 
ki se je nekaj dni kasneje preselila še v prostore komendske šole, 
pa so se s svojimi umetniškimi deli predstavili Polona Zupan-
čič,  Simona Kokelj in Martin Fujan. V UPPG ugotavljajo, da ra-
zvoj talentov ne pozna ovir v letih ali intelektualnih zmožnostih. 
Prepričani so, da morejo odrasli in mladi enako zasledovati svoja 
zanimanja in poskrbeti, da se talent izrazi. Kot je dejal predsednik 
UPPG, Štefan Petkovšek: »Naša prireditev želi na netekmovalen 
način dati priznanje ustvarjalnemu preživljanju prostega časa. 
Menimo, da je izrednega pomena, da svoj čas namenimo nečemu, 
kar nas navdušuje in daje polet.«

Špela Šimenc
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Kulturno-zabavna prireditev v Kulturnem domu v Komendi

Imeli smo se »fletno«

Društvo upokojencev (DU) Komen-
da je s sosednjima upokojenskima 
društvoma Cerklje na Gorenjskem in 
Bukovica - Šinkov Turn pripravilo že 
tradicionalno prireditev »Skupaj se 
imamo fletno«. Tokrat 10. decembra 
zvečer v Kulturnem domu v Komendi. 

Saša Lenarčič je imel pri prireditvi prvo in 
zadnjo besedo. Najprej je pozdravil vse na-
stopajoče in številne zbrane v dvorani. Za 
njim so na odru, ki ga je lepšala naslikana 
panorama Komende z napisom prireditve 
in rdečimi rožami, prvi nastopili domači 
upokojenci. Njihov zbor je pod vodstvom 
Ignaca Gorjanca zapel pesmi Dekle na vrtu 
in Kaj je ljubezen. 
Nato so sestre Juvan – Petra, Nika in Manca 
– izvrstno zaigrale na svoja glasbila (har-
moniko, flavto in citre) pesmi Kranjsko dek-
le, Če se od spominov da živet in Spomin. 
Njihov mladostni in dovršen nastop je bil 
dober uvod v skeč Zgodba zlate poroke, ki 
ga je uprizorila Dramska skupina pri DU 
Komenda. Besedilo zanj je napisala pesnica 
Marija Kern s Klanca pri Komendi, igralce 
pa je na igro pripravil novi vodja Dram-
sko-recitatorske skupine pri DU Komen-
da, Mirko Pogačar. Skeč o zlati poroki je 
spodbudil Marinko Crnkovič in Olgo Gros, 
da sta ta jubilej uprizorili v enodejanki, v 
kateri ni manjkalo dovtipov in hudomuš-
nosti. Sami sta tudi napisali besedilo.
Za Komendčani so stopili na oder »sosed-
je« iz Bukovice in Šinkovega Turna. Najprej 
pevci in pevke glasbene skupine Aronija s 
tremi zapetimi pesmimi (So ptičice zbrane, 
Kje so tisti lepi časi in Veseli čas prihaja), 
za njimi pa se je predsednica DU Bukovi-
ca-Šinkov Turn Dragi Sodnik izkazala tudi 
kot recitatorka s pesmijo pesnika in pisate-
lja Ferija Lainščka Kako je ljubezni ime.

Kot tretji so ob instrumentalni spremljavi 
priplesali na oder člani Folklorne skupine pri 
DU Cerklje na Gorenjskem in s svojim boga-
tim in raznovrstnim nastopom pokazali V 
Cerkljah pa je tako. Res dobro! Dobro sta se 
pevsko »ujeli« tudi pevki Francka Rozman 
in Ani Rehberger s pesmima Zažarele so pla-
nine in Sem se oženil. Za njima je gromek 
aplavz za svoje recitiranje Prešernovega Po-
vodnega moža požel Štefan Močnik.
Prireditev so sklenili člani domačega MePZ 
DU Komenda s pesmima Snežinke padajo z 
neba (te so res) in Gozdovi v mesečini.
Več kot dodano vrednost ji je dala mlada 
povezovalka Anja Kralj Železnik, ki je vse, 
kar je povedala, strnila v stihe. Veliko in 
zahtevno delo, ki ga je kot anglistka, preva-
jalka in tudi sama pesnica odlično opravila. 
Po kar dve uri trajajočem programu so se 
nastopajoči in njihovi spremljevalci zbra-
li v prostorih DU Komenda na Glavarjevi 
cesti k pogostitvi, pogovoru in tudi pesmi. 
Med hojo do nekdanjega Glavarjevega špi-
tala so se razveselili poplesavajočih sne-
žink. Vse pa je preveval topel in osrečujoč 
občutek, da tudi kot upokojenci s svojimi 
darovi lahko veliko prispevajo k bogatej-
šemu kulturno-prosvetnemu življenju v 
domačem kraju in drugje. 

Jožef Pavlič 

Komendska plezalna 
stena še bolj atraktivna
V soboto, 12. 11. 2022, so člani ŠPO Komen-
da organizirali prijateljsko tekmo, ki so jo 
združili s slavnostno otvoritvijo novega 
previsa. Kot je v nagovoru povedal Marko 
Pogačar, v Plezalnem središču Komen-
da letos plezajo že četrto sezono in ker so 
plezalno napredovali, so ugotovili, da bi z 
dodatnim previsom lahko še izboljšali ka-
kovost treningov. V lanskem letu so se tako 
začela dela v smeri rekonstrukcije plezalne 
stene. Marko Pogačar se je ob tem zahva-
lil vsem sponzorjem in donatorjem, ki so 
pripomogli, da je želja postala resničnost 
in da danes komendski plezalci lahko tre-
nirajo še bolje.

Š.Š.

Sestrice Petra, Nika in Manca Juvan so od-
lično zaigrale na harmoniko, flavto in citre. Vnovič je navdušil MePZ DU Komenda. 

 

Zbrane je pozdravil predsednik DU Komen-
da Saša Lenarčič.
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Sanjati in žeti – nova 
knjiga Jožefa Pavliča
Romantično-realističen naslov daje sluti-
ti, o čem piše avtor skoraj 400 strani obse-
gajoče knjige. Čeprav mu je prvo zelo ljubo, 
se ne more in tudi ne sme izogniti druge-
mu. O prvem govori pesem Poletje v Su-
hadolah, preostali drugi dve pesmi pa sta 
posvečeni Ukrajincem in tragičnim dogod-
kom v Ukrajini, ki jo je pisec obiskal leta 
1988 ob 1000-letnici pokristjanjenja »Ki-
jevske Rus«; poleg nje tudi Rusijo. Ukrajini 
in Rusiji je posvetil več prispevkov, enega 
tudi slovensko-ukrajinski družini Štupar 
na Bregu pri Komendi. 
Osrednjo pozornost pa je namenil Komen-
di in Komendčanom: aktualnim dogodkom 
v občini in župniji (piše o njeni zgodovini), 
pomembnim rojakom, Petru Pavlu Glavar-
ju po praznovanju 300. obletnice rojstva 
v letu 2021, znamenitim Slovencem, liku 
malteškega viteza za današnji čas. Velike 
vrednosti so Demšarjevi manj znani zapisi 
o Glavarju (po njegovo bi moral biti poko-
pan v Komendi), Komendi in Komendčanih. 

V prvem razdelku Duhovnost in v zadnjem 
Doživetja avtor spregovori o svojih sreča-
njih z ljudmi, romanjih, obiskih in drugem. 
Odkrito, iz ljubezni in spoštovanja vsakogar. 
Knjiga prinaša veliko novega iz komen-
dske svetne in cerkvene zgodovine ter o 
znanih osebnostih (kako je Glavar pre-
živel Telovo leta 1762, scenarij za film 
o arhitektu Plečniku, kako si je župnik 
Pavlič prizadeval, da bi prišel Glavarjev 
špital nazaj v cerkvene roke …). Knjigo je 
oblikovala avtorjeva hčerka mag. Barbara 
Pavlič Brvar. Izšla je z denarno pomočjo 
Občine Komenda. Dobite jo lahko pri av-
torju v Suhadolah št. 61 G. Pokličite ga na: 
01/8341 889 ali ga obiščite. Vsakogar bo 
vesel in bo napisal lepo posvetilo.    

E. Č.   

Obnovljen oltar 
sv. Martina na Križu
Prof. dr. Roman Globokar iz Ljubljane je 
na god sv. Martina, 11. novembra dopol-
dne v spremstvu svojega sošolca Zdravka 
Žagarja, komendskega župnika, blagoslo-
vil obnovljeni levi oltar priljubljenega do-
brodelnega svetnika v podružnični cerkvi 
Spreobrnjenja sv. Pavla na Križu pri Ko-
mendi. Oltar je obnovilo Restavratorstvo 
in pozlatarstvo Legan iz Stranske vasi pri 
Žužemberku. 

Jožef Pavlič   

Težave in upi DU Komenda

Tudi 13. redna seja Upravnega odbora 
Društva upokojencev (UO DU) Komenda 28. 
novembra v sejni sobi Občine Komenda ni 
minila brez obravnavanja težav, predvsem 
pa upanja, da se bo društvo kmalu izkopa-
lo iz kadrovskih in drugih stisk in zadreg. 
Žarek upanja je posijal, ko je novi občinski 
svetnik Mirko Pogačar s Klanca pristal, da 
bo za Alojzom Zverom iz Žej prevzel vo-
denje dramsko-recitatorske skupine pri 
DU Komenda. Predsednik UO DU Komenda 
Saša Lenarčič upa, da bo tako tudi s prihod-
njo tajnico in blagajničarko društva. Našel 
je že primerno osebo, ki mora le še  pristati. 
Prav tako bo treba najti novega podpred-
sednika društva, v kolikor dosedanji Ivan 
Hlade zaradi zdravstvenega stanja ne bo več 
mogel opravljati zaupanih nalog. 
Saša Lenarčič je povedal, da DU Komen-
da še vedno nima od Občine Komenda ni-
kakršnega dokumenta (pogodbe o najemu), 
da lahko plačuje vzdrževanje balinišča na 
Podborštu, vključno s stroški za vodo, ele-
ktriko in premijo za letno zavarovanje bru-
narice. Upa, da se bo to rešilo. Nadeja se tudi 
pravičnejše delitve donatorskih sredstev na 
temelju »novega« pravilnika. 

Jožef Pavlič

Martinov turnir 
balinarjev
Balinarska sekcija pri DU Komenda je 
14. novembra na komendskem balinišču 
pripravila Martinov turnir. Tekmovali so 
tako tekmovalci kot tekmovalke, na kon-
cu pa je najboljše zaradi vse močnejšega 
dežja določil žreb. Ta je med najboljšimi 
štirimi od štirinajstih udeležencev in ude-
leženk tekmovanja prvo mesto »prisodil« 
Tomažu Hacinu, drugo mesto je zasedel 
Avgust Sodnik, tretje Tone Zarnik, četrto 
pa najboljša med tekmovalkami – Dani 
Misja. Nagrade za najboljše štiri so bile v 
znamenju Martinovega: liter cvička, klo-
basa in čokolada. 

Jožef Pavlič
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Planinski izlet v neznano

Vsako leto PD Komenda organizira izlet v 
neznano in letos (19. novembra) je bil še 
posebej dobrodošel po »krajši pavzi«. Ker 
organizator lokacijo skriva vse do zadnje-
ga, so pričakovanja vse do cilja visoka in 
vsi nestrpno čakamo, kam nas bo pot pri-
peljala. Za popestritev vožnje smo vsi iz-
letniki na list papirja napisali svoje ideje o 
tem, kam smo  namenjeni tokrat. 
Letos nas je pot najprej vodila na Bloke, v 
muzej Bloški smučar. Tam nas je domačin 
popeljal v čas, ko se je zaradi potreb pre-
bivalcev razvilo smučanje, ki sprva ni bilo 
namenjeno zabavi, temveč transportu, za-
radi geografskih in meteoroloških značil-
nosti tistih krajev. Seveda nismo izpustili 
pogleda na Bloško jezero.
Pot smo nadaljevali do Kočevske Reke. 
Kraj je najbolj znan zaradi statusa, ki ga je 
imel v obdobju Jugoslavije, ko je bil za jav-
nost  zaprt zaradi bližnjih  bunkerjev  in 
drugih vojaško-političnih objektov. Sredi 
vasi je manjši spominski park s kostanje-

vim  drevoredom  in najdebelejšim  ore-
hom  v Sloveniji z zavidljivo starostjo nad 
400 let. Pod vasjo teče  ponikalnica  Reški 
potok, katere zgornji tok je zajezen in 
tvori umetno jezero. Razpotegnjeno, oko-
li 2 kilometra dolgo in ponekod celo do 6 
metrov globoko jezero je pomemben habi-
tat za rastline in živali ter je, skupaj z goz-
dom okoli jezera, razglašen za gozdni re-
zervat, v katerem med drugim gnezdi tudi 
zaščiten orel belorepec.

Po sprehodu smo obiskali še bunker Škrilj, 
ki je bil zgrajen leta 1957, v času hladne voj-
ne. V primeru napada oz. atomskega udara, 
bi lahko tukaj ljudje preživeli do 100 dni. Za 
javnost se je bunker odprl leta 2017. Dan 
se je zaključil v našem Planinskem domu, 
kjer smo obujali spomine in nestrpno ugi-
bali, kje se bomo znašli naslednje leto. Moj 
prvi izlet v neznano in zagotovo ne zadnji.

Polona Razpotnik

Nudimo vam: izdelavo kanalizacijskih hišnih priključkov, rušenje 
objektov, asfaltiranje, tlakovanje, urejanje dvorišč in cestišč (izkopi, 

priprava terena), prevoze s kamionom (razsuti tovor) ter prevoze strojev. 

Nudimo tudi opravljanje zimske službe. 

TGM KOSIRNIK, ROMAN KOSIRNIK S.P.
Moste 1B, 1218 Komenda   /   info@tgm-kosirnik.si   /   www.tgm-kosirnik.si

VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE IN SREČNO 2023
vam želi kolektiv TGM KOSIRNIK, Roman Kosirnik s. p.
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Po treh letih PGD Komenda 
zopet organiziral tekmo v spajanju 
sesalnega voda

V soboto 26. 11. 2022, je v prostorih PGD Komenda potekalo tek-
movanje SSV za pokal SSV Gorenjska. Na dogodek, ki ga je PGD 
Komenda ponovno organiziralo po treh letih, se je prijavilo 30 
ekip iz cele Slovenije. Pri članih je zmagala ekipa PGD Zgornji Br-
nik-A, pri članicah pa ekipa PGD Zalog pri Cerkljah. Najhitrejši čas 
je postavila ekipa PGD Čušperk (15,63).

Nov koledar PGD Komenda

Še vedno si lahko zagotovite nov koledar, ki so ga ustvarili pri PGD 
Komenda in tekom meseca decembra ponujali na različnih loka-
cijah po Občini. Za klasični enolistni koledar zbirajo prostovoljni 
prispevek, izdelali pa so tudi obsežnejši, 13-listni koledar. Tega je 
mogoče naročiti tudi po elektronski pošti: info@pgdkomenda.si 
ali na telefon 030 910 899 (Anton Smrekar). »Z vašimi prispevki 
od koledarjev smo vsako leto pokrili stroške za kredit, s katerim 
smo obnovili gasilski dom, zato bi nam tudi letos prišel zelo prav 
vaš prispevek,« so komendski gasilci zapisali v letaku.

Špela Šimenc

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Casopis A6_print ready.pdf   2   2. 12. 2022   11:49:03

DIVJI

IL

28. JANUAR 2023  OB  19h
DOBRODELN I  KONCERT

KULTURNI DOM KOMENDA
PRODAJA VSTOPNIC: WWW.UPPG.SI



Aplenca   |   December 2022 13PRAVNI NASVET

Nova ureditev glede 
režima zaščitenih kmetij
Na nas se je obrnil bralec, ki ga je zanimalo, ali je res, da se sedaj lahko prosto prodajajo tudi 
kmetijska zemljišča, ki so del zaščitene kmetije.

Zaščitena kmetija je v slovenski za-
konodaji opredeljena kot kmetijska 
oziroma kmetijsko-gozdarska go-

spodarska enota, ki je v lasti ene fizične 
osebe ali lasti, solasti ali skupni lasti za-
konskega para ali oseb, ki živita v regi-
strirani istospolni partnerski skupnosti, 
ali v solasti enega od staršev in otroka ali 
posvojenca oziroma njegovega potomca in 
obsega najmanj 5 ha in ne več kot 100 ha 
primerljive kmetijske površine. Do marca 
letošnjega leta je bil promet z zaščitenimi 
kmetijami bistveno omejen, saj je zako-
nodaja preprečevala drobljenje zaščitenih 
kmetij, tako v primeru prometa z njimi, 
kot v primeru dedovanja. Vse to pa se je 
spremenilo z novelo Zakona o kmetijskih 
zemljiščih, ki jo je Državni zbor Republike 
Slovenije sprejel 16. marca 2022, v veljavo 
je stopila 16. 4. 2022.

Novela odpravlja status zaščitene kmetije 
v pravnih poslih med živimi. Vse zaznambe 
zaščitenih kmetij se bodo po uradni dolžnos-
ti izbrisale iz zemljiške knjige v enem letu od 
uveljavitve zakona, torej do 13. 4. 2023. 

Zaščitena kmetija se do sprejetja novele ni 
smela deliti, razen v izjemnih primerih, kot 
na primer, če se je s tem povečevala dru-
ga kmetija ali če je nastala nova zaščitena 
kmetija, prav tako so se lahko odtujila stav-
bna zemljišča, lahko je prišlo do spremembe 
solastninskega deleža na zaščiteni kmetiji v 
korist solastnika, zakonca ali zunajzakon-
skega partnerja, potomca. Lahko rečemo, da 
so pogoji pravni promet zelo omejevali. 

Z omenjeno novelo je bila odpravljena 
omejitev sklepanja pravnih poslov med ži-
vimi z zemljiškimi parcelami, ki sestavlja-
jo zaščiteno kmetijo. S tem se je poseglo v 
bistveno funkcijo zaščitenih kmetij, saj je 
zakon do sedaj onemogočal drobitev sre-
dnje velikih kmetij. S tem se je zagotavljalo, 
da posamezna kmetija ostane dovolj velika 
za preživetje gospodarja in njegove dru-

žine. Obenem pa je zaradi togosti sistem 
onemogočal prodajo posameznih zemlji-
ških parcel primernih za kmetijsko rabo in 
gospodarji velikokrat niso imeli drugega 
premoženja kot zgolj zemljo. Te pa zara-
di zgoraj omenjenih strogih omejitev niso 
mogli pretvoriti v denarna sredstva, če so 
jih potrebovali za razvoj kmetije. 

Od 16. 4. 2022 se lahko posamezne zemlji-
ške parcele, ki so bile nekdaj del zaščite-
nih kmetij, prosto prodajajo, podarjajo, 
menjajo, seveda, vse upoštevaje vse druge 
še vedno veljavne omejitve pri prometu 
s kmetijskimi zemljišči. Prodaja tako še 
vedno poteka preko objave ponudbe o pro-
daji na Upravni enoti, vendar je tudi v ta del 
posegla novela, ki je skrajšala rok za spre-
jem ponudbe za prodajo kmetijskega zem-
ljišča na 15 dni (prej 30 dni), kar pripomore 
k hitrejši izvedbi posla. Gospodarji kmetij 
tako sedaj bistveno lažje pridejo do veli-
kokrat prepotrebnih finančnih sredstev.

Vendar pa odprava režima zaščitenih 
kmetij ni bila celovita. V primeru dedova-
nja režim ostaja v veljavi, kar pomeni, da 
se bo v zapuščinskem postopku status za-
ščitenosti kmetije še vedno ugotavljal, saj 
Zakon o dedovanju kmetijskih gospodar-
stev (v nadaljevanju ZDKG) ni bil noveli-
ran. Statusa pa ne bo ugotavljalo sodišče, 
saj za to nima vseh potrebnih podatkov. 
Sodišče bo v primeru, da bo tekom postop-
ka zaznalo (na primer na podlagi navedb 
dedičev), da obstaja možnost, da zemljiške 
parcele, ki so predmet dedovanja, pred-
stavljajo zaščiteno kmetijo, za preveritev 
pogojev zaprosilo pristojno upravno eno-
to (zaznambe zaščitene kmetije v zemlji-
ški knjigi ne bo več). To bo najverjetneje 
pomenilo dodatno podaljšanje zapuščin-
skih postopkov. Pri dedovanju stvari, ki 
so del zaščitene kmetije, ostajajo v veljavi 
vse omejitve in se zaščitena kmetija pra-
viloma ne sme deliti, njen prevzemnik je 
eden izmed dedičev. To pomeni, da se ze-

mljiške parcele med dediče ne bodo mogle 
razdeliti v okviru zapuščinskega postop-
ka. Prav tako še vedno ostaja v veljavi 24. 
člen ZDKG, ki določa, da niti z izročilno 
pogodbo niti s pogodbo o dosmrtnem 
preživljanju in darilno pogodbo za primer 
smrti, zemljišč, ki so del zaščitene kmetije, 
ni moč razdeliti med potomce v nasprot-
ju s tem zakonom. Iz povedanega lahko 
zaključimo, da bi bilo smotrno, da bi vsak 
gospodar že za časa svojega življenja raz-
mislil, kaj se bo zgodilo z njegovo kmetijo, 
ko njega ne bo več. Na mestu bi bil odkrit 
pogovor z njegovimi potomci, s katerim 
bi našli rešitev, kako ohraniti kmetijo, pri 
tem pa ne preveč obremeniti prevzemnika 
kmetije. Zakonsko skladna rešitev je kljub 
zgoraj predstavljenim omejitvam možna. 
Če bodo vsi potomci imeli občutek, da niso 
bili spregledani, prevzemnik kmetije pa ne 
bo imel občutka, da on samo dela, drugi 
pa ga izkoriščajo, se bo kmetija lahko us-
pešno prenesla na nov rod in nadaljevala z 
uspešnim delom.

mag. Irena Hacin Kölner,
odvetnica specialistka civilnega 

in gospodarskega prava, 

info@kolner-odvetnik.si, 
tel. 0590 82 030
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Bojan Galin, pokalni zmagovalec

V Domu kulture v Kamniku je bila konec novembra gala prireditev, 
posvečena podelitvi športnih priznanj najboljšim gorskim in trail 
tekačem Slovenije. Pokrovitelja prireditve sta bila Atletska zveza 
Slovenije in KGT Papež. Med dobitniki priznanj je bil tudi naš ob-
čan in sovaščan Bojan Galin, ki je prejel priznanje za zmago v slo-
venskem pokalu v gorskih in trail tekih v kategoriji veteranov nad 
60 let. Osvojil je maksimalno število - 300 točk za zmage na vseh 
pokalnih tekmovanjih in prejel posebno kolajno. O podrobnostih 
posameznih nastopov si lahko preberete v prejšnjih številkah gla-
sila. Na ta način je zaključil nadvse uspešno tekmovalno sezono 
in zelo verjetno tudi svojo športno kariero, ker mu zdravstvene 
težave zaradi poškodbe trenutno ne dovoljujejo redne vadbe. Za 
vsa priznanja in dolgoletno vztrajnost si zasluži posebno pohvalo.

Peter Pibernik

Zmaga na BibI planini

S tekmo gorskih tekačev na Bibo planino, ki je druga največja paš-
na planina v Sloveniji, se je končala serija tekmovanj za kamniški 
pokal. Uspešno je nastopil tudi komendski tekač Bojan Galin in 
zmagal v kategoriji veteranov nad 60 let. Že nekaj časa ga pesti 
poškodba kolka, ki je nikakor ne uspe sanirati,  zato po priporočilu 
zdravnikov razmišlja, da bi za nekaj časa prekinil s tekmovanji. 
Predčasno je končal letošnjo sezono, da bo imel dovolj časa za 
okrevanje. Svoj davek so zahtevala številna tekmovanja. Letos se 
je namreč udeležil 31 tekem, od katerih jih je 24 tudi zmagal, na 
ostalih pa stal na zmagovalnih stopničkah. Postal je državni pr-
vak v »trail« teku in državni prvak v teku »na gor«. Bojanu želimo 
uspešno okrevanje.

Peter Pibernik

Igralni dan za mlade nogometaše
V soboto, 10. decembra, je bila komendska športna dvorana polna 
razigranih mladih nogometašev od 1 do 4. razreda, ki so se zbrali 
na t.i. igralnem dnevu. Gre za povsem sproščeno igro nogometa 
med igralci NK Komenda iz Komende, Vodic in Smlednika. Na ta 
način se igralci iz treh različnih šol tudi spoznavajo med seboj in 
pletejo se nove prijateljske vezi. V središču dogodka, ki se je zgodil 
prvič, bi ga pa radi priredili vsak mesec, je sproščeno druženje ob 
športu brez sodnikov, pritiskov, dresov, brez zmagovalcev. Prav-
zaprav pa so zmagovalci prav vsi mladi nogometaši, ki so se odlo-
čili sobotno dopoldne namesto doma preživeti aktivno. 

Špela Šimenc

Trener Denis Kimovec, predsednik NK Komenda Aleš Marinko in 
vodja igralnega dne (tudi trener) Gregor Urh.
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Judo novice …

Žiga Klarić ponovno na 
stopničkah

Kamničan Žiga Klarič, član Judo kluba 
Komenda, ima za sabo dva zelo uspešna 
nastopa v novembru. Najprej se je dokazal 
na Pokalu Dupleka, kjer je v svoji kategoriji 
kadetov U18 do 90 kg s tremi zmagami in 
enim porazom osvojil 3. mesto. Najboljši 
rezultat v svoji karieri pa je dosegel na ve-
likem mednarodnem turnirju 58. Nagaoka. 
Žigi je prvič uspelo priti v finale, kjer je os-
vojil 2. mesto.

Judo klub Komenda v Trstu med 
najboljšimi

V nedeljo, 4. decembra 2022, je Judo So-
cieta Ginnastica Triestina organizirala 
43. Mednarodni turnir Citta di Trieste, na 
katerem je tekmovalo 293 tekmovalcev in 
tekmovalk iz 52 klubov in 4 držav. Tek-
movalci Judo kluba Komenda so pokazali 
odlično predstavo dobrih borb in osvojili 
6 kolajn. Na tekmovanju se je najbolje od-
rezala Haya Veinhandl Obaid, ki je nasto-

pila kar v dveh starostnih kategorijah, in 
sicer je v U15 premagala vso konkurenco 
in osvojila zlato, v starejši kategoriji U18 
pa prav tako nastopila v finalnem bloku 
in zaključila na 3. mestu. Zlato medaljo 
si je priborila tudi Timeja Starovasnik v 
U15, ki je pokazala odlično pripravljenost 
in močno voljo za zmago. Vse do velikega 
finala je uspelo priti tudi Žigi Klariću, ki 
je osvojil 2. mesto. Tretja sta bila še Ste-
pan Kholodov (U13) in Karim Veinhandl 
(U15). Kljub zelo dobrim borbam so brez 
stopničk tokrat ostali Martin Zupančič in 
Maj Lokar Gros – 5. mesto, ter Luka Ža-
gar – 7. mesto.

Judo klub Komenda osvojil 23 
kolajn z najmlajšimi judoisti

V soboto, 3.12.2022, je v Škofji Loki potekal 
Pokal za najmlajše, katerega se je z eki-
po 34 tekmovalcev udeležil tudi Judo klub 
Komenda. Tekmovali so otroci od 1. do 5. 
razreda in osvojili odlične rezultate ter kar 
23 uvrstitev med tri najboljše. Ponosni smo 
na vse tekmovalce, ki so dobili novo mo-
tivacijo, hkrati pa pokazali, da so na pravi 
poti, da postanejo dobri judoisti.

Katarina Kumer

V Komendi so se 
pomerili v ringu
V nedeljo, 13. 11. 2022, smo v Centru Hayat 
v Mostah pri Komendi organizirali bo-
ksarsko revijo - 3. Pokal Komende, kjer je 
nastopilo več kot 70 tekmovalcev iz Slove-

nije in tudi gosti iz Avstrije. V ringu so se 
pomerili tekmovalci vseh starostnih kate-
gorij, od najmlajših 9-letnikov pa vse do 
članov. Sodili so boksarski sodniki Andreja 
Bešter, Rasto Hodnik in Mihael Židan.
Dogodek je otvoril predsednik Društva bo-
rilnih veščin in Boksarskega kluba Hayat, 
Boštjan Veinhandl, ki je goste pozdravil 

in tekmovalcem zaželel uspešne borbe. Po 
odličnih dvobojih, ki jih je z navdušenjem 
spremljalo kar nekaj navijačev, so orga-
nizatorji podelili pokale za najboljše eki-
pe. Iz točkovanja se je domači Boksarski 
klub Hayat vljudnostno izločil. 1. mesto je 
osvojil Boksarski klub Celovec Avstrija, 2. 
mesto Boksarski klub Predator in 3. mesto 
Boksarski klub Kranj. Čestitke tudi vsem 
domačim tekmovalcem. Philip Bokalj in 
Stepan Kholodov sta osvojila 1. mesto, Lo-
vro Berger, Lan Širec in Nino Černivec pa 
2. mesto. S tem dogodkom, ki bo kmalu 
prerasel v tradicijo, želimo Komendča-
ne spomniti, da se boks razvija tudi v tem 
kraju, in predstaviti ta šport občanom. 
Boks je šport, ki poleg dobre fizične prip-
ravljenosti zahteva tudi pogum, taktično 
razmišljanje, predvsem pa borbenost po 
srcu. Otroke in mlade želimo usmeriti v 
šport, kjer lahko sprostijo svoja čustva in 
pravilno usmerijo energijo ter navežejo 
prijateljske stike, hkrati pa se naučijo tudi 
samoobrambe.

Katarina Kumer
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24. Mlinčki race, najbolj vaška 
kolesarska dirka na svetu
Novembra se narava odpravlja k po-
čitku, Suhadolci pa oživijo in so v 
polnem elanu. To leto smo v super 
volilnem letu in županske volitve 
so sovpadale točno z dnevom dirke. 
Ja, tudi na ta datum imam anekdo-
to, ki pa jo bom izkoristil za zahva-
lo občinskemu režijskemu obratu in 
PP Kamnik, ki so nam pomagali pri 
rahli zamudi, tekmovalni dogodek 
pa uradno formalno prijavili. Hvala 
za pomoč.

Že oktobra smo pričeli s pripravo proge. S 
traktorjem in mulčerjem je Vodetov Rene 
že pravi profesionalec. Gozdne vlake smo 
spremenili v gozdne poti, skoraj ceste. S 
Srečkom Čehunom sva popravila Petrov 
most, s Tomažem Pibernikom in Pavlom 
Ocepkom pa smo držali vajeti v rokah, da je 
delo nemoteno potekalo vzdolž proge. 
20. novembra se je zbralo 48 tekmovalcev. 
Bilo je lepo oblačno vreme, dva dni pred 
tekmo je deževalo, tako je progo dodobra 
zmehčalo in jo naredilo še težjo. Pa saj smo 
žabarji in še v svojem logotipu jo imamo 
in imejmo še tekmo po blatu in lužah … 
Najprej se je prvih sedem predšolskih ot-
rok podalo na najkrajšo, 300 metrov dolgo 
progo. Druga kategorija so bili otroci, stari 
od 7 do 10 let, na startu se jih je zbralo 12. 
Tu pa je bilo na 600 metrov dolgi razdalji 
že čutiti tekmovalnost … 
Na tradicionalni 4,5 km razdalji se je zbra-
lo 29 tekmovalcev. Seveda tu že pridejo 
na vrsto tudi pravi trenirani tekmovalci 
iz klubov, najbolj številčni so bili iz Pogi 
Team Ljubljana, cestni kolesarji , ki jese-
ni in čez zimo presedlajo na gorska kole-

sa pod vodstvom trenerja Suhadolca Miha 
Koncilja, Calcit bike team in Energija team 
iz Domžal. Seveda smo najbolj veseli do-
mačih tekmovalcev, ki pa nimajo veliko 
možnosti za vidno uvrstitev, razen če niso 
včlanjeni v zgoraj navedeno ekipo. Letos pa 
žal nisem razpisal tekmovanja za občinsko 
prvenstvo, neuradni občinski prvak za to 
leto je Miha Koncilja, s tem ga vabim, da se 
nam zopet pridruži drugo leto.
Za vse tekmovalce in navijače smo lepo pos-
krbeli, kot vedno, s toplim čajem in toplim 
obrokom,  za to sta najbolj zaslužna Rajko 
Lah in Simon Zarnik. Zdenka  Lah je bila za-
dolžena za zdravstveno službo, na prijavni 
in štarterski službi pa so bili Sonja Groznik, 
Matic  Ocepek, Miha Gregorin, Igor Jenko. 
Za varnost so poskrbeli Nejc Jenko, Janko 
Benda in navijači  … Vsi tekmovalci so prijeli 
spominsko kolajno in prvi v kategoriji na-
grade sponzorja Nektar Nature. Vsem sode-
lujočim se lepo zahvaljujem za organizacijo  
uspešno izpeljane dirke.

Franci Groznik

Tretješolec Aleksander 
Gajić državni in 
pokalni prvak
Osemletni Aleksandar Gajić iz Most pri 
Komendi, ki obiskuje 3. razred OŠ Komen-
da Moste, je izredno uspešen kolesar. Že tri 
leta trenira BMX race kolesarstvo pri KD 
Rajd iz Ljubljane. V letošnjem letu je postal 
državni in pokalni prvak v BMX race disci-
plini in pumptrack disciplini (kategorija 
U9). Zelo uspešno tekmuje v tujini (Italija, 
Avstrija, Madžarska, Nemčija) in večinoma 
vsepovsod zmaguje. Na evropskem pokalu 
v Veroni je dosegel 3.  mesto. Tako v nje-
govem matičnem klubu kot na Kolesarski 
zvezi Slovenije so mnenja, da je zelo us-
pešen in perspektiven športnik. Vse to pa 
Aleksander počne iz čistega veselja, sam 
pravi, da je BMX njegovo življenje. 

Š.D.
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Triglavski trail: Trikrat na 
Triglav v 22 urah
Nekomu je samo želja, drugim uresničena, da enkrat os-
vojijo naš slovenski ponos, tretji so gor vsako leto, neka-
teri vsaj enkrat mesečno, nekaterim pa je Triglav kar poli-
gon za treniranje fizične kondicije. Zimski trening zraven 
doda še psihično noto, Severna triglavska stena pa te po-
pelje v čare alpinizma v letnih in zimskih razmerah. Ko si 
sam seboj, pa te prešinejo posebno drzni projekti. Takrat 
se vprašaš, ali zmoreš … Na primer v enem dnevu ali v če-
trtini dneva? Ali je možno štirikrat v enem dnevu? 

To pa so osebni projekti in na to se pripraviš, najprej kondicijsko, 
nato pa še z glavo. Vzdržljivostni trail je čisto nekaj drugega kot 
rekordni hitrostni vzponi. Med drugim lahko pride tudi do spre-
membe vremena, tu pa se pozna moja kilometrina. Rosno mlad 
nisem, a izkušnje sem si nabral, saj sem pred podvigom imel za 
seboj že 117 vzponov. Pot mi je torej domača, izziv pa nekaj no-
vega. Prvič sva o njem naglas z Martinom govorila julija 2021, ko 
sva opravila dvakratni vzpon na Triglav. Tam ob Triglavski Bistri-
ci, kjer sva si ob zaključku hladila tačke, Martin naglas razmišlja: 
»Franc, a bi trikrat šlo?« Ja, ja, jaz sem za! Kdaj? Ob letu osorej. 
Načrtovala sva vzpon na kresni dan, a vremenske razmere tega 
niso dopuščale. Prestaviva … V četrtek, 14. julija, po službi skočiva 
na očaka, za trening in za ogled ture. Del poti bova hodila tudi po 

temi ali celo v megli, treba je bilo preveriti, koliko je vode med po-
tjo, vmes se pogovoriva tudi o hrani in primernih cotah. Ključnega 
pomena pa je bila nastavitev tempomata in okvirna časovnica.
Štart v nedeljo, 16. 7., zaradi dežja prestaviva za pol ure in ob 1.20 
ponoči sva na poti. Priključita se dva pubeca iz Ribnice, čisto na-
ključno, in pot je bila iz ure v uro bolj zabavna, navkljub gosti megli. 
Stojimo pri Prgarci, pubeca spremenita plan in jo mahneta z nama 
na Planiko. Bolje, da se vsi skupaj izgubimo, kot pa vsak zase.
S smehom dosežemo hladno Planiko ob četrti uri. Potihem vsto-
pimo v kočo, si preoblečemo mokre majice in po daljši pavzi jo 
midva z Martinom mahneva k najinemu prvemu vzponu. Najin 
plan je bil, da sva na vrhu še pred vzhodom. Na malem Triglavu 
izstopiva iz megle. Sva nad oblaki – tako in drugače – sonce vzha-
ja in neprespana noč je v hipu pozabljena. Noge so naju kar same 
ponesle do vrha. Nato pa hop do doline s tekom v megli, pri avtu 
napeljeva vrvico in obesiva prešvicano žehto. Se preoblečeva in 
preobujeva, ura je 9. zjutraj, čas za drugi vzpon. V uri in četrt sva 
na zgornji Krmi, potem pa sva padla v krizo in se vlekla do Planike. 

Že v drugo ta dan v jasnem vremenu vstopiva v steno. Na grebenu 
nama je krizo uspelo prebroditi in midva sva že drugič na vrhu!
Na Kredarico sva padla v stilu veleslalomista. Tam se dobimo s pri-
jatelji, ki so prispeli iz različnih smeri. Midva pa naprej do avta in ob 
15.45 je čas za tretji vzpon. Občutek imava, da v sončni vročini lepo 
napredujeva. Pogovori z znanci nama povrnejo energijo, hrane ne 
moreva jesti, razen gelov. Med potjo podoživljava dogajanje, ki naju 
spravlja v dobro voljo. Ob 19.28 prispeva na Triglav, tretjič! Se ob-
jameva, čestitava in si obljubiva – nikoli več! Enkrat na dan - pa ja! 
Pri Kredarici naju je čakala Sonja, ki je držala tempo za tretji spust 
v dolino, saj je naju močno načenjala utrujenost z nočjo. Nekaj čez 
enajsto zvečer prispemo do avta. Tehnični podatki tega dne so po-
kazali 19.30 ur hoje (bruto pa 21 ur in 50 minut), 57 kilometrov in 
5700 metrov vzpona. Z menoj se je boril Martin Golob iz Gabrov-
ke, ki je 17 let mlajši, a dovolj trmast ... Hvala Martin ... pogumno 
sva 'zborbala'. 

Franci Groznik

ZA VAS POSREDUJEMO:
 PRI PRODAJI ALI NAKUPU HIŠE, STANOVANJA, 

ZEMLJIŠČA ...
 PRI ODDAJI ALI NAJEMU NEPREMIČNINE 
 PRI RAZDRUŽITVI SOLASTNINE PO POSTOPKU 

KOMASACIJE 

DELO OPRAVIMO STROKOVNO, HITRO, 
UČINKOVITO TER SRČNO. 

031/822 – 386 
sasa.plevel@gmail.com

ŽELIMO VAM BLAGOSLOVLJENE 
BOŽIČNE PRAZNIKE IN MIRNO 

TER USPEŠNO NOVO LETO 2023
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Iz šolskih klopi ...

Plavanje
Tretješolci smo v bazenu v Kamniku opravili tečaj plava-
nja. Nekaj učencev je povedalo, kaj jim je bilo najbolj všeč.

… ko smo se spuščali po toboganu. Neža Lah, 3. c
… ko smo skakali v vodo. Neja Zarnik, 3. c
… ko smo plavali. Matias Sanchez, 3. c
… ko smo plavali konjička. Tilen Križna, 3. c
… da sem se naučila plavati mrtvaka. Lara Tanasić, 3. c
… da sem osvojila bronastega delfinčka. Ema Nastran, 3. c

Na obisku v Lončarjevem muzeju
Ko smo se vsi zbrali v razredu, smo pojedli malico. Po-
tem smo peš šli na pot. Hodili smo skoraj eno uro. Ko smo 
prišli v Lončarjev muzej, smo šli v hišo. Tam smo odložili 
nahrbtnike ob zid in se udobno namestili na klopi. Potem 
smo šli na ogled in smo videli lonce, traktorje, kipe, sveč-
nike, radie, telefone, televizije, motorje, kolesa, smuči in 
še veliko drugih stvari.

Lili Galien, 3. c

*   *   *   *   *
Danes smo šli v Lončarjev muzej. Ogledali smo si veliko sta-
rih predmetov. Videli smo traktorje, stara kolesa, lončene 
posode, krušno peč, smuči … Najbolj všeč mi je bilo, ko smo 
lahko igrali na star klavir. Ta dan je bil zelo zabaven.

Ariana Subašić, 3. c

*   *   *   *   *
Všeč mi je bilo, da so obdržali stare čevlje, ki smo jih dobili 
na ogled, medtem ko nam je gospa razložila, kakšno je bilo 
življenje v starih časih. Zanimiv mi je bil tudi gramofon, ki 
nam ga je gospod Jani zavrtel. Ogledali smo si še veliko dru-
gih starih predmetov in raznih strojev.

Neža Osolnik, 3. b

*   *   *   *   *
Videli smo veliko pokalov. Stari traktorji so bili tako lepi, 
kot bi bili novi. Z njimi se gospod Jani odpelje na morje 
ali v hribe.

David Seršen, 3. b

Ajda Jeraj, 8. c

Juš Avbelj, 9. b
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Ukrajinsko-slovensko-angleški slovar

Vitezi današnjega časa OŠ Komenda Moste smo ob koncu šol-
skega leta skupaj s slovenskimi skavti in taborniki ter z ukra-
jinskimi skavti ustvarili ukrajinsko-slovenski slovar. Name-
nili smo ga slovenskim šolam in vrtcem. 
Večina ob tem pomisli, da smo ukrajinske begunce želeli na-
učiti slovenskih besed. A ustvarili smo ga zato, da bi se ukra-
jinskih besed naučili slovenski učitelji in otroci! Uporabili 
so ga tudi prostovoljci, ki so za ukrajinske otroke priredili 
poletne tabore.

Ko je naš video slovar videl angleški skavt Alex Lyczkowski, je 
navdušen predlagal, da se s svojim jezikom pridružijo projektu. 
Novembra smo na Youtube objavili našo trojezično razli-
čico. Upamo, da bo pripomogla k temu, da se bodo ukra-
jinski begunci v Sloveniji in Združenem kraljestvu počutili 
bolj domače.
Sestavljanje je bilo pravi izziv, saj je vsak snemal s svojim te-
lefonom – nekateri posnetki so bili od blizu, drugi od daleč, 
nekatere slike so ostre in jasne, druge nekoliko zameglje-
ne. Prav vsak od sodelavcev je želel prispevati svoj košček k 
skupnemu mozaiku in nikogar nismo zavrnili – čeprav smo 
nekatere prosili za ponovno snemanje. Angleži so snemali na 
poletnih taborih, na potovalnih taborih po Evropi, na sreča-
njih, v pubih in doma. Ukrajinci so svoje posnetke ustvarjali v 
času velike agresije na svojo domovino, Slovenci pa smo sku-
šali svoje narediti čim bolj podobne ukrajinskim. 
Ob nekaterih smo se pošteno nasmejali, trenutno najbolj pri-
ljubljena trojezična kombinacija pa je 'Navdušen sem!'

Meta Štrumbelj

Tolkala v orkestru

V torek, 11. 10., smo imeli učenci 8. razredov naše šole glasbe-
no-kulturni dan. V Cankarjevem domu smo si ogledali glasbe-
no prireditev Tolkala v orkestru.
V osrednji slovenski kulturni dom smo vstopili skozi klet. 
Tam smo oddali svoje jakne in nahrbtnike in odšli v Gal-
lusovo dvorano. Gallusova dvorana je ena naših največjih 
dvoran za kulturne prireditve. V parterju in na obeh bal-
konih sprejme do 1545 obiskovalcev. Dvorana ima tudi 
največje orgle v Sloveniji. Po pripovedovanju in iz lastnih 
izkušnjah vem, da je najbolj akustična peta vrsta parterja. 
Na stranskih sedežih zgornjega balkona, kjer sem sedel na 
tej prireditvi, je slišnost precej dobra, medtem ko gleda-
nje na oder zahteva nenehno stegovanje vratu in obračanje 
glave proti odru.
Ko je bila dvorana polna, je na oder prišlo kakšnih 60 članov 
orkestra Slovenske filharmonije, za njimi pa še dirigent Si-
mon Dvoršak. In ko se je aplavz polegel, je na oder stopil še 
povezovalec Franci Krevh. Po nekaj uvodnih besedah se je 
koncert začel s skladbo filmske zvrsti produkcije 20th Cen-
tury Fox Fanfare. Po aplavzu je na oder prišel moški z lasu-
ljo in staromodnimi oblekami in se usedel za timpane. In 
kaj kmalu je veliko dvorano napolnil zvok klasične glasbe, 
preludija Te Deum. Nato so simfoniki zaigrali še odlomek 
iz Bega iz Seraja (W. A. Mozart), Beethovnovo simfonijo št. 
9 v d-molu, 2. stavek. Potem je Franci Krevh sedel za mali 
boben in zaigrali so odlomek iz Bolera (Ravel), v katerem je 

moral ves čas igrati isti ritem, ostala glasbila pa so se kas-
neje pridružila s svojo melodijo. Program se je nadaljeval s 
4. st. Šeherezade (Rimski-Korsakov) in nato še s 4. stavkom 
Koncerta za marimbo in orkester (Rosauro). Ob poslušanju 
te skladbe se je zgodila nerodna reč, občinstvo je namreč 
začelo ploskati tihemu solističnemu delu marimbe, misleč, 
da je skladba končana, a je dirigent s prstom pokazal tišino 
in skladba se je lahko zaključila. Sledil je odlomek iz moder-
nejše skladbe Amerikanec v Parizu (Gershwin), kjer je imela 
glavno vlogo avtomobilska hupa, ki sta jo na kolesih igrala 
Dejan Tamše in Franci Krevs, in nato skladba Typewriter 
(Anderson), kjer je Dejan Tamše spremljal orkester s tip-
kalnim strojem in zvončkom. Koncert se je zaključil z latin-
sko-ameriško skladbo Tico-tico (de Abreau) in slovensko 
ljudsko Oj, ta soldaški boben (prir. Quaggatio).
Prireditev mi je bila všeč, saj so večkrat pokazali starinske 
obleke in značilno nošo Turkov. Sceno so odlično dopolnje-
vali z reflektorji, ki so menjavali barvo glede na hitrost in ja-
kost skladbe. Zelo mi je bila všeč skladba Typewriter, saj je 
na zelo zanimiv način pokazala, da tolkala niso samo bobni, 
temveč lahko vanje spremenimo marsikateri predmet. Prire-
ditev so izpeljali zelo dobro. Glede na temo in zgolj uporabo 
tolkal bi lahko bila kar dolgočasna, a so izbrane inštrumen-
talne skladbe to uspešno spremenile v lepo doživetje.

Anže Vogrinc, 8.c
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Slavnostni prižig lučk v 
šoli v Mostah
Naša šola je čudovita prav vse dni v letu. Še posebej pa za-
sije v decembru, ko jo skupaj okrasimo. Danes je postala 
pravljično lepa, saj je v sijaju prazničnih lučk zasijala z ok-
raski čudovito olepšana smrečica na šoli v Mostah.
Slavnostno prireditev sta vodila Jona in Anže in 4. razreda. 
Do prižiga lučk pa so praznično vzdušje popeljale dekla-
macije, pevski, glasbeni in plesni nastopi učenk in učencev 
od 1. do 4. razreda, pa tudi nekaj učencev višjih razredov.
Po prižigu in ravnateljevih dobrih željah smo si zaželeli 
še: tako kot ta trenutek svetijo lučke vseh barv in odten-
kov, tako naj se tudi vse naše pisane čarobne želje uresni-
čijo. Naj se prižgejo iskrice v naših očeh in srcih. Bodimo 
prijazni drug do drugega in imejmo se radi v tem pravljič-
nem decembru.

Učitelji

Utrip šolske knjižnice
V novembru so sedmošolci obiskali splošno kamniško 
knjižnico v okviru projekta Rastem s knjigo,  osmošolci 
so se potepali po Kamniku, kjer so spoznavali Plečnikove 
umetnine, v Ljubljani so si ogledali 38. Slovenski knjižni 
sejem, na filmskem večeru so izvedeli, kaj se lahko zgodi, 
če z glasnim branje prikličemo knjižne junake … Utrinke 
o preteklem in aktualnem dogajanju v šolski knjižnici si 
lahko preberete na spletni strani šolske knjižnice. 

Glasbene reke 
V Cankarjevemu domu, v Gallusovi dvorani, se je 16. novem-
bra 2022 ob 9.30 odvijal koncert Glasbene reke. Sama Gallu-
sova dvorana je velika, ima dve nadstropji balkonov ter velik 
oder z dvema vhodoma. Koncert je bil namenjen mladim, 
ki so se ob poslušanju naučili, da se je dobro »odklopiti« ter 
opazovati naravo. Izvajana je bila umetna, klasična, instru-
mentalna glasbena zvrst. Zaradi dobre akustike v dvorani se 
je dalo vse lepo in dobro slišati in spremljati koncert. Nasto-
pali so: Orkester slovenske filharmonije z dirigentom Slave-
nom Kulenovićom, skupina baletnih plesalcev Konzervatori-
ja za glasbo in balet Ljubljana ter povezovalec Juš Milčinski. 
Kostumi baletnih plesalk in plesalcev so bili v roza, modrih, 
temnomodrih, rdečih, belih in črnih barvah, orkester pa je bil 
oblečen v črno. Za odrsko sceno je bila uporabljena projekcija 
na platno. Manjkalo pa ni niti svetlobnih efektov ter natančno 
določene koreografije. Najprej smo poslušali pesem Glasba na 
vodi, nato smo se prepustili toku češke reke Vltave. Ta skladba 
mi je bila zaradi začetnega prepletanja spodnjih in zgornjih 
tonov še posebno všeč. Seveda pa smo se odplavali tudi po 
slovenskih rekah, k reki Kolpi, nazadnje pa smo poslušali pe-
sem Na lepi modri Donavi. Bilo je tudi nekaj duhovitih prizo-
rov. Smešno mi je bilo, ko so balerine na rokah nesle baletni-
ka. Tega koncerta ne bom pozabila zaradi zabavne pesmi, ki jo 
je povezovalec sam spesnil.

Zala Petkovšek, 6. b
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Otroci zasebnega vrtca 
ZVEZDNATO NEBO si/ Vam želijo:

Blagoslovljen božič in čarobno 2023 
Vam želimo otroci in kolektiv Zasebnega vrtca 

Zvezdnato nebo!

Praznični december v vrtcu

Praznični december v vrtec Mehurčki prinaša dejavnosti, ki pre-
bujajo čarobnost prihajajočih praznikov. Skupaj z otroki smo iz-
delovali zimsko dekoracijo, voščilnice, okraske za novoletno jel-
ko, izdelke za bazar, pekli smo piškote, posejali božično žito, se 
igrali z lutkami, rajali in prepevali. Dijaki GSŠRM Kamnik so nam 
zaigrali predstavo Zimski spanec. Strokovni delavci vrtca pa smo 
pripravili predstavo Božične potičke za vse. Predstava skupaj z 
novoletnim bazarjem je potekala v Kulturnem domu Komenda. 
Seveda pa nismo pozabili narisati pisma Božičku. Ker vemo, da je 
doma daleč stran, smo mu v pismu tudi narisali pot, da bo lažje 
našel naš vrtec. Nestrpno že pričakujemo njegov obisk. 
Hitro pa se bliža novo leto in z njim nove dogodivščine. Vsem ot-
rokom, staršem, starim staršem želimo le najlepše, zdravja, vese-
lja in lepih trenutkov. 

Vrtec Mehurčki

Dogajanje v Mravljišču

Ustvarjalna delavnica ČIRE ČARE  
za otroke od 5 do 12 let

Vsako soboto od 10. do 12. ure v prostorih Mravljišča.

7. Januar 2023 – KOLEDAR: novo leto je tukaj, zato si 
bomo pripravili koledar z vsemi pomembnimi datumi.

14. Januar 2023 - NA OBISK K PINGVINOM: prebrali 
bomo zanimivosti o pingvinih in ga nato izdelali.

21.Januar 2023 - ZIMSKA ČAJANKA: spekli bomo biskvit 
in si nato ogledali risanko in uživali ob čaju.

28. Januar 2023 - ZIMSKE IGRE: pripravili bomo poli-
gon, na katerem se bomo ogrevali in tekmovali, v prime-

ru lepega vremena bomo to izkoristili.

Sreče in zdravja 
vam v letu 2022 želimo,

za vse ostalo 
pa mi poskrbimo.

Moste 80H,
1218 Komenda +386 41 386 371
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Kaj se dogaja pri skavtih ...

PP jesenovanje
Hribi so zelo lepi. Ugrezavci, klan komendskega stega, smo se za 
letošnje jesenovanje odločili preveriti, če so lepi tudi od blizu, in 
ugotovili smo, da so nam hribi zelo všeč od daleč.
Tabor smo začeli na Krvavcu in se napotili proti vrhu Korena. Pot je 
bila dolga in naporna, vsaj za nas lenobe, toda na vrhu je bil razgled 
neverjeten. Še bolj kot to pa sta nam pogum in energijo na poti vlila 
dva konja, ki sta se pasla ob koči, kjer smo naredili postanek. No, 
bolj kot pogum bi rekel, da sta nam vlivala neko čudno mešanico 
terorja in poguma. Na poti nazaj smo se spet ustavili pri koči, po-
jedli kosilo, konja sta skoraj pojedla mene in potem smo se odpravili 
nazaj v nižave. Tam, na Krvavcu, bi načeloma morali tudi prespati 
na prostem, toda, zahvaljujoč slabi vremenski napovedi, smo se z 
avti odpeljali v Kamnik, v hišo, kjer smo si pripravili še palačinke za 
večerjo in šli spat. Naslednje jutro smo spakirali, se odpravili skupaj 
k maši v Kamniku in potem zaključili jesenovanje.
Hvaležen sem za letošnje jesenovanje. Hoja je bila utrujajoča, a 
to se z dobro družbo, kot je bila, z lahkoto odmisli. Hvaležen sem 
za voditelje, ki so to organizirali, palačinke in čevapčiče, ki smo 
jih pojedli, najbolj pa sem hvaležen za konje, ki so skoraj pojedli 
mene in mojo skicirko, in upam, da bodo tudi ostali izhodi takšni.

Aleksander Rode, Dramatični volk Venčki
V soboto, 19. 11., smo se vsi komendski skavti zbrali na cerkve-
nem trgu. Kot vsako leto, smo tudi letos tradicionalno izdelovali 
adventne venčke. Ker je zgodaj zjutraj težko delati zaspan, smo 
imeli najprej razgibano katehezo. Na prazen želodec se tudi težko 
dela, zato smo vmes še malo pojedli, da ne bi slučajno kvaliteta 
dela upadla. Ko smo zaključili in so bili vsi venčki izdelani, jih je 
župnik prišel blagoslovit. Venčke smo nato pred začetkom adven-
ta delili po nedeljskih svetih maša. Ponosni smo, saj smo izdelali 
mnogo venčkov, ki so plod našega dela in ustvarjalnosti.
V primeru, da bi obod venčka vrgli v smeti, vas prosimo, da nam 
ga raje prinesete, da pripomoremo k ponovni uporabi. Prinesete 
ga lahko pred skavtsko sobo (spodnji vhod v župnišče, pri vrtu).

Katja Jerič, Umirjena čebela
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Želimo vam blagoslovljen božič, 
ponosno praznovanje dneva 

samostojnosti in enotnosti ter 
zdravo in pogumno leto 2023!
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K

Vsem krajanom želimo srečno, zdravo in uspešno 
leto 2023. Zahvaljujemo se za vso pomoč in 

podporo, ki ste nam jo namenili v letu, ki se izteka.
Na pomoč!

Kriški gasilci

Vesele božične praznike 
ter mirno, 

prijazno leto 2023

želi 

želi vsem občankam 
in občanom Komende 

vesele božične praznike, 
ter zdravo, uspešno in 
srečno novo leto 2023.

Vsem občankam in občanom,

vsem bralkam in bralcem

ŽELIMO

vesele božične praznike, 

obilo zdravja, zadovoljstva, 

predvsem pa sreče

v letu 2023.

GZ Komenda

Vsem cenjenim občankam in občanom želi
ob Božiču in v Novem letu 2023 zdravje, 

mir, srečo in blagostanje,

Krajevni odbor Rdeči križ Moste
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Mladinska komisija v GZ Komenda se 
zahvaljuje in vošči  vsem mladim, mentorjem 

in njihovim staršem, ki pripomorete pri 
aktivnostih gasilske mladine.                                                      

Na čimprejšnje snidenje v letu 2023. Zdravo 
in varno preživite prihajajoče praznike.
Seveda je naša želja, da se vidimo tudi v 

prihodnje v čim večjem številu pri gasilskih 
aktivnostih.

VOŠČILOVOŠČILO
Želimo vam zdravo, uspešno 

in zadovoljno novo leto, 
blagoslovljene božične 

praznike in ponosno 
praznovanje Dneva 

samostojnosti in enotnosti.

Srečno 2023

Člani Godbe Komenda vam želimo
uglašene božične praznike in

harmonično leto 2023!

Vesele praznike in srečno v 
letu 2023!
V novem letu vam želimo visoke cilje,
zanimive izkušnje in izjemne dosežke.

Vesele praznike 
in vse dobro v 

novem letu!
Vaš NK Komenda 

Naj mala zadovoljstva

postanejo velika

in vse skrbi naj zamenja

sreča tiha.

Naj bo novo leto srečno,

zdravo, prijazno

in z ljubeznijo bogato.

Ekipa Mravljišča.

Srečno 2023
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Pokličite za prevzem ali 
rezervirajte mizo:

V Restavraciji Olga je možen prevzem 
dnevnih kosil, med 11.00 in 15.00. 

Prav tako je od 11.00 pa vse do 21.00 
možen tudi prevzem jedi iz bistro in 
žar ponudbe (burgerji, bogat izbor 
testenin, rižot in raznovrstnih solat). 

Tako kosila, kot vse druge jedi so 
objavljene na naši spletni strani.

@

Poskeniraj QR kodo!

Ideja za praznično sladico … 
Tortica lava (čokoladni fondant)
Čar te tortice je lepo zapečen čokoladni biskvit zunaj in 
mehka tekoča čokoladna sredica znotraj.
 
Potrebujete:

 ◼ 6 celih jajc 
 ◼ 180 g sladkorja 
 ◼ 175 g masla 
 ◼ 170 g temne čokolade  

(70% ali več) 

 ◼ 90 g gladke moke 
 ◼ modelčki 5 cm višine  

(4 cm premera,  keramični 
ali iz alu folije za enkratno 
uporabo)

Proces izdelave:
Z malo stopljenega  masla namažemo posodice (15 modelčkov), 
posujemo z sladkorjem in postavimo v hladilnik.  
Nato nad vodno kopeljo stopimo 175 gramov masla in 170 gramov 
čokolade. Občasno premešamo, da se sestavine počasi stopijo in 
ostanejo povezane. 
Stepemo jajca in počasi dodajamo sladkor, da dobimo čvrsto 
maso, s katero lahko na površini rišemo osmice za kratek čas. 
Ko se zmes čokolade in masla ohladi na približno 35 stopinj Celzi-
ja, jo dodamo jajčni zmesi in dobro premešamo z metlico (na roke 
ali na nizki stopnji na mešalniku).
Temu počasi dodamo moko in nežno umešamo z silikonsko spatu-

lo, da je dobro inkorporirano in da se iz zmesi 'ne izbije' ves zrak. 
Vlijemo v modelčke do cca. 1 cm od roba in ohladimo v hladilniku 
za 30 minut. (V hladilniku sladica zdrži do največ 4 dni, lahko pa 
jo na tej točki tudi zamrznete. V tem primeru jo iz zamrzovalnika 
položite v pečico za 10 minut, na 200 stopinj Celzija) 
Po 30 minutah sladico vzamemo iz hladilnika in spečemo. Pečemo 
7 minut na 200 stopinj Celzija (z ventilacijo, v pečici na sredini). 
Postrežemo takoj - tako, da sladico 'zvrnemo' na krožnik. Zraven 
se odlično podajo sveže sadje, sadni preliv ali (in) sladoled. 

Recept je za Aplenco pripravil 
kuhar Mark iz Restavracije Olga, 
kjer vam želijo mirne praznike 

in vse dobro v novem letu.
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Društvo upokojencev (DU) Komenda želi vsem občanom 
Občine Komenda blagoslovljen božič ter mirno, srečno 
in uspešno leto 2023. Članom društva želi še posebej 

trdnega zdravja, veliko ustvarjalnih moči in nadaljnjega 
prizadevanja za gmotni, kulturni in duhovni napredek 

naše občine in države. Velika hvala vsem, ki DU 
Komenda pomagajo pri uresničevanju 

plemenitega poslanstva! Ostanimo 
trdno povezani in dejavni še naprej!

Upravni odbor in poverjeniki  
DU Komenda 

Krajevna organizacija 
Zveza borcev za vrednote NOB 
želi občanom Komende vesel 

božič in veliko sreče 
in uspehov v novem letu 2023, 

da bi ga ustvarjalno 
in v miru preživeli.

Predsednik Filip Železnik

Želimo vam prijetne 
praznike, v novem letu pa 
veliko zdravja. Vabljeni k 
ogledu okrasitve in jaslic 

na Koželjevi domačiji. 

Želimo vam mirne praznike, 
v novem letu pa veliko zdravja, 
osebnega zadovoljstva in 
poslovnih uspehov. 

Dragi bralci,

želimo vam lepe praznike, v novem letu 
pa veliko zdravja, veselja, ljubezni.

VSEM OBČANKAM IN OBČANOM 
ŽELIM LEPE IN DOŽIVETE  
BOŽIČNE PRAZNIKE.

V PRIHAJAJOČEM NOVEM LETU NAJ 
VAS SPREMLJAJO ZDRAVJE, MIR, 
VESELJE, SREČA TER DOBRO  
MEDSEBOJNO SODELOVANJE IN RAZUMEVANJE.

OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI  
ISKRENO ČESTITAMO.

MIHA NOVAK
NAČELNIK UPRAVNE ENOTE KAMNIK S SODELAVCI                                                                                                                            

Želimo Vam blagoslovljene božične in novoletne 
praznike ter ponosno praznovanje  
dneva samostojnosti in enotnosti. 
Novo leto naj zaznamujejo  
zdravje, sreča in zadovoljstvo.  
Vse dobro v letu 2023! 
OO NSi Komenda
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Vesele božične in 
novoletne praznike

ter srečno 
   vam želi 2023

kolektiv
STREHA SODNIK, D.O.O.

Vsem voznikom 
želimo srecno 
vožnjo v letu 

2023!2023!
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Praznovanje ob 15-letnici delovanja ZMSK (2.del)

V septembrski številki Aplence smo vas, spoštovane občanke in občani, po-
vabili na slavnostno prireditev ob 15-letnici delovanja Zavoda Medgeneracij-
sko središče Komenda (ZMSK).  Le-ta naj bi bila prvotno 25. oktobra, vendar 
smo morali datum tik pred rokom za oddajo prispevkov, na zahtevo župana 
Slavka Poglajna, prestaviti na 19. oktober. To je v čas pred volilno kampanjo, 
ker naj bi bila po njegovem  naša prireditev političen shod v občinskih pro-
storih (Kulturni  dom v Komendi).

Ena od treh vsebinskih točk naše pri-
reditve je bila predstavitev knjige do-
mačina Franceta Steleta, Komenda treh 
vodnjakov, katere izid je bil s strani za-
ložbe obljubljen prav 24. oktobra. Poleg 
tega nam je bilo krateno že obljubljeno 
oglaševanje našega dogodka na velikem 
občinskem oglaševalnem panoju sredi 
Komende, zato smo bili primorani pri-
reditev prestaviti v pozno pomlad, zlasti 
ker stopamo v zimski čas, ko je za starej-
šo populacijo zadrževanje v zaprtih več-
jih prostorih pod vprašajem.
Kot sem že omenila, smo v ZMSK, (1.) 
s pomočjo donatorskih sredstev izda-
li knjigo Komenda treh vodnjakov, esej 
Franceta Steleta, kjer avtor v lepem je-
ziku predstavi komendske kulturne spo-
menike in jih obogati s fotografijami. 
Zdelo se nam je smiselno obeležiti našo 
obletnico na tak način. Saj naše delo, 

pomoč starostno onemoglim, izobraže-
vanje, širjenje solidarnega medgenera-
cijskega sožitja, zagotovo izvira iz kore-
nin delovanja Petra Pavla Glavarja, ki je 
v eseju osrednji lik. Tudi prostori zavoda 
so v zgradbi, zgrajeni z njegovo dedišči-
no, v Glavarjevi bolnici – Špitalu. Priha-
ja praznično obdobje in knjiga je lahko 
eno lepših daril. Knjigo Komenda treh 
vodnjakov, po ceni 15 evrov, zato lahko 
kupite na sedežu našega zavoda, Glavar-
jeva cesta 104, ali jo naročite po telefonu 
(040 842 776) ali po elektronski pošti 
info@zmsk.si. Z veseljem vam jo bomo 
dostavili na dom. 
(2.) Občina Komenda je formalno vstopila v 
svetovno mrežo Svetovne zdravstvene or-
ganizacije, Starosti prijazne občine, mesta, 
skupnosti in v ZMSK čutimo dolžnost, da 
nekaj več povemo, kaj to pomeni za našo 
občino. To je javna zaveza vseh javnih su-

bjektov (političnih odločevalcev, nevlad-
nih organizacij, šole, vrtca, zdravstvenih 
delavcev), da delujemo in se odločamo v 
dobro starejše populacije, kar pomeni v 
dobro vseh generacij.
(3.) Prostovoljstvo je ena glavnih vrednot 
našega zavoda, vezivo manjše in več-
je skupnosti. Obletnica je vsekakor pri-
ložnost, da se zahvalimo določenim za-
poslenim, ki na področju prostovoljstva v 
ZMSK štrlijo iz povprečja. To je zagotovo 
sodelavka Zora Pibernik, že več kot deset 
let sovoditeljica pogovorne medgenera-
cijske skupine Rosa, ki se tedensko sre-
čuje ob zanimivih temah in trenira lepo 
pogovorno kulturo. Tudi Olga Hace zaslu-
ži priznanje in zahvalo za njeno prosto-
voljstvo na večih področjih: ozaveščanje 
o zdravi in uravnoteženi prehrani in tudi 
ustanovitev in vodenje medgeneracijske 
skupine Lipa. Ob strani ji pri vseh dejav-
nostih požrtvovalno stoji mož Mirko in 
tudi njemu gre zahvala. Brez Inštituta An-
tona Trstenjaka za gerontologijo in med-
generacijsko sožitje tudi našega zavoda 
ne bi bilo, zato bomo podelil zahvalo tudi 
predstojniku IAT, prof. dr. Jožetu Ramov-
šu. Velika hvala vsem trem, zaradi vas je 
naša mala občina zagotovo boljša kar se 
tiče medčloveških odnosov.

za ZMSK Viktorija Drolec

Zavod Medgeneracijsko središče Komenda 
Vas vabi k udeležbi v programu, 

ki se bo izvajal od januarja do aprila 2023.

TEČAJ RAČUNALNIŠTVA 
ZA STAREJŠE 

NA NAČIN DRUŽENJA Z MLADIMI UČITELJI

Računalniška pismenost postaja pomemben del našega živ-
ljenja. Namenjena je vsem starejšim, ki se še niso srečali z 
računalnikom oz. je njihovo znanje dela z računalnikom na 
osnovni stopnji. 

Tako bomo, že enajsto leto, v mesecu januarju 2023 pričeli s 
poučevanjem računalništva za starejše na način druženja z 
mladimi učitelji. 

Informativni sestanek bo v torek, 3. januarja 2023, ob 18. uri, 
v Glavarjevi bolnici, na Glavarjevi cesti 104, v Komendi. 

Udeleženci v programu:
 ◼ spoznajo osnovne komponente računalnika in razumejo 

nekatere osnovne pojme informacijske tehnologije;
 ◼ naučijo se uporabljati osnovne funkcije osebnega računal-

nika in operacijskega sistema;
 ◼ naučijo se organizirati in upravljati z nosilci podatkov in 

datotekami;
 ◼ naučijo se pisati, oblikovati in tiskati besedilo;
 ◼ znajo uporabljati glavne spletne storitve in elektronsko pošto;
 ◼ nadgrajujejo že pridobljeno znanje.
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Naslednja Aplenca, Glasilo Občine Komenda, izide v petek, 27. januarja. Rok za posredovanje gradiv za objavo v januarski
številki je 12. januar 2023. 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.

HELENI 
BERGANT

Zahvala vsem, ki ohranjate spomin nanjo. 
                                         

 Vedno v srcu
Bojan

V SPOMIN

Na nebo zvezdo bom pripel,
ji tvoje ime nadel.

Najlepše se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sose-
dom, sovaščanom, prijateljem in vsem, ki ste nam 
v teh dneh stali ob strani, stisnili roko in se prišli 
poslovit od pokojnika, darovali cvetje, sveče in da-
rove za svete maše. 
Posebno smo hvaležni Alenki Ravnikar Kern 
iz ZMSK, ki nam je v zadnjem letu in pol nese-
bično pomagala pri negi in oskrbi. Hvala tudi 
zdravstvenemu osebju iz ambulante Studio R 
Komenda. Zahvala predsedniku in članom PGD 
Komenda za slovesno žalno sejo in častno stražo 
ter zahvala praporščakom in gasilcem, ki so očeta 
pospremili in ponesli v grob in mu namenili tople 
besede v slovo. 
Hvala duhovniku Petru Steletu za opravljen poslo-
vilni obred, pevcem kvarteta GRM, pogrebni službi 
in trobentaču.  
Iskrena hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi 
zadnji poti in se ga boste radi spominjali.

Žalujoči vsi njegovi

HENRIK  MAREN 
z Gmajnice pri Komendi

ZAHVALA

Mnogo si ustvaril,
 zdaj vsak korak 
spomin je nate

in hvaležna misel, 
luč je, ki ne ugasne …

V 93. letu starosti se je mirno 
poslovil naš dragi oče, stari oče, 

pradedek, stric, svak in tast

PISMA BRALCEV

Zahvala
V mesecu oktobru in novembru sem bil dvakrat v bolni-
šnici zaradi aritmije srca. Že med samim bivanjem v bol-
nici ter po prihodu domov sem prejel veliko pozdravov in 
dobrih želja za čimprejšnje okrevanje. Vsem prijateljem 
in znancem se zahvaljujem za vse lepe želje in pomoč. 
Najlepša vam hvala in Bog poplačaj.

Franc Petrič

Cilka Uranič dočakala 100 let, 
potem pa za vedno zaspala

Življenje je redko 
posejano samo z 
rožicami. Pa ven-
dar je gospa Cilka 
Uranič iz Žej do-
čakala častitljivih 
100 let. Žal so ji ob 
tem jubileju moči 
pešale, srce je ko-
maj še vztrajalo in 
se nato za vedno 
ustavilo le nekaj 

dni kasneje ... A vsi, ki smo jo poznali, se je bomo spominjali kot 
vesele in pogumne gospe. Kot mlado razgledano dekle si je že-
lela postati učiteljica. Vem, da bi to delo bilo njeno veliko pos-
lanstvo. Poročila se je v obrtniško - mizarsko družino in takoj 
skusila trdo delo, v domači hiši, kuhanje za delavce in delo na 
polju. Nikoli  ji ni zmanjkalo dobre volje, mnogo je brala, sode-
lovala v Mostah v dramski in pevski skupini, rada je pela in se 
družila z družino in sovaščani.  Cilka je imela izreden spomin, 
bila je prava zakladnica življenja v Komendi in spisala je mnogo 
družinskih dreves sovaščanom. Globoka vera in krščanski nauk 
sta jo vedno vodila v upanju do življenja. Vsi, ki smo jo poznali, 
jo bomo imeli v lepem spominu, njena pripoved je bila vedno 
iskriva in zanimiva. Žal z našo Cilko odhaja toliko védenja o Ko-
mendčanih in o življenju na Komendskem ... Pogrešali jo bomo.

 Katja Tabernik



30 V SLOVO

urna dežurna služba24

041 634 948

Kamnik - Komenda

Odšli so ...

CECILIJA URANIČ, po domače 
Makslnova Cilka, iz Žej pri Komendi.

VINKO JEREB st., iz Podboršta 
pri Komendi. 

MIHA STRAJNAR, iz Podboršta 
pri Komendi

ANA BRAVHAR, rojena Klopčič, 
iz Suhadol. 

ANA NOGRAŠEK, po domače 
Trudnova Ančka, iz Most 
pri Komendi.

V 89. letu se je tiho poslovil 
od nas naš

FRANC PLEVEL

Hvala vsem, ki ste ga imeli radi, ki ste nas tolažili v 
žalosti in bolečini in ki ste ga pospremili na njegovi 
zadnji poti.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Slovo je težko, včasih ga sploh ni,
kar imel si rad, več ne živi.

Vsake minute takrat ti je žal,
vsake minute, ki je nisi nekomu dal. 

Novembra je minilo eno 
leto, odkar nas je 

zapustila naša

IVA ŠTEBE

Hvala vsem, ki se je spominjate in obiskujete njen 
prerani grob. 

Vsi njeni

ZAHVALA

Ni te več na vrtu, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši.

Če lučko na grobu upihnil bo vihar, 
v naših srcih je ne bo nikdar. 

MARJANI 
KRANJEC
rojeni Križman

(11. 1. 1970 – 15. 12. 1994)

Z žalostjo v srcih se spominjamo, da te že 28 let ni več 
med nami. Hvala vsem, ki se je spominjate, prižigate 
svečke in z lepimi mislimi postojite ob njenem pre-
ranem grobu. 

Vsi njeni
Mlaka pri Komendi, december 2022

V SPOMIN

Tiho k grobu pristopite,
svečko mi prižgite,
spomine obudite,

v svojem srcu prostor mi pustite.
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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. januarja 2023. 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 16. januarja 2023 že prispele na Občino. Upoštevajte 
to pri oddaji preko pošte. Ostala pravila so objavljena na spletni strani Občine Komenda.

Rešitev novembrske križanke se glasi: VABLJENI V PLANINSKI DOM

Seznam nagrajencev Nagradne križanke Planinski dom Komenda, v 
Aplenci, Glasilu občine Komenda, številka 11/2022:

1. nagrada - Kosilo za 2 osebi: JOŽE PODRŽAJ
2. nagrada  - Kosilo za 1 osebo: DOMEN HOČEVAR

3. nagrada  - Pica po izbiri: MARTA MALUS

Nagrajenci lahko na podlagi tega obvestila in osebnega dokumenta 
nagrade prevzamejo v Planinskem domu Komenda, Podboršt pri 

Komendi 7 G, 1218 Komenda.

Lotus, kotiček sprostitve
Masaža ima verjetno tako dolgo zgodovi-
no, kot je staro človeštvo, čeprav zapisi ne 
sežejo tako daleč. Najstarejši zapisan do-
kument izhaja iz Egipta, 5000 let pr.n.š., in že takrat so vedeli, 
kako blagodejno masaža vpliva na človekovo telo. Masaža 
pospešuje krvni in limfni obtok, peristaltiko, odstranjuje od-
mrlo kožo, zmanjša občutek za bolečino, sprošča in pomirja.

Lotus se od 1. 11. nahaja na Gmajnici. Nudim sprostitve-
ne masaže celega telesa ali delne masaže. Masažo vedno 
prilagodim glede na želje stranke in morebitne kontrain-
dikacije, ki jih ima. Na voljo so tudi darilni boni. Naroča-
nje poteka preko telefona: 041 848 341 (Nina Kotnik) ali 
maila: lotus.koticeksprostitve@gmail.com. Lahko pa me 
spremljate tudi prek Facebooka in Instagrama.

NAGRADE:
1. Nagrada: 20-minutna sprostitvena masaža

2. Nagrada: Masaža obraza
3. Nagrada: Masaža stopal z glineno kopeljo



Lepe, doživete
praznike in

SREČNO 2023!
Vabljeni na razstavo 
božično-novoletnih 
aranžmajev, pestro izbiro 
božičnih zvezd iz lastne 
proizvodnje, brezplačni 
setveni koledar 2023.

www.vrtnicenter.si

Hacetova ulica 1,
DOLGI MOST-Ljubljana

Moste pri KOMENDI

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

trgovina.komenda@kzcerklje.si

VSEM STRANKAM ŽELIMO 
VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE 

IN SREČNO, ZDRAVO TER 
USPEŠNO NOVO LETO  

2023.
VSE ZA PTICE POZIMI

hrana za zunanje 
ptice, lojne pogače, 

semena sončnic

Vaš zanesljiv  
in odgovoren partner!

TRGOVINA ŠENČUR, Kranjska cesta 2, 
T: 04 25 19 140, M: 031 698 705

TRGOVINA VOKLO, Voklo 98, 
T: 04 25 19 141, M: 051 316 407

TRGOVINA KOMENDA, Zadružna ulica 2, 
T: 01 83 45 680, M: 051 366 010

TRGOVINA MORAVČE, Vegova ulica 7, 
T: 01 83 45 684, M: 031 547 255

LOPATA VEČNAMENSKA  
PVC, proizvaja Dolenc. 
Za silažo, žagovino, sneg, 
in druge sipke materiale.

SEME ZA ZUNANJE PTICE, 
SEMENA SONČNIC, 
LOJNE POGAČE

HIŠICA ZA PTICE 
Lesena 26 x 23 x 30 cm 
Rotar

redna cena

8,49 €

OMAKE ČILI PIPP MOKA BELA TIP 500 

že od

1,29 €

PONUDBA  
SVEŽE ZELENJAVE 
       V KZ CERKLJE
V naši domači špajzi širimo ponudbo sveže,  
dalj časa obstojne sezonske zelenjave;  
ponudbo bomo sproti dopolnjevali  
in prilagajali vašim željam – vljudno vabljeni! 

UGODNA PRODAJA   
       KRMNEGA KROMPIRJA 

 Kontakt: 
 031/748-229 
 051/366-411

8,59 €

7,59 €

že od

5,00 €

redna cena

0,75 €

1 kg

redna cena

3,50 €

5 kg

PREDSTAVITEV IZDELKOV:
22.11. Trgovina CERKLJE, 14.00 do 18.00

23.11. Trgovina VOKLO, 10.00 do 12.30

29.11. Trgovina MORAVČE, 14.00 do 18.00

7.12. Trgovina MORAVČE, 10.00 do 18.00

13.12. Trgovina VOKLO, 14.00 do 18.00

14.12.  Trgovina CERKLJE, 10.00 do 12.30

VSE ZA KOLINE

začimbe, špile, 
ajdova kaša, riž ...

DOMAČE DOBROTE

suhe mesnine *  sveži siri * domači 
štruklju *  domači piškoti * testenine * 

likerji * vino


