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Slovesna prisega 
župana Jurija Kerna
V četrtek, 22. decembra, se je zgodila 1. konstitutivna seja Ob-
činskega sveta Občine Komenda, ki jo je vodila svetnica Klara 
Berlec. Na njej je med drugim Občinska volilna komisija podala 
poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta in o izidu voli-
tev za župana Občine Komenda. Osrednja točka prve konstitu-
tivne seje je bila slovesna prisega župana Jurija Kerna.

Ob predaji županske verige je Stanislav 
Poglajen čestital svojemu nasledniku, mu 
zaželel veliko delovnega uspeha, dobre-
ga kolektiva, dobrega sodelovanja z Ob-
činskim svetom ter izrazil upanje, naj mu 
župansko breme ne bo pretežko. Sledila je 
slovesna zaprisega in pozdravni nagovor 
novega župana:
»Ob uradnem prevzemu mesta župana Ob-
čine Komenda čutim veliko čast in ponos. 
Večkrat sem že javno dejal, da imam Ko-
mendo preprosto rad in zato se bom svojega 
dela lotil z veliko vnemo in zagnanostjo ter 
odgovornostjo. Vsi, ki smo danes prisotni v tej 
sobi, imamo nekaj skupnega in to je zaupa-
nje, ki so nam ga občanke in občani izkazali 

na volitvah. Naša naloga je, da v naslednjih 
štirih letih to zaupanje upravičimo in pope-
ljemo Občino Komenda v svetlo prihodnost. 
Spoštovane občanke in občani, svetnice in 
svetniki, vrata občinske stavbe bodo za vas 
vedno odprta in se že veselim sodelovanja z 
vami. Hvala.«

Imenovana Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja
Na seji so imenovali tudi Komisijo za man-
datna vprašanja, volitve in imenovanja 
(KMVI). Statut v 18. členu pravi, da se v 
Komisijo imenuje po enega člana iz vsake 
stranke oz. skupine volilcev, ki so dobile 
mandate v Občinskem svetu, vendar števi-

lo članov Komisije ne sme biti nižje kot pet 
in ne sme presegati sedem članov. Predse-
dnik je iz tiste stranke oz. skupine volilcev, 
ki je na volitvah prejela najvišje število 
glasov. Predlog sestave KMVI so nosilci 
kandidatnih list, s katerih so bile izvoljene 
svetnice in svetniki, uskladili na sestanku 
15. decembra 2022. Predsednik Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenova-
nja je postal Aleš Marinko. Potrdili so šest 
članov, to so Anton Smrekar, Roman Kon-
cilija, Nada Jamšek, Marijan Arh in Anže 
Štern. Janeza Cigler Kralja zaradi odsot-
nosti na seji niso mogli potrditi.

Špela Šimenc

Nov Občinski svet Občine Komenda (z leve proti desni): Anže Štern, Renato Grgič, Marijan Arh, Aljaša (Aleksandra) Majcen, 
Andrej Ravnikar, Mirko Pogačar, Anton Smrekar, župan Jurij Kern, Nada Jamšek, Anže Magister, Klemen Pibernik, Klara Berlec, 
Roman Koncilija in Aleš Marinko. (Odsoten je Janez Cigler Kralj)
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Pogovor z županom

»Moja trenutna prioriteta je reševanje 
kadrovske stiske znotraj občinske uprave«
Rok za zaprtje odlagališča inertnih odpadkov vse bližje – Direktor občinske 
uprave že izbran, podžupan še ne – Odprta občinska vrata: Občani bodo 
imeli na voljo dan v tednu, ko se bodo lahko naročili na sestanek pri županu.

Dober mesec je, kar ste prevzeli žu-
pansko funkcijo. Katerim projek-
tom se trenutno posvečate, kam je 

usmerjena vaša pozornost?
Trenutno se srečujem in spoznavam z različ-
nimi institucijami, kjer je Občina lastnik ali 
solastnik ter seznanjam z aktualnim stanjem 
in izzivi. Med projekti je prioriteta zagotovo 
zaključek zapiranja odlagališča inertnih od-
padkov, ker se rok za zapiranje bliža (18. fe-
bruar). Dela so na začetku potekala po načrtu, 
v sredini januarja pa je bilo zaradi razmoče-
nosti terena delo upočasnjeno. Gradbišče je 
obiskala tudi inšpektorica, pogledala potek 
del in zaenkrat je vse v najlepšem redu. Poleg 
tega se bomo takoj lotili nadaljnjih aktivnosti 
na področju zadrževalnika Tunjščica. Ure-
dili bomo vse, kar je potrebno, da bo država 
ta projekt izpeljala v začrtanih rokih. Hkrati 
pa je s strani Občine narejeno vse, da se lah-
ko začne prenova oz. rekonstrukcija križišča 
pri trgovini Tuš v Mostah. Tudi ta projekt je v 
rokah države, tako da tudi tukaj potekajo vse 
aktivnosti, da država izpolni svoj del. Cilj je, 
da bi bilo križišče končano še v letošnjem ko-
ledarskem letu.

Občina že ima direktorja občinske uprave 
in podžupana?
Občina bo imela direktorja, ki je že izbran. 
Več o njem vam bom lahko povedal v nas-
lednji Aplenci, ko bodo postopki glede nje-
gove zaposlitve tudi uradno zaključeni. Gre 
za strokovnjaka, ki k nam prihaja iz enega 
od ministrstev. Njegovo široko znanje in de-
lovne izkušnje so me prepričale, da bo lahko 
kos zelo odgovorni nalogi in da bo ustrezna 
podpora občinskemu svetu, meni in celotni 
občinski upravi. Njegova neobremenjenost z 

lokalnim okoljem bo po mojem mnenju zelo 
dobra popotnica za njegovo delo. Podžupana 
pa še nimamo, trenutno je moja priorite-
ta formiranje občinske uprave in reševanje 
kadrovske stiske. Občinska uprava je zaradi 
pomanjkanja kadra preobremenjena. Inten-
zivno iščemo okrepitve, saj bomo lahko le 
tako ustrezno strokovno in pravočasno op-
ravili vse zahtevane delovne naloge. 

Občane, tako naše kot kamniške občine, 
je zelo razburila napovedana ukinitev 
urgence. Je glede protestnega dopisa, ki 
so ga na ministrstvo poslali župana občin 
Kamnik in Komenda ter direktor ZD 
Kamnik, prišel že kakšen odgovor?
Odgovora na Občino Komenda s strani 
Ministrstva za zdravje zaenkrat še ni bilo. 
Ravno tako ni bilo odgovora sosednji obči-
ni. Po pogovoru z županom Občine Kamnik 
je skupno stališče, da je potrebno urgenco 
v Kamniku obdržati in s skupnimi močmi 
bomo ostro nastopili proti predlagateljem 
sprememb in Ministrstvu za zdravje. 

Ves čas poudarjate, da so vrata na Občini 
za občane vedno odprta. Boste občanom 
namenili določen termin v tednu, ko se 
bodo lahko oglasili pri vas?
Načrtovano je, da bo določen en dan v tednu, 
ko se bodo imeli občani možnost oglasiti pri 
meni v pisarni in izraziti svoje želje, mnenja, 
pobude in predloge … V prihodnje bo veliko 
bolj aktivna in ažurna tudi Facebook stran 
Občine Komenda, ki bo postala pomemben 
komunikacijski kanal za stik z občani. Tako 
bodo občani redno obveščeni o tem, kaj se 
dela na Občini in tudi o vseh aktualnih do-
godkih in projektih, ki se bodo odvijali v 

Komendi. Poleg osebnega stika z županom 
bo občanom omogočena tudi možnost ko-
munikacije preko naše Facebook strani, kjer 
bom v živo preko video povezave odgovarjal 
na različna vprašanja, bodisi poslana vnap-
rej, bodisi postavljena v živo.

Špela Šimenc

Vandalizem na šolski poti – 
uničili razstavne panoje

»V prvi meri  ostro obsojam vsak van-
dalizem v naši Občini. Razočaran sem, 
da je nekdo oskrunil tako lepo in po-
učno razstavo o zgodovini Komende. 
Občina bo še naprej spodbujala takšne 
razstave, na občane pa apeliram, da se 
ne bojijo in ustrezno prijavijo storil-
ce na anonimni telefon Policije 080-
1200. Žal v tem primeru ne vemo, kdo 
je storilec. Verjamem pa, da lahko s 
skupnimi močmi in ob pomoči staršev, 
ki morajo dati svojim otrokom pra-
vi zgled in ta dejanja obsoditi, takšne 
oskrunitve v prihodnje preprečimo,« 
je glede uničenih razstavnih panojev 
povedal Jurij Kern. 

2. redna seja Občinskega sveta Občine Komenda

V četrtek, 26. januarja, je potekala 2. redna seja Občinskega sveta Občine Komen-
da. O seji bomo poročali v naslednji Aplenci, saj se je redakcija zaključila pred njo.
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Novoletni koncert Godbe Komenda

V  Kulturnem domu v Komendi se že dolgo ni zbralo toliko ljudi, kot se jih je v 
nedeljo, 18. decembra, zvečer, na novoletnem koncertu Godbe Komenda. Bilo 
bi jih še več, če ne bi tik pred koncertom v dramatičnem finalu svetovnega 
nogometnega prvenstva v Katarju Argentinci in Francozi izvajali enajstme-
trovk. Izid tekme, zmagali so Argentinci, je med koncertom povedal napove-
dovalec Žan Avbelj iz Mengša. Izkazal se je z duhovitim povezovanjem prire-
ditve, pa tudi kot pevec, ko je zapel pesmi Tam, kjer sem doma, You raise me 
up in, skorajda obvezno pred novim letom, Silvestrski poljub. 

Godba Komenda je na lepo okrašenem 
odru z voščilnim napisom VESELE PRA-
ZNIKE, okrašeno novoletno smrečico, 
snežinkami in, kot se za takšen glasbe-
ni sestav spodobi, notami, zaigrala »bolj 
znane in manj znane melodije in čarobne 
tone«. Za začetek Komendsko koračnico 
skladatelja in ustanovitelja godbe Primoža 
Kosca, nato enajst domačih in tujih skladb. 
Močno navdušeni obiskovalci so po teh iz 
godbenikov pod taktirko dirigenta Petra 
Šale izvabili še tri dodatne skladbe. 
Zbrane je poleg moderatorja prireditve 
pozdravil tudi predsednik Godbe Boštjan 
Marn. Zahvalil se jim je za obisk, godbe-
nikom za zelo lep večer in igranje, Občini 
Komenda, Vrtnemu centru Gašperlin (oder 
je okrasil z rdečimi božičnimi zvezdami), 

Osnovni šoli Komenda Moste in Konjeni-
škemu klubu Komenda pa za podpiranje 
delovanja godbe. 
Godbeniki so skladbam dodali tudi posre-
čeno šaljivo »western« plesno točko. Izve-
del jo je Matevž Cerar. 
Raznovrstnemu programu glasbenega 
večera z romantičnimi skladbami, kot so 
Jakoba de Hanna Yellow Mountains, ki jo 
je napisal ob občudovanju gora okrog švi-
carskega Saint Moritza, Šerfezijevo hudo-
mušno Žena naj bo doma, Burnikovo Zdra-
vico veseli družbi, Slakovo Ne prižigaj luči, 
Privškovo Na snežno noč in druge, je sledil 
nasvet voditelja prireditve, kako preživeti 
leto 2023: »Vzemite dvanajst mesecev, jih 
očistite vse grenkobe, skoposti, malenkos-
ti in strahu. Vsak dan posebej vzemite eno 
do dve tretjini veselja in humorja. Dodajte 
tri zvrhane žlice optimizma, žličko strp-
nosti, zrnce ironije in ščepec obzirnosti. 
Vse bogato prelijte z ljubeznijo. Pripravlje-
no okrasite še s šopki malih pozornosti in 
servirajte z nasmehom.« 
Dobro bi se bilo tega držati! Veljalo pa bi 
tudi večkrat prisluhniti Godbi Komenda, ki 
se je v več kot desetih letih – desetletnico 
je praznovala z jubilejnim koncertom 19. 
decembra 2021 v istem prostoru, kjer je bil 

tokratni koncert – razvila v zelo kakovos-
ten glasbeni sestav, ki je v ponos domači 
občini in v veselje pa tudi hvaležnost ob-
čanov Občine Komenda. To je potrdilo tudi 
navdušeno ploskanje poslušalcev na tok-
ratnem novoletnem koncertu. In pa  sko-
rajda polna dvorana, kar je vse redkeje v 
Komendi. Posebej razveseljivo je bilo, da je 
prišlo veliko mladih in tistih, ki podpirajo 
ustvarjalna prizadevanja godbenikov. 

Jožef Pavlič  

Trikraljevska akcija 

Misijonsko središče Slovenije je 
konec leta 2022 in na začetku leta 
2023 organiziralo trikraljevsko 
akcijo. Z njo so koledniki po vsej 
Sloveniji zbirali denarne darove 
za uresničitev desetih pomembnih 
projektov slovenskih misijonarjev 
po vsem svetu. 

Koledniki v Župniji Komenda so to nare-
dili 30. decembra 2022 v štirih skupinah. 
Obiskovali so tiste domove, v katerih so 
stanovalci izrazili pripravljenost, da bodo 

podprli slovenske misijonarje na tujem, ki 
nujno potrebujejo denarno pomoč, da bi 
tam še uspešneje delovali. Zbrali so blizu 
3000 evrov. 
Ob obiskih so zapeli koledniško pesem, 
obiskanim zaželeli blagoslovljeno leto 
2023, na podboje vrat so s kredo napisali 
inicialke imen svetih treh kraljev, letošnje 
leto, naredili pa so tudi znamenja križev; 
potrdilo, da tod živijo verni ljudje, ki še 
spoštujejo stare slovenske običaje. 
Misijonsko akcijo so sklenili pri večerni 
maši na god svetih treh kraljev, 6. januar-
ja, v župnijski cerkvi sv. Petra v Komendi. 
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Zbrane je pozdravil tudi predsednik 
Godbe Boštjan Marn.
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Jaslice od Poženika 
do Šenturške Gore

Tudi lani so pred božičem številni 
obiskovalci Šenturške Gore, rekre-
ativci in sprehajalci postavili svoje 
jaslice levo in desno ob bolj ali manj 
strmi poti iz Poženika na Šenturško 
Goro. Med njimi tudi komendski ob-
čani. Kdo vse jih je postavil, potrju-
jejo napisi ob njih. Zgolj ime ali prii-
mek in ime vasi. 

Od Marka Grilca iz Most, ki je z ekipo pos-
tavil krasne jaslice v komendski župnijski 
cerkvi (letos jim je namesto Kredarice in 
Triglava dodal tunjiško župnijsko cerkev 
sv. Ane in bližnje župnišče; cerkev je veči-
noma izdelal sam, pri kupoli mu je poma-
gal znani rezbar in jasličar Andrej Gašper-
lin iz Most), do Franceta Drolca z Gore, 
Anite s Klanca, Cirila z Mlake, Franca in 
Kerna iz Komende. 

»Žive jaslice« v Žejah

Igor Štebe, donedavni komendski 
podžupan, je z vaščani Žej tudi letos 
poskrbel za jaslice na prostem na 
začetku njihove vasi. Ličnim lese-
nim kipom je pridružil živega oslič-
ka, ki je še posebej zbujal pozornost 
otrok. Ti so se zbirali tudi ob ognju, 
katerega iskre so se razletavale vi-
soko v zrak. 

Da bi bilo vse skupaj še bolj praznično, sta 
se od Lončarjevega muzeja na Podborštu 
pripeljala tudi Božiček –  Jani Lončar in 
njegova spremljevalka Nadja, ki sta v tem 
tednu obiskala številne otroke v komen-
dski in sosednjih občinah. Seveda ni manj-
kalo tudi osvetljeno božično drevo.
Slovesnost odprtja in blagoslovitve jaslic 
22. decembra in zaradi milega vreme-
na zelo velikega števila obiskovalcev je 
izvrstno vodil in povezoval humorist, te-
levizijski in radijski voditelj Franc Pesto-
tnik  Podokničar. 
Na oder je tudi povabil domačina podje-
tnika Igorja Štebeta, glavnega zaslužnega 
za jaslice, ki je pozdravil vse navzoče, se 
jim zahvalil za prihod v Žeje ter jim zaželel 
srečno, mirno in zdravo leto 2023.

Osrednji duhovni poudarek je dogodku dal 
duhovnik Martin Zlobko. Dejal je, da ob 
božiču »Jezus prihaja za vse«. Blagoslovil 
je jaslice in vse navzoče.
V glasbenem delu slovesnosti so tok-
rat sodelovali s pesmima Cin cin cin in 
Snežinke ter recitacijo pesmi Pred zimo 
otroci iz Žej (na nastop sta jih pripravi-
la zakonca Janez in Špela Štebe), Otro-
ški cerkveni pevski zbor iz Komende pod 
vodstvom Katarine in Maruše Korbar in 
ob pomoči Ule Kos (zapel je pesmi Zbudi 
se Betlehem, Že trka nam na vrata nebeški 
Gospod in Bim bam bom), ter citrar To-
maž Plahutnik in njegova hčerka Ana, ki 
študira operno petje; pri petju  se je Ani 
pridružila tudi Ana Vidmar, Rojčeva iz Žej. 
Vsi trije so nas navdušili s pesmimi Mesto 
Betlehem, Božična uspavanka in Zvezde 
na nebu žare. 
Franc Pestotnik je povabil na oder tudi jas-
ličarja Marka Grilca iz Most, ki je zbrane 
pozval k ogledu tokrat drugačnih komen-
dskih jaslic in jaslic, postavljenih ob poti iz 
Poženika do Šenturške Gore. 
Da jih ni zeblo – tokrat jih res ni – so pos-
krbeli gostoljubni Žejci in Žejke. Nazadnje 
so se obiskovalci slovesnosti razhajali ga-
njeni od lepega doživetja, topline predbo-
žičnega časa ter hvaležni vaščanom, da so 
jim pripravili tako lepo praznovanje svete 

noči. Še osliček je, varno privezan, izte-
goval svoja ušesa in pogledoval naokrog, 
zlasti ko so ga klicali otroci. 

Jožef Pavlič 

Pot od Poženika do Šenturške Gore kra-
si več kot 60 jaslic. Nekatere je bilo težko 
»najti«, saj so jih »jasličarji« postavili na 
precej skrite kraje, so pa nanje opozorili z 

dodatki. Nekaj zanimivih jaslic v naravnem 
okolju pa so postavili tudi na poti od Jurčk-
ove Dobrave.  

Jožef Pavlič 
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Jaslice, ki jih je postavila Anita s Klanca 
pri Komendi. Kern, Komenda.

Ene izmed jaslic Marka Grilca iz Most. Franc, Komenda.
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Jaslice naših občanov

Pred božičem so v naši občini številni 
jasličarji postavili jaslice ne le doma, 
marveč tudi zunaj svojih domov. Ob-
javljamo nekatere izmed njih, s krat-
kimi zgodbami.

Jaslice rezbarja Andreja Gašperlina

Znani rezbar in jasličar Andrej Gašperlin 
iz Most pri Komendi je jaslice razstavil v 
Vrtnem centru Gašperlin. Začel jih je iz-
delovati že leta 2021. Iz lipovega lesa je 
izrezljal 14 jasličnih kipcev povprečne ve-
likosti 65 centimetrov. Za izdelavo enega je 
porabil okrog 150 ur. Včasih je delal tudi po 
osem ur in več dnevno, drugič pa le kakšno 
uro ali dve. »Odvisno od navdiha,« je pou-
daril. Izdelal je kipce Svete družine, svetih 
Treh kraljev, pastirjev, med njimi petih z 
betlehemskih poljan, enega z Velike pla-

nine in enega iz Bohinja, oslička in volička 
ter seveda ovac, ki ne smejo manjkati v no-
benih jaslicah.
Drug komplet jaslic je postavil ob vznožje 
Marijinega kipa v kapeli sredi Most. Prvič 
pa se je lotil tudi postavitve manjših jaslic 
pri Mlinčkih. Zanje je kot okvir uporabil kar 
škatlo od starega televizijskega sprejemnika. 

Lončarjeve jaslice na Podborštu 

Janez  Lončar, lastnik Lončarjevega 
muzeja na Podborštu pri Komendi, mi je 
ob obisku pred božičem pokazal tudi svoje 
jaslice. Posebej je ponosen na tiste, ki jih je 

postavil že pred leti in so značilne sloven-
ske jaslice.
Zelo je vesel, da je dobil v roke jaslice 
zdravnika dr. Tineta Zajca, po katerem je 
poimenovana nekdanja partizanska bolni-
šnica pri Komendski Dobravi. Zajčeve jas-
lice so zelo stare, upodobljene še na steklu. 
Zelo lepe so tudi Janezove jaslice iz školjk. 
Otroci si še posebej radi ogledujejo jaslice, 
ki jih je Janez Lončar postavil prav zanje. 

Jožnekove jaslice na Podborštu

Zelo lepe jaslice je pred svojim domom št. 
5 na Podborštu (pr' Jožnek) postavil Šte-
fan Kociper. V njih ni ničesar preveč niti 
premalo, skratka vse najpomembnejše za 
jaslice: ‘štalica’ s Sveto družino, pastirji, 
ovčke … Hlevček je dvignjen, do njega se 
pride prek lesenega mostu. Dovolj visoke-
ga, če bi poplavljala bližnja reka Pšata ali 
Vrtaški potok. 

Jožef Pavlič

Blagoslovitev konj 
na Križu 
Na god prvega diakona mučenca sv. Šte-
fana, kateremu je v podružnični cerkvi 
Spreobrnitve sv. Pavla na Križu pri Ko-
mendi posvečen desni stranski oltar, 
se je pri dopoldanski maši zbralo zelo 
veliko ljudi. Maševal je domačin Martin 
Zlobko, ki nadaljuje študije v Rimu. 

Na začetku maše je najprej spomnil na star 
običaj prinašanja vode in soli k sosednje-
mu oltarju sv. Martina, ki ju je mašnik tudi 
blagoslovil. Oboje so po maši obiskovalci 
odnesli domov. Z blagoslovljeno vodo so 
pokropili domače prostore in polja, da bi 
bolje obrodila, blagoslovljeno sol pa so dali 
živini med krmo, da bi bila zdrava. 
Pred mašo so tisti, ki imajo doma konje in 
druge živali, prinašali k oltarju sv. Štefana 
starodavne lesene figurice konj in drugih 

domačih živali in s tem dejanjem svetnika 
prosili za njihovo zdravje. Po maši pa so se 
vsi zbrali na zavarovanem prostoru ob ces-
ti skozi vas, po kateri so prihajali (se vozili, 
prijezdili, hodili ob njih …) lastniki konj s 
svojimi »varovanci«, duhovnik Martin pa 
jih je blagoslavljal. Bilo jih je okrog trideset. 

Komendski mešani cerkveni pevski zbor, 
ki sicer poje pri »deseti maši«, tokrat je na 
Križu, pa je pred tem zapel božično pesem. 
Za varnost ljudi so poskrbeli kriški gasilci. 
Kriške gospodinje pa za topel čaj, kuhano 
vino in pecivo.

Jožef Pavlič   
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Nov dom starejših občanov pričel 
sprejemati prve stanovalce
SeneCura dom starejših občanov Komenda je končno odprl svoja vrata za stanovalce. Prvi stano-
valki sta 88-letna Stanislava Dolinšek in 86-letna Marija Čehun, obe Komendčanki.

»Nekoliko z zamikom, a ven-
darle, smo pričeli s spreje-
mom prvih stanovalcev v 

novem in prijetnem SeneCura domu sta-
rejših občanov v Komendi, kjer je na voljo 
86 koncesijskih mest. Večina sob v novem 
domu je enoposteljnih, predvidene so tudi 
sobe za osebe z demenco,« je ob uradnem 
začetku sprejemanja povedala poslovna 
direktorica SeneCura za Slovenijo, Sanda 
M. Gavranovič. 

Povpraševanje za 
dom je veliko večje od 
ponudbe: doslej imajo 

232 prošenj, od tega 
112 za oskrbo I in II, 59 

za oskrbo III in 61 za 
oskrbo IV.

Še vedno težave z zaposlovanjem kadra
Sprejemi novih stanovalcev bodo potekali 
postopoma, v skladu s kadrovskimi nor-
mativi. Gavranovičeva je povedala, da je v 

vseh domovih situacija podobna, največje 
težave so pri zaposlovanju kadra v zdra-
vstveni negi in v kuhinjah, zelo težko do-
bijo predvsem zdravstvene tehnike in bol-
ničarje. »V naši novi sodobno opremljeni 
kuhinji v Komendi še danes nimamo ku-
harjev, zato smo tudi v tem domu, tako kot 
smo bili iz istega razloga že primorani to 
storiti v novem domu v Žireh, najeli zuna-

njega izvajalca za dostavo prehrane,« kad-
rovske zagate pojasnjuje direktorica. 
Z zaposlovanjem kadra bodo v komen-
dskem domu nadaljevali, o tem, koga vse 
bodo še potrebovali pa Gavranovičeva tako-
le: »Za popolno zapolnitev prostih postelj v 
domu bomo potrebovali okoli 40 zaposle-
nih različnih profilov, od negovalcev, me-
dicinskih sester, kuharjev, čistilk.« Da bodo 
postopoma zapolnili vse sobe v domu, jim 
manjka še 7 negovalcev, 4 strežnice, 4 go-
spodinje in celotno osebje za kuhinjo. 

Dom za 68 stanovalcev

V trinadstropnem domu je prosto-
ra za 68 stanovalcev, večina sob je 
enoposteljnih, v njih so predvidene 
tudi sobe za dementne osebe in bodo 
združevale 3 gospodinjske skup-
nosti po 12 oseb. V domu načrtujejo 
tudi dnevno varstvo. V objektu bosta 
predvidoma obratovala tudi frizer in 
samopostrežna kavarna, ki bo odprta 
tudi za zunanje obiskovalce. 
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Urgence ne damo
V prejšnji številki Aplence smo že pisali o 
protestu zoper napovedano ukinitev službe 
nujne medicinske pomoči na območju Obči-
ne Kamnik in Občine Komenda. Župana obeh 
občin in direktor kamniškega zdravstvene-
ga doma so s tem namenom na ministra za 
zdravje tudi naslovili dopis z odločnim pro-
testom proti ukinitvi urgence. 11. januarja 
pa je pred zdravstvenim domom v Kamniku 
protestiralo tudi okoli 150 občanov in občank 
iz Kamnika in Komende, ki so mirno izražali 
svoj protest (tudi s transparenti z napisi 'Us-
tavimo rušenje javnega zdravstva! Urgence 
ne damo!' ) in tudi podporo še kako nujni in 
potrebni urgentni službi. Njena ukinitev bi 
pomenila, da bo brez zdravnika v nujnih pri-
merih ostalo kar 37.000 prebivalcev na ob-
močju občin Kamnik in Komenda.
V ZD Kamnik pa so izrazili tudi ostro kritiko 
navedbam dr. Gregorja Prosena, vodje   ma-
riborske urgence in delovne skupine mini-
strstva za prenovo nujne medicinske pomoči 
(NMP). V intervjuju, ki je bil objavljen v Veče-
ru, je po mnenju kamniškega zdravstvenega 
doma kar nekaj neresnic. Takole so se odzvali 
v ZD Kamnik: »V ZD Kamnik ostro prote-
stiramo proti neresničnim navedbam vodje 
strokovne skupine za reorganizacijo nujne 
medicinske pomoči g. Gregorja Prosena, da na 
Kamniški urgenci razpolagamo le z EKG, me-
rilcem kisika v krvi in napotnicami…. V 8 letih, 
kar se Gregor Prosen ukvarja z reorganizira-
njem nujne medicinske pomoči, se niti enkrat 
samkrat ni oglasil v NMP Kamnik, niti enkrat 
ni izkazal nikakršnega interesa, da se sez-
nani z našo organiziranostjo in opremo in se 
prepričal o neresničnosti svojih navedb, zato 
njegovo javno izjavo v časniku Večer z dne 14. 
1. 2023, razumemo kot nameren poskus dis-
kreditacije NMP Kamnik in odraža “resnost” 
njegove zavzetosti za izboljšanje sistema nuj-
ne medicinske pomoči v Sloveniji.« 

Š. Š.

Ali nas bo nova lokalna oblast slišala 
v prizadevanjih za kvalitetno življenje 
vseh generacij?

Dobili smo novo vodstvo naše lokalne skupnosti; ta termin mi je ljub-
ši od občine, ker sam po sebi  pove več. Kakšno bo novo vodstvo, ne 
vemo, moramo pa jim dati priložnost in verjeti, da bodo njihovi osebni 
interesi daleč za interesi skupnosti. Samo tako bodo ne majhne vsote 
denarja porabljene v dobro skupnostnih investicij in programov.

V predvolilnem času skoraj ni bilo 
napisane ali izrečene besede o priza-
devanjih za kvalitetno življenje sta-
rejših, da sožitja med generacijami 
sploh ne omenjam, kljub temu, da je 
to eden od pomembnejših pogojev za 
povezanost skupnosti. Brez tega, da 
se med sabo poznamo, da med sabo 
sodelujemo mladi, srednja in starejša 
generacija, si težko zamislimo uspeš-
no in zadovoljno skupnost. Kar pa si 
verjetno vsi želimo. Samo želja pa ni 
dovolj, potrebna je proaktivnost.
Tukaj pa nastopimo tiste organiza-
cije, ki smo podaljšana roka Občin-
ske uprave: društva, zavodi, skratka, 
v zadnjem času velikokrat omenjena 
civilna družba. Če želimo biti uspešni, 
mora biti odnos partnerski, kar  po-
meni, da smo vsi enako pomembni: 
na eni strani župan s svojo ekipo, na 
drugi strani pa predstavniki civilne 
družbe, kot že napisano, njihova po-
daljšana roka.
Na področju prizadevanj za kako-
vostno staranje in medgeneracijsko 
sožitje je bilo v naši lokalni skup-
nosti kar nekaj že narejenega, kar 
pa ne pomeni, da nas v prihodnje ne 
čaka še veliko dela. Naj izpostavim 
samo nekaj zadev, za katere se bomo 
v Medgeneracijskem društvu za ka-
kovostno staranje in Zavodu Med-
generacijsko središče prizadevali.  
Dom za stare ljudi v teh dneh počasi 

odpira svoja vrata in brez sodelova-
nja z zaposlenimi v domu ne bo šlo.  
Veliko pa je posameznikov, tako v 
naši občini, kot širše, ki bi radi svo-
ja velika stanovanja, oziroma hiše, 
katerim zaradi starostnega pešanja 
niso več kos, zamenjali za oskrbo-
vana  stanovanja. Po vsej Sloveniji  
povpraševanje po njih krepko prese-
ga ponudbo. 
Urediti bi bilo treba financiranje 
dnevnega bivanja za starejše v Kre-
kovem središču. Brezplačni prevozi za 
starejše, ki jih izvajamo že drugo leto, 
so dobro sprejeti, vendar  trenutno 
program teče s pomočjo donacij, kar 
pa v nedogled ne bo šlo. Tudi babi ser-
vis, občasno varstvo otrok na njihovih 
domovih s strani mlajših upokojenk 
(eden lepših primerov medgenera-
cijskega sodelovanja, pomoči mladim 
družinam in hkrati lajšanja finanč-
nih stisk upokojenk), je program, ki 
smo ga v zadnjem času financirali z 
donacijami. Kljub temu, da ima bla-
godejen multiplikativni učinek, se 
za ta program do sedaj še niso našla  
javna sredstva. Vse to in še o čem, se 
bomo predstavniki  društva in zavoda 
najprej pogovorili z županom, želimo 
pa svoje načrte in tudi to, kar nam je 
do sedaj že uspelo uvesti v lokalno 
skupnost in širše, predstaviti novemu 
Občinskemu svetu.

Viktorija Drolec
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Roman Kamšek dokončuje kip 
mamuta v naravni velikosti, ki bo po 
dolgih letih le našel pot 'domov'
Odmevni kip mamuta, ki dolga leta buri duhove, prav počasi stopa proti prostoru, kjer bo raz-
stavljen. To je na kamniški avtobusni postaji, kjer se zaključujejo potrebna gradbena dela za ta 
sedem metrov dolg in dobre štiri metre visok bronast kip. Mamut se trenutno še nahaja na Gori, 
pri livarju Romanu Kamšku.

Mamuta v naravni velikosti je leta 
2008 ustvaril kipar, izumitelj, 
inovator in vsestranski umetnik 

Miha Kač in ga razstavil na svojem vrtu, 
v Bistričici, nedaleč stran od tam, kjer so 
marca 1938 našli ostanke mamuta. Odtlej 
ta ogromna skulptura zbuja radovednost 
vseh, ki se podajajo mimo. S tedanjim ob-
činskim vodstvom so bili dogovorjeni, da 
bo bronasti odlitek mamuta stal na sotočju 
Kamniške Bistrice in Nevljice. Na razpisu je 
bil izbran livar Roman Kamšek iz Gore pri 
Komendi. A projekt je se ustavil, zamenjalo 
se je vodstvo na Občini in usoda mamuta je 
bila nedorečena. »Sam nikoli nisem pomis-
lil na to, da ta mamut nekoč ne bo nekje stal. 
Ko sva se z Miho o tem pogovarjala, sem mu 
rekel, naj se ne sekira. Če ga Kamnik noče, 
ga bo pa želel kakšen muzej v Avstriji ali 
Švici,« nam pove Roman Kamšek, ki smo 

ga obiskali pri zadnjih delih na mamutu. A 
Kamnik se je naposled odločil, da mamuta 
želi, Miha Kač pa žal tega svojega življenj-
skega projekta ni dočakal. Poslovil se je 
marca 2018, dobra štiri leta kasneje (aprila 
2022), pa je Občina Kamnik objavila javno 
naročilo za postavitev skulpture. To bomo 
– če bo šlo vse po načrtih – na svojem mes-
tu lahko občudovali v začetku februarja.
A pot do sem je bila dolga kar 14 let in to je 
za Romana Kamška zagotovo časovno naj-
daljši projekt. Pa tudi največji in zato ima 
posebno mesto med njegovimi deli. »Tukaj 
zraven je bilo zaradi velikosti in sestavljanja 
različnih delov tudi že malo gradbeništva,« 
pravi Kamšek, ki tako, na palec, izračuna, 
da je v mamuta vložil okoli 3000 ur svojega 
časa. Ko so leta 2009 začeli delati kalup, mu 
je pomagalo pet sodelavcev, danes mamuta 
zaključujeta skupaj z enim, Alešem Kepi-

cem, zelo rad pa pomaga tudi sin Anej Kam-
šek, ki si tako nabira izkušnje za nadaljeva-
nje družinske obrti. Delo je najprej potekalo 
na vrtu, kjer stoji original, Kačev mamut iz 
betona. Potem je sledilo vlivanje, delo se je 
na tej točki preselilo v delavnico na Goro. 
Kose so vlivali skozi leta na svojo roko, ob 
drugem delu in ko so imeli v livarni kakšen 
teden časa. Tako se je izšlo, da so imeli spo-
mladi 2022, ko je bil projekt zopet aktualen, 
že veliko narejenega. Že pred tem je Roman 
Kamšek pričel dele tudi že malo skupaj ses-
tavljati in prizna, da se je pri tem znal tudi 
zmotiti. Desni okel je pristal na levem, pa 
tudi pri nogah so se malo spraševali, kam 
gre kakšna. A danes je mamut točno tak, kot 
mora biti.  »Na koncu je tako izpadlo, da je 
bil mamut narejen skoraj čisto 'za zraven'. 
V nekaj letih smo uspeli vliti vse kose. Se-
daj pa že skoraj eno leto varimo. Trenutno 
mu moram narediti še frizuro, potem sledi 
peskanje in patiniranje,« pove Kamšek ob 
našem obisku v sredini januarja. Z Občino je 
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Eno najpopolnejših 
okostij mamuta 
v Evropi

Mamut ima za Kamnik poseb-
no vrednost. Leta 1938 so ob 
Nevljici, med kopanjem ka-
nala za vaško cerkvijo, delavci 
našli njegovo okostje, ki se je 
izkazalo za eno najpopolnej-
ših v Evropi. Odkritje je bilo 
zelo odmevno tako doma, kot 
v tujini. Paleontologi so skle-
pali, da gre za ostanke okoli 40 
let starega samca, ki je živel 
okoli 20.000 let nazaj. Poginil 
naj bi, ker je zabredel v blato in 
obtičal. Bil je težak med pet in 
šest tonami. Kot zanimivost: 
samo en njegov zob je tehtal 
kar pet kilogramov. Danes je 
'neveljski mamut' razstavljen 
v veliki dvorani v ljubljan-
skem Prirodoslovnem muzeju 
in je tamkajšnji drugi največji 
in vsekakor zelo prepoznaven 
eksponat.

dogovorjen, da bo mamut končan konec januar-
ja, takrat sledi tudi prevoz 2,5 tone težkega kipa v 
Kamnik. Bo to velik logistični zalogaj? »Niti ne,« 
pravi sogovornik, za katerega ta kratka vožnja ni 
nič v primerjavi s preteklimi izkušnjami. Spomni 
se na zaplete na mejah, ko je peljal izredno vi-
sok  kip Kristusa v Međugorje. Ta je bil tudi prva 
večja umetnina, ki je nastala v Kamškovi delav-
nici na Gori. Odtlej je od tu v svet odšlo že veliko 
svetovno odmevnih umetniških del, ki so zbudi-
la pozornost javnosti in mamut bo gotovo eden 
izmed njih. Za konec pa še Romanova zahvala 
vsem sosedom, ki so »občasno  strpno prenašali 
neizogiben hrup pri cizeliranju«.

Špela Šimenc 

Beremo s tačkami 
(program R.E.A.D.)
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik k vpisu vabi vse 
otroke, ki bi želeli izboljšati bralne in komunikacijske 
sposobnosti s pomočjo posebne metode branja: otrok 
bere psu. Licenčni program R.E.A.D., ki so ga v društvu 
Tačke pomagačke poimenovali Beremo s tačkami, pro-
stovoljno izvajajo terapevtski pari (posebej izšolani te-
rapevtski psi s svojimi vodniki). V njihovi družbi je bra-
nje vznemirljivo in nekaj posebnega. Bolj, ko je branje 
zabavno in sproščujoče, večje je otrokovo zanimanje. 
Prijave zbirajo po mailu na erika.poljansek@kam.sik.si 
in anja.ramsak@kam.sik.si

Vir: www.kam.sik.si

Verino in Ivino slovo od  MePZ DU Komenda 
V torek, 17. januarja, sta se med vajo Mešanega pevskega zbora (MePZ) 
Društva upokojencev (DU) Komenda v prostorih Kulturnega doma Komen-
da poslovili od tega zbora in petja v njem odlični pevki: Vera Kepic iz Most 
in Ivi Ogorevc s Križa. Za petje v omenjenem zboru so se jima zapovrstjo 
zahvalili vodja zbora Miha Ferjuc, predsednik DU Komenda Saša Lenarčič 
in zborovodja Ignac Gorjanc. Slednji je povedal, da bi še lahko peli, a sami 
najbolje vesta, kdaj je prav, da se posloviš. Obe sta v poslovilnih besedah 
priznali, kako jima je to težko, bosta pogrešali zbor, a kolesa časa ni mogo-
če zaustaviti. »To so bila najlepša leta,« je petje v zboru, nastope z njim in 
prijateljsko druženje ocenila Ivi Ogorevc. 

Jožef Pavlič 
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Zadnja seja UO DU Komenda 
v letu 2022
Upravni odbor Društva upokojencev (UO DU) Komenda je 
imel svojo zadnjo sejo v letu 2022 19. decembra popol-
dne v prostorih Planinskega doma Komenda. Tam zaradi 
tega, ker je nanjo povabil tudi poverjenike in poverjenice 
društva in vse skupaj za njihovo prizadevno delo v dru-
štvu v končujočem se letu tudi pogostil.

Zbrane je pred tem pozdravil zelo prizadevni predsednik UO DU Ko-
menda Saša Lenarčič. Omenil je zadnje dogodke v društvu, povedal 
pa tudi razveseljujočo novico, da je vodenje Dramsko-recitatorske 
sekcije pri DU Komenda prevzel novi občinski svetnik Mirko Poga-
čar ter da so 9. decembra v prostorih Mestne občine Kranj prejeli 
priznanje Pokrajinske zveze društev upokojencev (PZDU) Gorenj-
ske za svoje požrtvovalno delo člani DU Komenda Fani Car, Miha 
Ferjuc in Janez Slapnik. Nagrajencem je še enkrat čestital.
Spomnil je tudi na glavne dosežke DU Komenda v preteklem letu. 
Med njimi še posebej velike uspehe Balinarske sekcije, ko je do-
mača ženska ekipa osvojila drugo mesto na državnem prvenstvu v 
balinanju v Komendi. Za zelo uspešno organizacijo tekmovanj se 
je posebej zahvalil podpredsedniku DU Komenda Dragu Kolarju. 
Posebej je pozdravil in se razveselil podpredsednika UO DU Ko-
menda Ivana Hladeta s Križa, ki se je med člane UO DU Komenda 
vrnil po prestani zahtevni operaciji, v letošnjem letu pa je prazno-
val že 80. rojstni dan.
Vsem skupaj je nato zaželel srečno, zdravo in mirno leto 2023. 
Z željo, da bi tudi v tem letu svoje ustvarjalne in delovne moči 
posvečali tudi delu za društvo. 

V tem duhu je povabil tiskovnega predstavnika društva Jožefa Pa-
vliča, da je predstavil svojo zadnjo knjigo Sanjati in žeti, v kateri je 
tudi opisal delo društva v zadnjem obdobju. Kaj je sam in kaj so vsi 
skupaj v komendski občini in župniji posejali in nazadnje poželi. 
Kljub sušnemu poletju in omikronu kar veliko.  
Sledilo je prijetno druženje. Prihodnje srečanje članov UO DU Ko-
menda, voditeljev sekcij, poverjenikov in poverjenic in drugih 
članov društva bo najverjetneje na občnem zboru DU Komenda na 
začetku leta 2023.  

E. Č.

Miklavžev božično-
novoletni turnir v 
balinanju
Balinarska sekcija pri Društvu upoko-
jencev (DU) Komenda je 23. decembra 
na Komendskem balinišču pripravila 
tradicionalni Miklavžev božično-no-
voletni turnir. Na njem so lahko tek-
movali tako člani in članice domače 
ekipe, kot tudi gostje. Domačinom se 
je pridružil Stane Pirc – Čopič iz sose-
dnjih Cerkelj na Gorenjskem.

Turnir se je začel ob 9. uri z žrebanjem pa-
rov. Zmagovalce – prve štiri – so čakale lepe 
nagrade: italijansko peneče vino in kruh pa-
nettone. Prislužili, bolje rečeno pribalinali, so 
si jih Avgust Sodnik (prvo mesto), Ciril Rogelj 
(drugo mesto), Tomaž Hacin (tretje mesto) 
in Stane Pirc – Čopić (četrto mesto). Podelil 
jim jih je predsednik DU Komenda Saša Le-
narčič, ki je na začetku tekmovanja pozdravil 
tekmovalce, jim zaželel dobro bližanje bali-
narskih krogel balincu, pa tudi srečno, zdra-

vo in uspešno leto 2023. Pri podelitvi se mu je 
pridružila tudi predsednica Balinarske sekcije 
pri DU Komenda Ivanka Žulić. 
Tekmovalci so se po urah tekmovanja, 
končalo se je med 15. in 16. uro, in podelitvi 
nagrad usedli k skromni pogostitvi, zato 

pa k toliko bolj živahnim načrtom, kako 
bodo balinali v prihodnjem letu. V lanskem 
letu (2022) so zelo uspešno. Za pogostitev 
in za jutranjo okrepitev so poskrbele člani-
ce Balinarske sekcije Komenda. 

Jožef Pavlič  
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Predsednik UO DU Komenda Saša Lenarčič se zahvaljuje 
članom in poverjenikom za delo v letu 2022

Prvi štirje na balinarskem tekmovanju Balinarske sekcije DU Komenda
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PROŠNJA DU KOMENDA
Upravni odbor Društva upokojencev (UO DU) Komenda išče:

 ◼ novega vodjo dramske in recitatorske sekcije, 
 ◼ harmonikarja in kontrabasista folklorne skupine,
 ◼ plesalce v folklorni skupini,
 ◼ pevce v mešanem pevskem zboru in
 ◼ blagajničarko. 

Vse, ki čutite sposobnost za to, imate darove in ste pripravljeni kaj več 
narediti za domači kraj in ljudi, prosimo, da se javite predsedniku UO 
DU Komenda g. Saši Lenarčiču na tel. št.: 041/644 514 oz. mu pišete na 
elektronski naslov: saso.lenarčič@siol.net ali se oglasite v pisarni DU 
Komenda na Glavarjevi cesti 104 v Komendi vsako sredo od 10. do 12 ure. 

Toplo povabljeni!
UO DU Komenda 

Vabilo na brezplačni tečaj balinanja
Ob koncu leta se je treba ozreti nazaj in pogledati, kaj dobrega se je 
zgodilo ter kaj se da še izboljšati. Prav to smo storili tudi člani bali-
narske sekcije pri Društvu upokojencev Komenda. 

Pretekli dve leti smo v sklopu DU Ko-
menda organizirali najprej Prvenstvo 
Gorenjske, nato pa, glede na dobro 
izvedbo in organizacijo tekmovanja, 
še državno prvenstvo Zveze društev 
upokojencev Slovenije (ZDUS). Na teh 
druženjih smo ugotovili, da ni veliko 
ljudi, ki bi nadaljevali tradicijo tek-
movanj in druženj, k čemur je med 
drugim pripomogla tudi epidemija.
Začeti nekaj novega je zelo lepo, čeprav 
je za mnoge malo stresno, saj vsak raz-
mišlja, kako se bo odrezal in veliko lju-
di obupa že na začetku. Vse to imamo 
v mislih tudi mi, zato smo se odločili 
ponuditi brezplačni 5-urni tečaj v ba-
linanju na balinišču pod Planinskim 
domom na Podborštu. Tečaj bo pote-
kal individualno v dopoldanskem času, 

ko je balinišče prazno. Predstavili vam 
bomo osnovne tehnike in pravila tega 
športa. Za rekvizite bo poskrbljeno, 
potrebujete le dobro voljo.
Prijave zbiramo na telefonsko šte-
vilko 031-788-705 (Tomaž) do kon-
ca februarja 2023. Dobrodošli ste vsi, 
ženske in moški, ne glede na starost.
Pri nas tekmuje veliko zakoncev, kar 
prispeva k uspešnosti tekmovanj. Pri 
tekmovanjih, ki jih organiziramo, 
ne delamo razlike med ženskami in 
moškimi. Rezultati na državnih pr-
venstvih pa tudi kažejo, da so ženske 
uspešnejše od moških. V letu 2021 so 
bile ženske državne prvakinje, leta 
2022 pa so bile druge.

Tomaž Hacin

Jan Šubelj, najboljši mladinec 
tudi v letu 2022 
Evropsko prvenstvo v pospešenem in 
hitropoteznem šahu 
V poljskih Katovicah je med 16. in 18. decembrom 
2022 potekalo Evropsko člansko prvenstvo v po-
spešenem in hitropoteznem šahu. Na hitropote-
znem turnirju je nastopilo kar 830 udeležencev, na 
pospešenem pa še več, 910. Tja se je odpravilo 25 
slovenskih predstavnic in predstavnikov. Najbolj-
še se je odrezal Jan Šubelj, ki je dosegel 1. mesto v 
kategoriji do 18 let na hitropoteznem prvenstvu ter 
skupno 21. mesto na hitropoteznem prvenstvu in 
39. mesto na pospešenem prvenstvu. Jan je na obeh 
turnirjih izboljšal začetno  izhodišče, obenem pa je 
bil na obeh prvenstvih tudi najuspešnejši Slovenec. 

Balkansko ekipno mladinsko prvenstvo 
V Makedoniji je med 9. in 11. decembrom potekalo 
Balkansko ekipno mladinsko prvenstvo. Slovensko 
ekipo so zastopali kar trije člani ŽŠK Maribor: Jan Šu-
belj, Jan Marn in Matic Lavrenčič. V svoji kvalifikacij-
ski skupini so zasedli 1. mesto, nato pa so v finalnem 
delu tekmovanja končali na 2. mestu, za Grčijo.

Podelitev priznanj za leto 2022 in finalni turnir 
Slovenija šahira
Tudi letošnje leto je na ŠZS potekal tradicionalni 
šahovski dogodek Slovenija šahira, Gorenjka mati-
ra, kjer so bili podeljeni prestižni naslovi za Naj ša-
hista, šahistko, mladinca in mladinko leta 2022. Ša-
hist leta 2022 je Matej Šebenik, Naj šahistka pa Zala 
Urh, lovoriko za Naj mladinca je prejel Jan Šubelj, 
Naj mladinka leta pa je postala Vesna Mihelič.  V fi-
nalnem delu tekmovanja Slovenija šahira, Gorenjka 
matira je Jan Šubelj končal na 3. mestu med člani.  

ŽŠK Maribor
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Timon Grgič – majhen 
fant med velikimi imeni 
slovenskega avtošporta

Decembra sta v Ljubljani potekali kar 
dve slavnostni prireditvi, na katerih 
so podelili pokale in priznanja ter 
nagrade za dosežke najboljšim vo-
znikom in voznicam v avto – moto 
športnih panogah v letu 2022.

Na obe prireditvi je bil kot dobitnik pova-
bljen tudi mladi, komaj 8 -letni dirkač Ti-
mon Grgič.  
Večer prvakov pod okriljem Zveze za av-
tošport AŠ2005 je potekal v začetku de-
cembra v ljubljanski restavraciji Vivo. Na 
slovesni podelitvi so podelili priznanja za 
naslove državnih prvakov, razglasili so 
tudi avtomobilista leta, ki je postal Boštjan 
Avbelj, podelili so nagrado za življenjsko 
delo  ki jo je prejel Dagmar Šuster, ki se po 
dveh desetletjih umika z mesta direktorja 
AŠ2005. Med 13 dobitniki priznanj za za-
stopanje v tujini je bil tudi najmlajši dobi-
tnik priznanja v zgodovini Zveze – Timon 
Grgič, ki si je priznanje privozil v kategoriji 
autocross. 
Konec decembra je Avto-moto zveza Slo-
venije (AMZS), nacionalna športna zveza 
za motošport in karting, na slovesni prire-
ditvi v ljubljanski Festivalni dvorani pode-
lila priznanja najuspešnejšim voznicam in 
voznikom motošporta in kartinga v držav-
nih in pokalnih prvenstvih ter priznanja 

za mednarodne dosežke. Osmič zapored je 
motošportnik leta postal Tim Gajser, dru-
gič zapored v ženski konkurenci pa je naziv 
motošportnice leta odšel v roke Tjaše Fifer. 
Podelili so tudi posebno priznanje za dol-
goletno delo na področju športa, ki ga je 
prejel Silvin Vesenjak. 
V pozdravnem nagovoru je predsednik 
AMZS Andrej Brglez poudaril, da boj za na-
slov svetovnega, evropskega ali državnega 
prvaka v motošportu ali kartingu traja vso 
sezono in ni rezultat le ene tekme, kot to 
velja v nekaterih drugih športih. 
Že v svoji debitanski sezoni je Timon v roke 
prejel pokal za državnega podprvaka kar-
tingu v svoji kategoriji Rotax Micro Max.
Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem 
prijateljem in ljubiteljem moto športa, 
vsem sponzorjem in  podpornikom, ki so 
nas v pretekli sezoni podpirali in nam po-
magali. Za našo ekipo sledi krajši počitek. 
Že konec januarja pa načrtujemo povra-
tek na dirkališča, kjer se bo v novi sezoni 

Timon z okrepljeno ekipo usedel za volan 
novega karata in se na svoji prvi tekmi, ki 
jo predvidevamo konec februarja podal 
novim izzivom naproti. V letošnji sezoni se 
bo Timon ponovno preizkusil na posame-
znih dirkah v autocrossu in želimo si, da bi 
se vam v tej panogi lahko predstavil tudi v 
bližnji okolici. 
Želimo vam srečno, varno, adrenalinsko in 
zdravo leto.  In se veselimo vaše podpore 
tudi v prihajajoči sezoni 2023.

GRGIČ Autosport Team 
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Novoletni turnir v 
namiznem tenisu

V torek, 13. decembra 2022, je Na-
miznoteniški klub Komenda v dvo-
rani osnovne šole v Mostah organi-
ziral tradicionalni novoletni turnir v 
namiznem tenisu.

Najprej so igrali dečki od 1. do 5. razreda. 
Vse igralce smo razdelili po skupinah. Naj-
boljša dva iz vsake skupine sta se uvrstila 
v finalni del, kjer so nato igrali med seboj 
– vsak z vsakim. Prvo mesto je osvojil Luka 
Karlovšek, drugo Oskar Pincolič in tretje 
Simon Mihelčič.
Istočasno sta igrali tudi deklici od 1. do 
5. razreda. Prvo mesto je osvojila Julija 

Demšar, ki je premagala Lucijo Demšar. V 
kategoriji deklic od 6. do 9. razreda so po 
zelo izenačenih dvobojih rezultati nasled-
nji: prvo mesto je osvojila Gaja Oplotnik, 
drugo Tinkara Urbanija, tretje Ela Agović. 
V kategoriji  dečkov od 6. do 9. razreda je 
prvo mesto osvojil Nal Bamburač Progar, 
drugo Jaka Leskovšek, tretje Maksimilijan 
Zupančič. Pri starejših igralcih, veteranih/
rekreativcih je prvo mesto osvojil Marjan 
Nadvešnik, drugo Željko Đurić, tretje Ja-
nez Zore.
Igralce so spodbujali starši in sošolci, tre-
nerji pa dajali navodila. Vzdušje je bilo odlič-
no. Po koncu je sledila še manjša pogostitev.
Po številčni udeležbi in obisku iz okoliš-
kih krajev (Mengeš, Kamnik, Domžale) 
lahko rečemo, da je bil to praznik na-
miznega tenisa.

Janez Zore
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Judotlon - zabava in tekmovanje

V nedeljo, 11. 12. 2022, se je Judo klub Komenda s šte-
vilčno ekipo najmlajših udeležil odlično organizirane-
ga tekmovanja JUDOTLON, ki ga je organiziral JK Apo-
lon Maribor. 

Najprej so tekmovali vrtčevski otroci, ki so se pomerili 
v treh igrah:

 ◼ spretnostni poligon (skozi napihljive gradove),
 ◼ sumo borba,
 ◼ vlečenje pasu;

potem pa še šolski otroci, ki pa so tekmovali v:
 ◼ spretnostnem poligonu (skozi napihljive gradove),
 ◼ sumo borbi,
 ◼ borbi za ščipalko,
 ◼ metanju ukeca (judo lutke).

Otroci so se odlično borili v vseh igrah. Obiskal jih je tudi Dedek 
Mraz in jim razdelil nagrade. Za presenečenje so otroci z navdu-
šenjem pozdravili tudi eksatlonovca Markota in Rozi.

REZULTATI NAŠIH MLADIH BORCEV:

1. mesto
 ◼ Tadija Jović (judo vrtec)
 ◼ Aleksandar Jović (judo vrtec)
 ◼ Maks Apostoloski (judo vrtec)
 ◼ Miha Čebul (judo vrtec)
 ◼ Nik Gradišek (judo vrtec)
 ◼ Jan Mlakar (judo vrtec)
 ◼ Žiga Boštjančič (judo vrtec)
 ◼ Alexander Val Mlakar
 ◼ Nejc Avbelj
 ◼ Urban Fideršek
 ◼ Ian Buser

2. mesto
 ◼ Anel Šekić
 ◼ Jaka Kopitar

3. mesto
 ◼ Nika Gorenc
 ◼ Teodor Vitkovski
 ◼ Žan Klemen

Katarina Kumer

Judoisti na borbenih 
pripravah v Italiji

Judoisti Judo kluba Komenda so se 
med 8. in 10. januarjem 2023 uri-
li na tatamiju v obmorskem mes-
tu Lignano v Italiji, kjer je potekal 
že 24. zimski judo kamp Lignano. 
Enajstčlanska ekipa judoistov staro-
stnih kategorij mlajši kadeti, kadeti 
in mladinci so otvorili tekmovalno 
sezono na zelo močnih in kvalitetnih 
pripravah, katerih se je letos udeleži-
lo več kot 1300 judoistov iz 21 držav. 
Tako nabiramo mednarodne izku-
šnje in se preizkusimo tudi v močni 
konkurenci celega sveta. 

Treninge so vodili svetovno znani judoisti, 
olimpijci, kot na primer Giulia Quintavalle 
in Go Tsunoda iz Španije japonskih korenin, 
ki je s seboj pripeljal tudi hčerko Ai, aktu-
alno svetovno prvakinjo do 20 let, ki se je z 
veseljem borila z našimi judoistkami. 

Treningi so potekali dvakrat dnevno v več 
starostnih skupinah, kjer smo se preizku-
sili tako v kategorijah U15, U18, U2,1 kot 
tudi med člani. Vsekakor smo se naučili 
veliko novih tehnik, predvsem pa pridobili 
ogromno borbenih izkušenj na mednaro-
dnem nivoju. Prav tako smo opravili jutra-
nje treninge v borovem gozdu.
Trenerji so imeli veliko dela, saj so bili 
prisotni na vseh treningih, ki so bili raz-
porejeni preko celega dne in ni bilo veliko 
časa za počitek, a so kljub temu našli moči 

in tekmovalce zvečer odpeljali v čudovi-
to novoletno okrašeno mesto ob morju. 
Imeli smo srečo in naleteli tudi na njihov 
tradicionalni dogodek – zažig čarovnic na 
plaži, ki je pritegnil veliko pozornosti. Ob 
visokem kresu so plesale čarovnice in de-
lile sladkarije.
Iz priprav smo se vrnili utrujeni, a zado-
voljni s polno novega znanja in izkušenj in 
pripravljeni na nove izzive, ki jih prinaša 
leto 2023.

Katarina Kumer
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Za nami je srčno leto
V Orientacijskem klubu Komenda se družimo na tekmovanjih in 
praznovanjih, kjer se zabavamo z orientacijskimi igrami. 

Decembrsko rajanje orientacistov 
OK Komenda
Hvala, Mravljišče Komenda, da ste nam 
omogočili novoletno druženje v svojih 
prostorih, kjer smo se člani vseh starosti 
zabavali, igrali, plesali in se posladkali s 
čokoladnimi vaflji.

Nikoli nam ni dolgčas 
Člani OK Komenda se skozi vse leto preiz-
kušamo na različnih tekmovanjih in igrah, 
kjer urimo veščine, ki jih potrebujemo pri 
orientaciji. Na treningih in tekmovanjih 
nam ni nikoli dolgčas, saj se tekmovanja 
razlikujejo tako po lokacijah kot v discipli-
nah. Najpogostejše orientacijsko tekmo-
vanje je v teku. Poleg teka so na voljo tudi 
tekmovanja MTBO, kjer iščemo orientacij-
ske točke na kolesu. Tekmovanja poteka-
jo po gozdovih ali pa v mestnih središčih, 
med hišami in parki.

Zimska liga omogoča še več zabave 
Zimske mesece orientacisti izkoristimo za 
treninge in tekmovanja, kjer lahko klasič-
nim pravilom tekmovanj dodajamo nove 
izzive.  V sredini decembra smo imeli tek-
movanje v zimski ligi v Poslovni coni Ko-

menda, kjer sta organizatorja tekme Tilen 
Zupan in Nejc Turk, poskrbela za odlično 
popestritev, saj smo lahko tekmovali tudi 
z rolerji in skiroji. 

Pozimi, ko je dovolj snega, potekajo ori-
entacijska tekmovanja tudi v teku na 
smučeh, kjer se poleg klasičnih veščin 
orientacije, preizkušamo tudi v spretnosti 
na tekaških smučeh. 

Tečemo po gozdovih 
ali v mestnih središčih, 
srečate nas lahko tudi 
na rolerjih, skirojih, 
kolesih ali tekaških 

smučkah.

Če ste radi v naravi, v dobri družbi in se 
radi preizkušate v različnih zabavnih ak-
tivnostih, se nam pridružite. Več informa-
cij najdete na www.ok-komenda.si, lahko 
pa nam pišete na orienteering.komenda@
gmail.com. Veseli vas bomo. Srečno 2023, 
želimo člani OK Komenda.
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Iz šolskih klopi ...

VEVERIČEK POSEBNE SORTE
Danes smo šli v Cankarjev dom. Ogledali smo si operno 
predstavo Veveriček posebne sorte. V šoli smo šli na avtobus in 
se odpeljali. V Cankarjevem domu smo dobili karte in vstopili v 
dvorano. Usedli smo se na stole in malo počakali. V predstavi so 
nastopali glasbeniki in igralci. Gospod nam je predstavil glas-
bila, nato se je predstava začela. Najbolj mi je bilo všeč, ko se je 
veveriček Čopko naučil delati nekaj, česar ostali niso znali. Ko je 
bilo konec predstave, smo tiho odšli iz dvorane. Ta dan mi je bil 
zelo všeč, ker je bila predstava res lepa.

Pia Pogačar, 3. b

*   *   *   *   *

Bila je zelo lepa dvorana. Videli smo glasbenike z inštrumen-
ti. Všeč mi je bilo, da so se v predstavi sprli in se potem pobo-
tali. Najbolj mi je bilo všeč, ko so veverički tekli po dvorani.

Filip Pliberšek, 3. b

Pri operi mi je bilo všeč, da je bila glasbena spremljava. Všeč mi 
je bilo, da je veveriček posebne sorte postal priljubljen v druži-
ni in takrat so se mu bratec in sestrici tudi opravičili. Dobro je 
bilo, ko je veveriček družinske člane naučil matematiko.

Lejla Stare, 3. b

*   *   *   *   *

V zadnjem tednu pred počitnicami smo se odpravili v Can-
karjev dom. Tam smo dobili vstopnico za predstavo Veveri-
ček posebne sorte. V predstavi so nastopali mama veverička, 
štirje otroci in kos. Inštrumenti, ki so igrali v predstavi, so 
bili harmonika, violončelo, violina in klarinet. Predstava go-
vori o tem, da eden izmed veveričkov ni mogel skakati, zato 
so se norčevali iz njega. Veveriček se je nato zelo dobro naučil 
matematiko. Ta dan je bil odličen!

Klara Šimenc, 3. č

OGLED FILMA ČUDEŽNI SVET
V kinu smo si ogledali risani film Čudežni svet in bil je zelo 
dober. Zelo sem vesela, da smo si ga ogledali.

Gaja Ocepek, 2. a

*   *   *   *   *

V kinu je bilo odlično. Risanka je bila zelo zabavna, zanimiva 
in tudi malo smešna.
                                       

Teodora Marković, Elena Golubović in Nikita Boben, 2. a

*   *   *   *   *

Šli smo si ogledat Čudežni svet. Všeč nama je bil lik kužka, 
ki je bil zelo prijeten in zabaven. Zapomnili sva si tudi velike 
čudežne in sluzaste živali z lovkami. Ni nama bilo všeč, ker so 
se v filmu tudi malo prepirali.

Nika Lužar in Stella Vidmar, 2. a

*   *   *   *   *

Danes smo šli v kino. Odšli smo v Domžale. Ogledali smo si 
film Čudežni svet. Bilo mi je zelo všeč.

Manca Vrhovnik, 2.b

Bili smo v kinu. V Domžalah smo si ogledali Čudežni svet. Pe-
ljali smo se z avtobusom. Ta dan je bil super.

Tisa  Likozar  Jurgec 2. b

*   *   *   *   *

Šli smo v kino. Odpeljali smo se v Domžale. Ogledali smo si 
film Čudežni svet. Film mi je bil všeč, ker je imel srečen konec.

Gabrijela Stele, 2. b

*   *   *   *   *

Danes smo imeli kulturni dan.  Šli smo v kino. Ogledali smo si 
Čudežni svet. Odpeljali smo se z avtobusom. Bilo je zelo dob-
ro. Šli smo tudi na sprehod po Domžalah. Sedela sem zraven 
Julije in Davida.

Ana Barle, 2.b
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V ŠOLSKEM MUZEJU
Četrtošolci smo v decembru obiskali Slovenski šolski muzej. Ogledali smo si razstavo o zgodovini šolstva na 
Slovenskem in doživeli pravo učno uro naših babic in dedkov. Več o doživetju so zapisali učenci 4. a razreda.

Na obisku Slovenskega šolskega muze-
ja smo spoznali šolska pravila oziroma 
šolske postave iz leta 1907, 16. grudna. 
Preden smo vstopili v učilnico, smo se 
preoblekli v šolske obleke, ki so jih nosili 
v tistem času. Obleke so bile znošene in 
sive barve. Ko smo vstopili v učilnico, je 
bilo v njej polno slik živali, ena majhna 
tabla in nagačene živali. Najpomemb-
nejše pa je bilo, da so imeli na tleh zrna 
koruze za klečanje in oslovsko klop za 
poredne učence. Ko je prišla učiteljica v 
razred, smo jo pozdravili vsi v en glas: 
»Bog daj, gospodična učiteljica.« 
Sošolec ji je enkrat po pomoti rekel 
gospa učiteljica in je čisto ponorela. Ko 
sem bil poklican pred tablo, sem mo-
ral zlogovati besedo bonton. Čez nekaj 
časa je bila ob meni petcentimetrska 
šiba. Bilo me je tako strah, da sem se 
tresel, a sem bil srečen, da nisem dobil 
z njo po roki. Učna ura je minila, kot bi 
rekel keks. Nato smo se preoblekli na-
zaj v svoja oblačila in šli z avtobusom 
nazaj proti šoli.

Filip Škoberne, 4 .a 

*   *   *   *   *

Odšli smo v Slovenski šolski muzej. Ime-
li smo učno uro lepega vedenja. Vodička 
nam je najprej razložila pravila: učitelji-
co nagovarjamo z gospodična učiteljica, 
roke imamo za hrbtom, ko si kaj vpra-
šan, moraš vstati, povedati svoje ime in 

šele nato odgovoriš na vprašanje. Nato je 
prišla gospa, ki je igrala učiteljico. Malo 
sem se je ustrašila, saj je bila videti zares 
stroga. Na sebi je imela rdečo obleko in 
spete rjave lase, v roki pa je držala šibo. 
Vsak je imel svojo tablico, na katero smo 
pisali s kredo. Spoznali smo vsa pravila 
lepega vedenja.

Zoja Perko, 4. a 

*   *   *   *   *

Stopil sem v učilnico iz leta 1907. Na sebi 
sem imel črno srajčico, ki se je zapenja-
la z gumbi. Na začetku smo si v učilnici 
ogledali razstavljene slike in napisane 
kazni. Končno je v učilnico stopila uči-

teljica. Imela je rjavkaste lase in vijo-
lična oblačila. Zelo je bila stroga. Ko je 
prišla do mene, je po mizi udarila s šibo. 
Ustrašil sem se, da me bo kaznovala, 
ampak me je samo pohvalila. Ko je uči-
teljica spraševala, si nisem upal dvigniti 
roke. Saj če bi narobe povedal, bog ve, 
kaj bi se zgodilo. Učiteljica nam je raz-
delila liste, na katerih so bila napisana 
šolska pravila. Na koncu smo se poslovili 
s pozdravom: »Bog daj.«

Benjamin Cvelbar, 4. a

*   *   *   *   *

Vstopila sem v učilnico 16. grudna leta 
1907. Dekleta smo bila oblečena v dolge 
obleke. Segle so nam do gležnja, zape-
le so se zadaj. Fantje so imeli srajčice, 
ki so se zapenjale spredaj. Naša šolska 
ura je bila predmet lepega vedenja. Ko 
je gospodična učiteljica prišla v učilnico, 
sta dežurna zaprla vrata. Govorili smo o 
bontonu. Na listu smo dobili napisana 
pravila, ki bi jih morali vedeti. Čisto na 
koncu pouka smo lahko poskusili klečati 
na koruzi in sedeti na oslovski klopi. Bil 
je zelo zanimivo preživet dan.

Vita Pibernik, 4. a 
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ŠKRAT SREČKO V 
PRVIH RAZREDIH

Prvošolčke je v mesecu decembru vsak dan obiskal škrat 
Srečko. V božičnih škorenjčkih, ki so jih izdelali učenci, jim 
je puščal prijazna pisma z raznimi nalogami. Učenci so se 
nalog z veseljem lotevali in s tem širili dobro voljo v razredu 
in doma. Še posebno veselje je bilo v razredu, ko so od Srečka 
prejeli kakšno presenečenje, darilo. Ob koncu prazničnega 
decembra pa so učenci prejeli škratovo diplomo za odlično 
opravljena dela v vlogi škratovega pomočnika. 

NAGRADNI FILMSKI VEČER

Učenci 4. in 5. razredov, ki so sodelovali v decembrski bral-
ni akciji, so v desetih dneh prebrali vsaj 275 knjig in si pri-
služili več kot 300 hvaležnih nasmehov za opravljene po-
zornosti svojim bližnjim. Zato so se v petek, 16. 12., zbrali 
v dvorani šole v Mostah na nagradnem filmskem večeru. 
Ogledali so si francoski animirani film Hiša pravljic, ki jih 
je navdušil, kot so povedali v pogovoru po ogledu filma. So-
glasno so sklenili, da bodo tudi v naslednjem letu sodelovali 
v bralnih akcijah in se potrudili za osvojitev vstopnice za 
nagradni dogodek.

ANGLEŠKI VIKEND 
V petek, 9. 12., smo se učenci devetih razredov lahko pro-
stovoljno udeležili angleškega vikenda. Dejavnosti so bile 
zelo zanimive in tudi poučne. Obiskal nas je gost iz U.S. Em-
bassy, gospod Clay Proctor, ki nam je predstavil praznike 
v Ameriki ter se z nami pogovarjal o njihovih običajih. Iz-
vedeli smo veliko zanimivega. Zvečer sta nas obiskala tudi 
Bianca in Peter Rumble, ki sta nam postregla z angleškim 
čajem in tradicionalnim pecivom. Mnogi smo čaj poizkusi-
li prvič, okus je bil poseben in zanimiv. Konec tedna je bil 
poln različnih aktivnosti: glasbeno in likovno ustvarjanje, 
animacija angleške zgodbice, spremljanje nogometnega 
prvenstva, petje. V soboto dopoldan nas je obiskal še Josh 
Rocchio, Američan, ki ga je ljubezen pripeljala v Slovenijo 
in zdaj z družino živi v Vodicah. Govoril je o tem, kako je ži-
veti v Sloveniji. Zelo me je presenetilo njegovo razmišljanje 
o Sloveniji, kako zelo jo ceni in občuduje. Celotna izvedba 
vikenda in program sta bila izjemna. Lahko rečem, da smo 
se prav vsi zelo zabavali in veliko novega naučili. 

Kaja Miklavc, 9. b

Zala Fajdiga, 6. b
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Patrik Kosirnik, 7. c

OKRAŠEVANJE UČILNIC

V ponedeljek smo imeli na urniku likovni pouk. Okraševali 
smo naš razred v božičnem duhu tako, da smo iz risalne-
ga papirja izrezali božične okraske, ki smo jih nalepili na 
okna. Nato smo izrezali zelene krogce in zvezdice, da so 
lahko naši sošolci na vratih iz njih naredili smrečico. Bilo 
je zelo zabavno in naporno.

Pia Medved, 5. b

RAZREDNA PROSLAVA PRED 
DNEVOM SAMOSTOJNOSTI 

IN ENOTNOSTI
Prireditev je potekala v razredih in ne v telovadnici, kot 
običajno. Vsak učenec je pripravil eno točko, nekateri so bili 
tudi v parih ali v skupini. 
Začeli smo s slovensko himno, pravzaprav smo zrecitirali 
kar celo Zdravljico, saj smo se jo ravno takrat učili pri slo-
venščini. Tudi nadaljevali smo z glasbo: najprej s harmoni-
ko, nato z violino. Dva učenca sta pripravila kviz, ki smo ga 
reševali deset minut. Dve učenki sta pripravili predstavitev 
dogodkov, ki so pripeljali do osamosvojitve Slovenije. Bilo 
je zelo poučno in zanimivo. 
Proslava mi je bila zelo všeč, ampak bi mi bilo ljubše, če bi 
bili v telovadnici, saj bi trajala dlje časa.

Žiga Stele, 9. c

Lana Bučar, 9. c (Razredna proslava)
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Devetošolci obiskali kulturno-umetniški 
program v Kamniku
V okviru izbirnega predmeta likovnega snovanja so se učenke in učenci 9. razreda OŠ Komenda 
Moste v spremstvu učiteljice Tine Kosi lani jeseni udeležili kulturno-umetniškega programa v 
Kamniku. Srednjeveško mesto je z razstavo Expect the Unexpected (»Pričakuj nepričakovano«) 
za kratek čas postalo domovanje raznovrstnih urbanih galerij in razstavnih prostorov s pestro 
izbiro sodobnih umetniških del sedemnajstih mednarodnih umetnic in umetnikov iz različnih 
držav. Program za učence je bil sestavljen iz dveh delov.

V prvem delu smo se sprehodili po 
razstavi, postavljeni na petih loka-
cijah. V knjižnici so se osnovnošolci 

seznanili s procesom knjižnega oblikova-
nja od skicirke do končnega izdelka, med-
tem ko so v centru spoznali raznolike li-
kovne tehnike in materiale, ki jih umetnice 
in umetniki uporabljajo v svoji umetniški 
praksi, tako pri upodabljanju človeške fi-
gure in portreta kot pri pripovedovanju 
zgodb, obarvnih z družbeno-kritično in 
okoljsko problematiko. Poleg vsesplošne 
otroške radovednosti o vsebini razstave je 
bilo najbolj pogosto vprašanje o ceni posa-
meznega umetniškega dela, kar je prispe-
valo k razvoju duhovitega pogovora. 

V drugem delu sem izvedla kreativno 
delavnico. Prva faza je potekala v Gale-
riji Veronika, kjer je kraljevala razstava 
Cloudburst Victorja Kastelica, medtem 
ko se je druga izvedla kasneje na šoli. 
Cilj delavnice je bil eksperimentalno ti-
pografski odgovor na Victorjevo risbo s 
frazo There are no easy answers. S črnim 
fine linerjem so učenci najprej oblikovali 
dekorativne elemente v zarisane kroge. 
Z vidika ornamentalnosti so uporabi-
li tehniko zentangle. Izraz za to metodo 
risanja je sestavljen iz besede zen (bu-

distična meditativna filozofija za urav-
novešanje uma) in angleške besede tan-
gle (»risati vzorce«). Cilj te abstraktne 
umetniške prakse je doseči umirjenost. 
Z aspekta likovne umetnosti so prvotno 
razvijali risbo kot tonsko lestvico, t.i. sis-
tem stopnjevanja črte od njene svetle do 
temne vrednosti, na šoli pa so risbo pos-
topoma obogatili z bolj kompleksno in 
raznovrstno ornamentiko. Za produkcijo 
končnega izdelka so imeli na voljo širok 

seznam fontov, iz katerega so si izbrali 
21 različnih črk, jih posamezno izrisali 
ter vsako posebej okrasili z vzorci, ki so 
jih predhodno razvili. 

Tako je nastal projekt, iz katerega izžare-
vajo otroška igrivost, bogata domišlija in 
kreativnost. Delavnica bo predstavljena v 
obliki razstave na šoli.

mag. Andreja Brulc (za ArtKam) 
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Kaj se dogaja 
pri skavtih ...
Luč miru iz Betlehema
V decembru smo skavti v Komendo zopet prinesli Lučko miru, ki je 
do nas pripotovala vse iz votline Jezusovega rojstva v Betlehemu. 
Letošnja poslanica nas je spodbudila, naj svet začnemo spremi-
njati pri sebi, z malimi dejanji pozornosti in dobrimi deli, ki lahko 
našim bližnjim polepšajo dan. Kot lahko drobna iskra zaneti pla-
men, tako lahko tudi naše dobro delo v svet ponese mir. Plamen 
smo podelili občanom v vikendu pred božičem, 23. decembra pa 
smo obiskali tudi osnovno šolo, vrtec in Občino ter jim ponesli Luč 
miru in zaželeli lepe praznike. 

Monika Štern, Zavzeta gazela
  

Voditelji na oddihu
V prvem vikendu po novem letu se voditelji vsako leto odpravimo 
na duhovno obnovo. Letos smo odpotovali vse do Tunjic, kjer smo 
skupaj z bratom Lukom zagrizli v letošnjo temo – telesna teologi-
ja. Začeli smo z obiskom svete maše, nato pa smo si ogledali tudi 
francoski film Skafander in metulj ter se preizkusili v pesniških 
sposobnostih. Razmišljali smo o pomenu različnih delov tele-
sa (noge, roke, trup, glava…), kaj vse nam omogočajo, kaj lahko 
predstavljajo metaforično in kako bi bilo brez njih. Za izziv smo 

morali napisati poved z nogo in jo potem tudi ilustrirati. V parih 
smo s svojo nedominantno roko izdelali origami, z zavezanimi 
nogami smo morali opraviti različne naloge (splezati na drevo, 
prinesti stol iz prvega nadstropja, pomiti posodo…). Nekaj časa 
smo namenili tudi sestanku, na katerem smo pogledali opravljene 
projekte in se ozrli v vse, kar nas še čaka. Najbolj pa smo se zaba-
vali ob pripravljanju zgodbe za zimovanje celotnega stega, ki nas 
čaka v februarju. Komaj čakamo, da bomo lahko vso energijo in 
ideje, ki smo jih nabrali, ponesli med naše člane.

Monika Štern, Zavzeta gazela

Ustvarjalna delavnica ČIRE ČARE za otroke od 5 do 
12 let, vsako soboto od 10. do 12. ure v prostorih 
Mravljišča.
 
4. februar 2023: POTOVANJE V DEŽELO SNEGA IN 
ESKIMOV, ples snežink.
 
11. februar 2023: POČITNICE / delavnica odpade
 
18. februar 2023: MAŠKARIJADA V MRAVLJIŠČU, 
pustno rajanje, ustvarjanje, poslikava obraza.
 
25. februar 2023: MATERINSKI DAN, presenečenje 
za mamico
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V KZC – v trgovini v Komendi nudimo:

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

trgovina.komenda@kzcerklje.si

DOMAČE DOBROTE – suhe mesnine, siri, štruklji, domači piškoti, 
moka, rezanci, domači sirupi in sokovi …

 VSE ZA VRTIČKARJE  - semena, 
gnojila, zemlje, vrtičkarsko orodje, 

zaščitna koprena, folije, …

V PRODAJI SEMENSKI 
KROMPIR ZA VRTIČKARJE IN 

VEČJE PRIDELOVALCE

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

VAR(Č)NA

IZBIRA

Delovno mesto: 
poslovna sekretarka / administratorka

Podjetje z več kot 30-letno tradicijo krepi svojo ekipo!

TAKOJ zaposlimo sodelavko za opravljanje 
administrativnih del: skrb za kadrovske evidence, 
izdajanje računov, knjiženje plačil, izterjava 
(opomini, izvršbe), priprava dokumentov za 
računovodstvo, komunikacija in stik s strankami …

Pogoji:
Vsaj 3 leta delovnih izkušenj, zaželeno poznavanje 
VASCO programa, znanje Office365 programov, 
zaključena najmanj V. stopnja izobrazbe, zanesljivost, 
natančnost, sposobnost timskega dela …
Delo poteka na sedežu podjetja: PC ŽEJE PRI 
KOMENDI, Pod jelkami 2, 1218 KOMENDA

Prijave sprejemamo na info@klp.si. 

Pri GRS Kamnik izdali jubilejni 
zbornik: Gore nosimo v srcih

Društvo Gorske reševalne službe 
Kamnik je v letu 2022 prazno-
valo stoletnico organiziranega 
gorskega reševanja na Kamni-
škem. Ob tem je izšel jubilejni 
zbornik z naslovom: Gore nosi-
mo v srcih. Dr. Irena Mušič Hab-
jan, glavna urednica, je zapisala, 
da je jubilejna knjiga ob 100-le-
tnici Društva Gorska reševalna 
služba Kamnik izšla kot zad-
nji načrtovani dogodek v sklo-
pu praznovanj: »Namen knjige 
je zbrati in popisati predvsem 

zadnje desetletje reševanj, usposabljanj, preventivnih dogodkov 
in ostalih društvenih dejavnosti, med katerimi smo veliko našega 
prostovoljnega časa porabili za pridobitev lastnih prostorov. Pri-
čujoča knjiga je tudi zapis nekega časa, v njej se prepletajo zgodbe 
reševalcev in rešencev, v njej popravljamo napake iz preteklih knjig 
Zgodovina reševanja v gorah nad Kamnikom in Želja pomagati. 
Upamo, da nam je uspelo.« Knjiga, ki je bogato opremljena s foto-
grafijami in grafi, obsega 208 strani, cena je 20 evrov, prodajajo pa 
jo na društvu.

Povzeto po sporočilu za javnost GRS Kamnik
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Čas neutrudno teče in piše zanimive reševalske zgodbe.  

Naši člani se jih spominjajo in jih beležijo. Ob okroglih obletnicah smo običajno 

zbrali take zapise. Tako je tudi po prehodu v novo tisočletje nastala knjiga  

z opisom zadnje dekade. Za to obdobje je za GRS Kamnik značilen visok 

porast obiska in nesreč v gorah, notranja konsolidacija članstva, nazadnje pa 

še epidemija in prioritetna usmeritev v zagotavljanje osnovnih pogojev za delo. 

Tako smo šele ob stoletnici delovanja uspešno pridobili svoje lastne društvene 

prostore. Izkušnje iz teh opisanih zgodb so pestre in nam ob podoživljanju 

pomagajo pri razmisleku in oblikovanju smeri naše nadaljnje poti.

Srečo Podbevšek, predsednik Društva GRS Kamnik

Hodimo, hodimo, nič ne govorimo. Na obrveh se nabira led.  

Ko posvetim Mateju v obraz, se kar prestrašim – ledeni mož. Jasno mi je,  

da od tu ni umika. Če se umaknemo, nismo naredili nič. Smo pa tik pred ciljem. 

Vendar še ne vemo, za kakšno ceno. Izkušnje so slabe. Možgani narekujejo 

previdnost in umik. A duh pračloveka lovca in bojevnika ne popusti, tišči v breg, 

v meglo, v noč, v vihar, na pomoč ljudem na vrhu gore. 

Rado Nadvešnik, Na viharnem Grintovcu
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Naslednja Aplenca, Glasilo Občine Komenda, izide v torek, 28. februarja. Rok za posredovanje gradiv za objavo v februarski 
številki je 10. februar 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.

DIVJI

IL

28. JANUAR 2023  OB  19h
DOBRODELN I  KONCERT

KULTURNI DOM KOMENDA
PRODAJA VSTOPNIC: WWW.UPPG.SI (QR KODA)

Klub komendske mladine ustanavlja
DIJAŠKO PODJETJE 

Vanj vabimo dijake, ki si želijo:
• izkusiti različne vloge v vodenju podjetja - oblikovanje

poslovnega načrta, analiza trga, trženje, prodaja...
• osvojiti ekonomsko pismenost za pridobitev

mednarodnega certifikata ESP.

Informativno srečanje: 
sreda, 1. februarja ob 19h, 

Zajčeva cesta 23, Komenda, vhod s parkirišča. 

Info: klub_komendske_mladine@uppg.si

Tedenska rekreacija za 
dijake in študente

Si dijak ali študent? Si želiš tedenske rekreacije in 
igranja različnih skupinskih športov s  prijatelji? 
Pa ne veš, kje, kdaj in kako? Zate imamo rešitev!

Pridi(te) v telovadnico v Moste, kjer je prostor za vašo re-
kreacijo. Pričeli bomo v začetku februarja. Točen datum 
bo objavljen na IG Klub komendske mladine.
 
Če te udeležba na rekreaciji zanima, te prosimo, da izpol-
niš anketo in nam tako pomagaš pri izbiri najustreznejše-
ga termina. Anketa je informativne narave in ni obvezujoča.
Veselimo se, da se kmalu srečamo in se skupaj razgibamo.

Za Klub komendske mladine - štipendisti UPPG 
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(01)8341-150

NOVO  NOVO  NOVO
MOSTE 37A  

Zinc, INOX,črni cink, Lamelni cink

ZATIČI
NAVOJNE PALICE

MATICE
PODLOŽKE

VIJAKI VSEH VRST 

PRODAJA  VIJAČNEGA IN
PRITRDILNEGA MATERIALA
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Odšli so ...

ELIZABETA ELZA SITAR, rojena 
Cibašek, iz Komende. 

VALENTINA ZORMAN, iz Komende.

KRISTINA ŠTUPAR, rojena Štebe, 
iz Mlake pri Komendi.

POT BREZ KONCA

Reci mi, mati, besedo,
besedo v slovo,

vidiš me zadnjikrat, 
mene več k tebi ne bo.

Pokropi me z blagoslovljeno vodo,
da najdem vsaj konec poti,

mati, jaz pojdem duše iskat,
mati, tja, kjer jih ni.

France Balantič 

Anže, minilo je pet let, ko te ni, ko si šel po verzu 
tvojega najljubšega pesnika, duše iskat. 

Velikokrat si dejal, da se nisi rodil za ta svet. Res je 
krut, pa vendar tudi lep, bil si z nami in mi s teboj. 
Hudo nam je, ker te ni, pa vendar se tolažimo s tem, 
ker vemo, da si se našel  s sorodnimi dušami. 

Anže, vedno boš ostal v naših srcih in mislih, saj tvoj 
nasmejani obraz in glas nikoli ne bosta zbledela. 

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

Vsi tvoji / Potok pri Komendi, januar 2023

ANŽETU JENKO
1985 - 2018

V SPOMIN
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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 16. februarja 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. Ostala pravila so objavljena na 
spletni strani Občine Komenda.

Rešitev decembrske križanke se glasi: LOTUS  KOTIČEK SPROSTITVE

Seznam nagrajencev Nagradne križanke Lotus, kotiček sprostitve, v 
Aplenci, Glasilu občine Komenda, številka 12/2022:

1. nagrada  - 20-minutna sprostitvena masaža: MATJAŽ BREZAR
2. nagrada  - Masaža obraza: MITJA AVSEC

3. nagrada  - Masaža stopal z glineno kopeljo: HELENA JUVAN

Nagrajenci se na podlagi tega obvestila in osebnega dokumenta po telefonu 
(041 848 341 - Nina Kotnik) ali preko elektronske pošte (lotus.koticekspro-

stitve@gmail.com) dogovorijo za prevzem nagrade. ČESTITAMO!

Salon lepote Biser, Suhadole 3,  Komenda

Nudimo vam manikuro, umetne nohte, permanentno 
lakiranje, pedikuro, nego obraza, depilacijo in ličenje za 

vse priložnosti in to po ugodnih cenah. Pri nas dobite tudi 
negovalne izdelke iz linije »salon exclusive« kozmeti-
ke Afrodita. Za termin se lahko dogovorite po telefonu 
na številko 040/693-163 in po elektronski pošti salon.

biser@gmail.com.

Delovni čas: po naročilu
Pridite v Salon lepote Biser in zasijte v vsej svoji lepoti!

NAGRADE:
1. Nagrada: Nega obraza
2. Nagrada: Pedikura
3. Nagrada: Manikura
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