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Občina ni zadovoljna s stanjem
na območju Centra za ravnanje z
odpadki Suhadole
Občina ni zadovoljna s stanjem na območju Centra za ravnanje z odpadki Suhadole, ker odstranjevanje bal ne poteka po načrtih. – Glede odlagališča v Suhadolah, ki ga je Občina prevzela od Publikusa,
se z Ministrstvom še iščejo prave rešitve. – Župan je zadovoljen z delovanjem klubov in društev.

N

a zadnji seji Občinskega sveta je
stanje prišla predstavit tudi direktorica Publikusa. Kako zadovoljni
ste s predstavljenim?
Publikus je podal podrobnejšo situacijo stanja v jami na Drnovem in trenutnega
dogajanja glede možnosti odvoza nakopičene odpadne embalaže. Navedeno je bilo,
da je bistveno izboljšanje stanja pogojeno
z vzpostavitvijo pogojev s strani Ministrstva za okolje in prostor za prevzemanje
vseh količin embalaže iz preteklih let, vendar MOP-u še ni uspelo pridobiti izvajalca.
Občina ni zadovoljna s stanjem na območju Centra za ravnanje z odpadki Suhadole,
ker odstranjevanje bal ne poteka skladno
z načrti. Vendar praktično nima vzvoda za
pospešitev sanacije. Stanje ves čas spremlja
in koncesionarja redno poziva k poročanju.
Ostajava pri sorodni tematiki –
odlagališče v Suhadolah, ki ga je Občina
po odločbi ARSO prevzela od Publikusa.
Sodba Evropskega sodišča je določila,
da mora biti zaprto do leta 2022. Proti
koncu preteklega leta so se v medijih
pojavili določeni očitki, da se naša Občina
ne odziva na pozive Ministrstva za okolje
in prostor. Kakšen je vaš komentar? Drži,
da so del tega zemljišča že kupila druga
podjetja, ki bi tu gradila, Ministrstvo pa
zahteva 10-letni monitoring voda?
Komentarji o naši domnevni neodzivnosti,
ki se glede zapiranja odlagališča pojavljajo
v medijih, nas presenečajo. Dejstvo je, da
so nam razne službe Ministrstva za okolje
in prostor v obdobju 2004 – 2015 v okviru
sprejemanj prostorskih dokumentov (Občinski prostorski načrt, Občinski podrobni
prostorski načrt s spremembami in dopolnitvami ter celo postopkom celovite presoje

vplivov na okolje prav za to območje) izdajale smernice, pozitivna mnenja, soglasja,
sklepe in pozitivne odločbe. Prav tako so
bile službe istega Ministrstva udeležene v
postopkih izdaje kar nekaj gradbenih dovoljenj za posege na tem območju in drži,
kot pišete, da so lastniki nekaterih parcel
tudi podjetja, ki so zemljišča kupila v dobri veri, da je na njih z že izdano navedeno
dokumentacijo raznih služb Ministrstva
gradnja možna. Kljub temu zaenkrat skupaj
z Ministrstvom še iščemo rešitve, ki bi po
eni strani formalno zadovoljile vse strani,
po drugi pa bile tudi okoljsko sprejemljive.
Pester december je bil v naši Občini. Pred
novim letom ste imeli tradicionalno
srečanje s predstavniki društev in
klubov. Precej povabljenih se je srečanja
udeležilo, precej pa jih je tudi manjkalo.
Kako zadovoljni ste z delom klubov in
društev v Občini?
Tradicionalno decembrsko srečanje predsednikov oziroma predstavnikov društev

in klubov je v neki meri namenjeno predvsem druženju ob zaključku leta in izmenjavi mnenj ter dobrih in tudi slabih praks med posameznimi deležniki. Preko 50
društev oziroma klubov je registriranih
na območju naše Občine, srečanja pa se je
udeležila manj kot polovica predstavnikov.
Ocenjujem, da neodzivnost posameznih
predstavnikov ni odraz njihovega (ne)
delovanja. Sicer pa moram z delovanjem
pretežne večine biti zadovoljen, ker so to le
društva in klubi, ki delujejo na prostovoljni
bazi. Posamezniki za delo v klubih in društvih namenjajo veliko svojega prostega
časa, zato jim lahko samo še enkrat rečem:
»Hvala!«. Rezultati njihovega neumornega dela se odražajo ne samo na območju
naše Občine, temveč širše. Res je, da so nekatera društva bolj uspešna, bolj delovna,
a to njihovo delo je v mnogočem odvisno
predvsem od vodstva, ki zna in lahko usmerja delo svojih članov.
Špela Šimenc
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AKTUALNO

8. redna seja Občinskega sveta
Občine Komenda
Nekaj ključnih poudarkov zadnje lanske občinske seje, ki
je potekala 19. decembra:

Stanje na Publikusu
Direktorica Publikusa, mag. Brigita Šen Kreže, je prišla predstavit aktivnosti glede odvoza nakopičenih smeti. V lanskem letu so odpeljali
3890 ton lahke frakcije, 2000 ton jih ostaja v Suhadolah, količina naj
bi se zmanjševala in je vsa v celoti zbalirana, kot taka naj ne bi povzročala emisij v okolje. Omenila je tudi ukrepe po nedavnem požaru, pri
katerem naj bi šlo po ugotovitvah kriminalistov za požig. Izbrali so
novega izvajalca za izvajanje ukrepov varstva pred požari, nova ocena
požarne ogroženosti je prišla iz druge na bolj zahtevno, tretjo stopnjo.
Naredili so nov požarni red in požarni načrt, namestili so novo črpalko, v zadrževalnem bazenu so namestili sondo, izobrazili so požarno
stražo. Poudarila je težave pri odvozu embalaže, s katerimi se soočajo
zbirni centri. Ministrstvo še ni uspelo najti izvajalca za prevzem embalaže, trg je nasičen, 'vrata' za prevzem lahke frakcije je zaprla še
Madžarska in kot pravi Šen Krežetova, »je zadnji čas, da se Slovenija
zave odgovornosti.« Na koncu je direktorica Publikusa omenila še stanje v Občini Komenda, kjer so v lanskem letu naredili analizo mešanih
komunalnih odpadkov. Poudarila je, da je v naši črni kanti prek 10 %
kartona in prek 20 % bio razgradljivih odpadkov. V letošnjem letu napoveduje nove akcije, prvo, ko bo zapadel prvi sneg. Takrat bodo pregledali zabojnike občanov, ki kompostirajo, saj ugotavljajo, da pri teh
biološki odpadek velikokrat pristane v črni kanti.

Ovire pri izgradnji doma starostnikov v Komendi
Stanje glede problematike pridobivanja gradbenih dovoljenj za izgradnjo doma starostnikov sta prišla predstavit Vera Klepej-Turnšek in Andrej Cverle, ki sta zadolžena za projektno dokumentacijo. Kot je povedala Vera Klepej-Turnškova, so za dom v Komendi
– kar se tehničnega dela tiče – pripeljali projektno dokumentacijo
do konca, trenutno pa se že skoraj tri mesece čaka na mnenje vod.
Območje parcel je na poplavnem področju. Težava je odprta v cestnem priključku (dovozni poti), ki je bil projektiran precej ob Pšati
in je zajel široko območje srednje poplavne nevarnosti, kjer gradnja
ni dovoljena. Predstavnika sta predstavila možno rešitev prestavitve
cestnega priključka oz. dovozne poti za okoli 10 metrov severneje od
načrtovane. Svetniki so podali ustno soglasje za predlagano rešitev,
o kateri se bodo natančneje, če prva 'pade v vodo', še pogovarjali.

Spremembe pri določitvi cenika oglaševanja v Aplenci
Svetniki so potrdili spremembo v ceniku oglaševanja v Aplenci,
in sicer med brezplačne objave društev in klubov sedaj sodijo tudi
predpraznična voščila za praznike, ki so dela prosti dnevi, v obsegu do ene osmine strani.

Poročilo o izgradnji kanalizacije: vsa dela naj bi
bila končana do julija
V poletnem času je bila zaključena izgradnja kanalizacije (s
spremljajočo infrastrukturo) na Potoku. V teku je izgradnja ka-
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nalizacije na Bregu, Klancu in v Nasovčah. Zaključek gradnje se
predvideva za 31. 7. 2020. Poročevalka Bernarda Pavlinič je omenila težave, s katerimi se soočajo na Klancu, kjer so pred začetkom gradnje za lažje in hitrejše usklajevanje ustanovili tudi vaški
odbor. Kljub temu se pojavljajo težave somejašev, ki se ne morejo
dogovoriti glede trase meteorne kanalizacije. V skrajnem primeru, če ne bo prišlo do ustreznega dogovora, bo izvedeno le odvodnavanje ceste, ostale meteorne kanalizacije pa ne bo mogoče
zgraditi. Na pobudo omenjenega vaškega odbora je v pripravi tudi
izgradnja pločnika, ki bo potekal skozi celotno vas Klanec. Gradil
naj bi se sočasno z urejanjem ceste, vse skupaj naj bi bilo končano
do aprila. Na koncu je Pavliničeva pozvala vse zavezance za plačilo komunalnega prispevka in za priklop na javno kanalizacijsko
omrežje iz območij, kjer kanalizacija že funkcionira (predvsem
Mlaka, Podboršt in Gmajnica), da pristopijo h priključevanju na
javno kanalizacijsko omrežje, da se ta priključenost pospeši.
Špela Šimenc

Nihče, ki dela,
ne sme biti reven!
V NSi menimo, da je slovenska socialna politika izrazito
antisocialna in ustvarja revščino. Tisti, ki se znajde in zna
verižiti socialne pomoči ter hkrati dela »na črno«, je privilegiran. Sredstev pa zmanjka za tiste, ki resnično potrebujejo pomoč (npr. invalidsko upokojeni, trajno nezmožni za
delo) – ti ljudje so pahnjeni v revščino.
Socialna politika mora pomagati tistim, ki pomoč potrebujejo, in ne tistim, ki znajo sistem izkoristiti. Sadovi Levice in sedanje popolnoma zgrešene in antisocialne politike
v Sloveniji so revščina, socialna izključenost, odvisnost od
socialnih transferjev, njihovo veriženje, nepreglednost.
V NSi želimo v tem letu posebej opozoriti na naraščanje
revščine v Sloveniji. Zaskrbljujoče je, da je vedno več revnih zaposlenih. Radikalna levica želi v Sloveniji uveljaviti
uravnilovko, enakost v revščini, in razvrednotiti delo. Zaradi njenih eksperimentov se pri nas vedno manj 'splača'
delati, nagrajuje pa se predvsem tiste, ki znajo spretno izkoriščati socialno državo.
Soočamo se tudi s podivjanim kapitalizmom, ki v Sloveniji
nosi ime neoliberalizem. Zanj sta značilna podlo izkoriščanje delavcev in dogovorna ekonomija politično-finančnih
omrežij. Pokvarjenim podjetnikom, ki se sončijo na jahtah,
njihovi delavci pa morajo plačevati več sto evrov, da si posteljo lahko delijo z drugim delavcem, moramo stopiti na prste.
Krščanski demokrati v središče postavljamo človeka. Levica vam obljublja socialne pomoči, mi želimo ustvarjati
kakovostna delovna mesta. Levica ustvarja revščino, mi
dobro poslovno okolje in dostojne plače. Zdrav človek potrebuje delo in ne socialne pomoči.
Janez Cigler Kralj, OO NSi Komenda

AKTUALNO
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Na podlagi 8. člena Pravilnika o dodeljevanju pomoči občanom Občine Komenda (v nadaljevanju: Pravilnik) (veljaven od 28. 12. 2018, objavljen https://www.
uppg.si/delovanje-uppg/predpisi/) Ustanova Petra Pavla Glavarja (UPPG) tudi
letos objavlja

OBVESTILO
O IZLOČANJU
GRADBENIH
NAČRTOV
Upravna enota Kamnik bo pričela z izločanjem dokumentarnega gradiva s področja gradbenih zadev, in sicer za gradbena
dovoljenja izdana v letih od 1984
do vključno 1994.
Izločeni bodo gradbeni načrti individualnih gradenj. Vse zainteresirane lastnike objektov, ki bi
želeli prevzeti gradbene načrte,
pozivamo, da najkasneje do 29.
2. 2020 pošljejo vloge s podatki
o objektu (št. gradbenega dovoljenja, podatki o investitorju,
vrsta objekta, parcelna številka,
katastrska občina in leto izgradnje) na naslov: Upravna enota
Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, ali na elektronski naslov:
ue.kamnik@gov.si, oziroma vložijo vloge osebno v glavni pisarni
upravne enote.
Vloga je na voljo na spletni strani
upravne enote (https://www.gov.
si/drzavni-organi/upravne-enote/kamnik/) in v glavni pisarni
upravne enote.
Zainteresiranim lastnikom objektov bo po predhodnem dogovoru
termina Upravna enota izročila
gradbene načrte.
Po preteku navedenega roka bodo
gradbeni načrti izločeni in uničeni.

Upravna enota Kamnik

JAVNI RAZPIS SOCIALNE POMOČI
za občane Občine Komenda, ki so se znašli v trenutni hudi denarni stiski.
Do pomoči so upravičeni polnoletni prosilci s stalnim prebivališčem v Občini
Komenda, ki so oddali popolno vlogo v svojem ali v tujem imenu.
Vloga je popolna, kadar vsebuje dokumente, ki jih prosilec predloži v
lastnem interesu:
◼◼ dokazilo o stalnem bivališču v Občini Komenda (kopija veljavnega osebnega
dokumenta),
◼◼ originalne ali kopije položnic ali računov,
◼◼ kopija odločbe CSD o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki ne sme biti
starejša od enega leta,
◼◼ pisna obrazložitev prošnje za pomoč z navedbo popolnih osebnih podatkov
prosilca (ime in priimek, naslov, telefonska številka),
◼◼ vlogi se lahko neobvezno priloži tudi priporočilo za pomoč Centra za socialno
delo Osrednja Slovenija – vzhod, enota Kamnik, Župnijske Karitas Komenda
ali krajevne organizacije Rdečega križa.
Prosilec je lahko tudi posameznik, ki ve za človeka v svojem okolju, ki je v izraziti materialni in denarni stiski. Zaradi verodostojnosti v prošnji prosilec navede
tudi svoje osebne podatke.
Ker so denarna sredstva omejena, bo Ustanova dala prednost prosilcem, ki
vlogo oddajajo prvič in ki med prejetimi vlogami izkazujejo najbolj neugodne,
predvsem finančne razmere.
Razpis je odprtega tipa, brez roka.
Vloge rešujemo do izrabe namenskih sredstev.
Vloge oddajte z vsemi zahtevanimi pogoji v pisni obliki na sedež Ustanove:
UPPG, Zajčeva 23, 1218 Komenda. Na kuverto pripišite: Odbor za dodeljevanje
socialne pomoči.
Postopek obravnave prispelih vlog je zaključen s poslanimi potrdili o plačilih
položnic ali z obvestilom o nepopolni ali zavrnjeni vlogi najkasneje v 21 dneh od
prejema vloge.
Za pomoč pri oblikovanju prošnje lahko pokličete 041 589 785.

Helene Drolc, predsednica odbora za
dodeljevanje socialne pomoči
Štefan Petkovšek, predsednik uprave UPPG
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Sankališče na Gori prineslo
najmlajšim veliko veselja
»Fantič mlad prisanka se, šc, izza ovinka, a za njim boječe se stiska mala Tinka. Tam na klancu za vasjo danes je
vse živo, vsa mladina sanka se, zima je že tu.«
Ja, to je del Avsenikove Sankaške polke, je pa tudi natančen opis
januarskega dogajanja na Gori. Konec decembra smo v Društvu
skakalni komite Gora naredili umetni sneg za Skoke 2020, pa je
za novo leto 'padla' zaobljuba, da se bodo komendski otroci lahko še to zimo sankali na Gori. Ker smo 'mož beseda', je bila v
soboto, 11. januarja, pri skakalnici velika delovna akcija in ker je
bilo 250 m³ snega precej preveč za klasično 'kidanje', so strojno
podporo nudili še Miha Vode, Robi Slapnik in Boštjan Zmrzlikar.
Po celodnevnem trudu je snega za skoke zmanjkalo, gorjansko
sankališče pa so že prišli preizkusit prvi zimski navdušenci. Hitro pa so dopoldanske termine rezervirali tudi iz šole in vrtca in

naši ideji so prisluhnili tudi na Občini. Snežni top je oddelal še
nekaj mrzlih noči, da nam je še drugič uspelo zagotoviti sneg za
Skoke 2020, ki bodo 2. februarja na gorjanski letalnici.
Urban Zabret, DSKG

Srečanje župana s predsedniki
društev in klubov
»Vedno se srečajmo z nasmehom, kajti nasmeh je začetek ljubezni.«

Božiček razveselil najmlajše
nogometaše
V soboto, 21. decembra, so se najmlajši nogometaši razveselili Božička. Pred njegovim prihodom so v prijateljskem vzdušju odigrali nekaj tekem.

Misel Mati Tereze, ki je bila zapisana na vabilu župana predsednikom društev in klubov na tradicionalno druženje ob zaključku leta.
Neformalen dogodek, katerega osrednji namen je bilo – druženje,
je potekal v Mravljišču v tednu pred božičnimi prazniki. Uvodoma
je prisotne pozdravil župan Stanislav Poglajen, ki se je vsem zahvalil za trud in delo, ki ga namenjajo za delovanje svojih društev
in klubov, ter izrazil pričakovanje, da bodo vsaj tako zagnani tudi
v novem letu. Vsem je zaželel srečno, zdravo, uspešno prihajajoče
leto 2020, vse to pa so si na druženju med seboj zaželeli tudi prisotni, ki so najbolj zaslužni za to, da se v Občini Komenda ves čas
nekaj dogaja.
Špela Šimenc

Otroci iz NK Komenda (iz Komende in Vodic), kamniškega Virtusa
in NK Radomelj so sobotno dopoldne preživeli, kot ga večina izmed njih preživlja najraje – z žogo. Toda ta dan je bil vseeno malce
drugačen, kajti v komendski športni dvorani jih je obiskal Božiček.
Pred tem so starše in otroke nagovorili podžupan Igor Štebe, vodiški župan Aco Šuštar, predsednik NK Radomlje Matjaž Marinšek
in predsednik NK Komenda Aleš Marinko. Predvsem so se zahvalili otrokom, trenerjem in staršem, ki podpirajo ene in druge, vsi
pa so pohvalili dobro medsebojno sodelovanje, zaradi katerega
se lahko pišejo velike zgodbe. »Hvala lepa Vodicam, Virtusu, Komendi in Radomljam. To, da štirje klubi delujemo prijateljsko, da
si ne krademo igralcev, da sodelujemo, to je unikum v slovenskem
prostoru in to bomo peljali naprej,« je dejal Marinšek. Predsednik
NK Komenda pa je dodal, da je polna dvorana mladih nogometašev pokazatelj, da nogomet res povezuje, in da se bodo trudili, da
se bo sodelovanje omenjenih klubov nadgrajevalo iz leta v leto.
Špela Šimenc
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S proslavo počastili dan
samostojnosti in enotnosti

Foto: Jožef Pavlič

Mlada napovedovalka in recitatorka Anja Kralj Železnik je pozdravila vse obiskovalce, predstavila program in povabila na oder
podžupana Igorja Štebeta kot slavnostnega govornika. »Danes
praznujemo – praznujemo z govorom, s pesmijo in plesom,« je
dejal in vsem občanom čestital ob državnem prazniku ter zaželel
srečno, zdravo in uspešno novo leto.
Večer smo res napolnili vsi: Foklorna skupina Društva upokojencev Komenda z vodjo Mojco Mršol, Pevski zbor Društva upokojencev Komenda pod taktirko Ignaca Gorjanca in recitatorka, članica
pevskega zbora in dramske skupine Ivica Ogorevec. Hip hop plesalca Anai in Neo Erce sta s svojima nastopoma dodala žar mladosti. Mlada plesalca klatita zvezde v samem evropskem vrhu sodobnega plesa. Ob izvrstnih recitacijah Anje Kralj Železnik pa nam
vedno zastane dih. Sama pravi, da je pesem čarovnija v besedi. Z
napovedjo nas je vrnila tja, kjer smo začeli – k svojim ljudem. H
koreninam, k naši pesmi. K pesmi, ki prepleta ljudi in spleta vezi.
Saj pove več, kot zmorejo le besede. Pesem je dom brez mej.
Tudi predsednik DU Komenda Saša Lenarčič je vsem zaželel lepe
praznike, se zahvalil vsem nastopajočim, pripravljalcem proslave
in številnim obiskovalcem v dvorani.
Drugi del dogodka je minil v duhu božičnih pesmi. Začeli smo s
Snežno nočjo: »Snežinke padajo z neba, nežno, tiho, skoraj skrivoma. Luč v očeh je, tisoče želja, v kaminu ogenj plapola in radi
smo doma«. V pesmi Narodi radujte se smo zapeli slavo božjemu
rojstvu in ljubezni do prvorojenca – Kneza miru. V mrzlem hlevčku je postavil prvi zemeljski prestol. Za konec pa, kot vedno, Sveto
noč, ki ne sme manjkati in nam pogreje srca in dušo.
Lep večer smo zaključili z druženjem v »špitalu« in si voščili vse
dobro, mnogo sreče in zdravja.
Katja Tabernik

Foto: Jožef Pavlič

Prav na dan praznika smo že po tradiciji pripravili državno
proslavo v kulturnem domu v Komendi. Pevci Mešanaga
pevskega zbora Društva upokojencev Komenda smo – kot
se spodobi za začetek praznika – zapeli himno Zdravljica.

Šestindvajseto letno srečanje
Glavarjevega kluba

Foto: Marta Ciraj

Člani Glavarjevega kluba so se na povabilo predsednika
Jožefa Ciraja 27. decembra 2019 že 26.-ič zbrali pri svojem gostitelju na njegovem domu na Gmajnici.
Najprej so se razveselili, da so se zbrali prav vsi, kajti tudi oni že
krepko seštevajo oz. odštevajo leta. Najstarejši, dr. Marko Žerovnik,
jih šteje že 87, Matija Remše več kot 70, Jožef Pavlič, Jožef Ciraj,
Franci Stele in, najmlajši, Anton Jagodic, pa Matiju po letih bolj ali
manj sledijo. Ob polni mizi (zopet se je izkazala Jožefova žena Marta) se je pogovor vse bolj razvnemal in jedril. Ugotovitev letnega
druženja članov Glavarjevega kluba je nazadnje bila: »Vsako leto se
raje srečamo, so naša druženja duhovno bogatejša in zrelejša, odhajamo na svoje domove okrepljeni z voljo, da v prihodnje naredimo še več za komendsko občino, župnijo in vso Slovenijo«.
Jožef Pavlič
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Od jaslic do jaslic

Foto: Jožef Pavlič

Člani pohodniške sekcije Društva upokojencev Komenda so 3. januarja izpeljali svoj prvi letošnji pohod. Vodja sekcije Janko Burnik je v sodelovanju z DU Kamnik in
njihovo vodjo Silvo Bizjak pripravil pohod na Šenturško
Goro – od jaslic do jaslic.

»Žive« jaslice v Žejah pri Komendi
Vaški odbor Žeje in za kulturo ter ohranjanje starih običajev zelo vnet domačin Igor Štebe, podžupan Občine Komenda, so 20. decembra že sedmič v Žejah postavili jaslice in pripravili spremno kulturno prireditev.

Skupaj 20 pohodnikov se nas je odpravilo iz Zajčje Dobrave mimo
zvončka želja, prek Skalce do vasi Šenturška gora. Pri Pavlinovih
smo se ustavili ob planinski vpisni knjigi PD Komenda in sekcije Škrjančki, popili čaj in odšli naprej, v dolino prek Zaloškega
roba. Občudovali smo mnoge, čisto različne jaslice, delo pridnih
in ustvarjalnih rok domačinov iz Komende in okoliških krajev.
Pravi čar jaslic je, kako so izvajalci našli čarobne kotičke ob gozdnih poteh. Videti je, da jih je naravni ambient kar poklical ali
izzval, kje naj bi postavili simbole svete noči in čara božiča. Imeli
smo prelepo ponovoletno druženje. Zaključili smo ga v Planinskem domu Milana Šinkovca v Komendi s prisrčnimi pozdravi in
z željo, da se naslednje leto zopet podamo na to pot ter napasemo
oči v naravi in ob jaslicah. Med letom pa se bomo še velikokrat
družili na naših pohodih.

Ob jaslice so poleg hlevčka z Jožefom, Marijo in Jezuščkom ter velikih lesenih jasličnih kipov postavili nov kip, v širši jaslični travnati prostor privezali oslička, v njem pa so se pasle tudi tri ovčke.
Zato tem jaslicam lahko upravičeno rečemo – »žive« jaslice.
Te so še posebej zaživele v zelo poduhovljeni povezovalni besedi Franca Pestotnika – Podokničarja, petju Mešanega pevskega
zbora DU Komenda pod taktirko zborovodje Ignaca Gorjanca in
Otroškega cerkvenega pevskega zbora Komenda pod vodstvom
zborovodkinje Lare Kos, igranju na citre in flavto sestric Mance in
Nike Juvan ter ob petju »zvezdnika« večera – pevca Ota Pestnerja.
Najlepši trenutek večera je bil, ko je Oto svoj izjemni pevski glas
ob igranju Mance Juvan na citre pri petju Svete noči zlil z obema
zboroma, ob tem pa jima še dirigiral.
Jaslice in obiskovalce je blagoslovil duhovnik Pavel Juhant, doma
iz bližnjih Most. Pred tem je zbrane v duhu velikega bližajočega se
praznika povabil: »Prižgimo luč!« Res se je ta večer prižgala v srcu
in duši prenekaterega od okrog tristo obiskovalcev.

Foto: Jožef Pavlič

Katja Tabernik

Jožef Pavlič

Koledniki obiskovali komendske domove

Foto: Jožef Pavlič

Misijonsko središče Slovenije je tudi tokrat organiziralo t. i. Trikraljevsko
akcijo 2019/2020. Njeno geslo je bilo: »Mir + pogum + blagoslov«.
To so v soboto, 4. januarja, popoldne tistim
komendskim župljanom in občanom, ki so
to želeli in so jih sprejeli, voščili s koledniško pesmijo tudi »trije kralji« iz komendske
župnije. Prinašali so jim blagoslov, obenem
pa na podboje ali na vrh vrat napisali začetne črke treh Modrih: »G + M + B« (Gašperja, Melhiorja in Boltežarja). Pobirali so tudi

darove, ki jih bo Misijonsko središče Slovenije nakazalo 12 slovenskim misijonarjem
po svetu za uresničitev njihovih različnih
misijonskih projektov. Največ jih bodo namenili za gradnjo, obnovo in opremo šol,
internatov, pomoč otrokom z ulice (Etiopija), v zdravstvene namene.
Jožef Pavlič
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Zopet čudovite jaslice v
komendski cerkvi
'Jasličarji' so se tudi letos v komendski cerkvi izredno izkazali in njihovo delo je bilo prava paša za oči.

Foto: Jožef Pavlič

Vsako leto obstoječim dodajo kakšno novost, tokrat so bile to sam
Triglav z Aljaževim stolpom, Kredarica, pa tudi 'štalca' je bila
nova. Prav vsi elementi so ročno delo Andreja Gašperlina in Marka
Grilca, ki se z jaslicami ukvarja že dvajset let, nad tistimi v komendski cerkvi pa bdi zadnjih deset let. Jaslice so bile sestavljene
iz dveh delov – poleg osrednjih v prezbiteriju (pod ambonom) so
postavili še jaslice pri stranskem oltarju Sv. Andreja, ki so tokrat
predstavljale podružnične cerkve. Slika v ozadju je delo Albina
Škrjanca iz Most.
Špela Šimenc

Joži Sodnik ob svojih občudovanja vrednih jaslicah

Foto: Jožef Pavlič

Razstava jaslic na Koželjevi
domačiji na Gori

Jasličarji – Janez Ravnikar, Andrej Gašperlin, Drago Car, Sebastijan Strnad,
Marko Grilc – z župnikom Zdravkom Žagarjem. Na fotografiji manjka še
eden izmed njih, Janez Pogačar.

Razstavo jaslic na Koželjevi domačiji so skupaj z razstavljavci pripravili člani Turističnega društva (TD) Komenda.
Razstavo je 19. decembra odprl predsednik TD Komenda Vid Koritnik. Kulturni program je povezoval Darko Mavsar z Gore, v njem je
predvsem povedal, kaj je bistvo in duhovno sporočilo božiča – ljubezen, toplina, razumevanje, pogovor, sprejemanje drug drugega
… To je v zapetih pesmih Jaz vem za eno štalco, Glej, zvezdice božje
migljajo lepo, Rajske strune in Tam stoji pa hlevček ob igranju na
harmonij izrazila zborovodkinja otroškega in mladinskega pevskega zbora na OŠ Komenda Moste, profesorica glasbe Marjeta Čimžar.
Po koncu kulturnega programa so si obiskovalci najprej ogledali
jaslice, ki so jih v neposredni bližini postavili člani TD Komenda, nato v sami Koželjevi hiši jaslice jasličarjev Albina Zarnika iz
Suhadol, Jožice Sodnik iz vodiške občine, Andreja Gašperlina in
Marka Grilca iz Most ter Vide Balažic iz Komende.
Že naslednjega dne so prišle štiri skupine učencev OŠ Komenda
Moste, za njimi tudi druge najavljene skupine.
Jožef Pavlič

Že 28. leto blagoslovitev konj na Križu

Ob 10. uri je bila v podružnični cerkvi spreobrnjenja sv. Pavla slovesna maša, po njej pa pred cerkvijo blagoslovitev konj. Zbralo
se je lepo število konjenikov od blizu in daleč, ki so v dar prejeli spominska darila lončarskega mojstra Franca Kremžarja.
Gospodinje so napekle slaščice in ob druženju je prijetno minil
praznični dan.
Š.Š.

Foto: Jakob Stele

Na god sv. Štefana, 26. decembra, je bil na Križu po maši
že osemindvajseti obred blagoslovitve konj.
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Medgeneracijsko sodelovanje –
kulturna prireditev ob koncu leta 2019
V okviru projekta POGUM na OŠ Komenda Moste deluje
interesna dejavnost Vitezi današnjega časa, ki se s svojim
delovanjem trudimo povezati več generacij med seboj.
Skupina petih deklet (Patricija Kern, Neja Papež, Karis Novak,
Zala Ravnikar, Zala Mia Švigelj) z mentorico Matejo Kruhar je v
sodelovanju z gospo Viktorijo Drolec, predsednico Medgeneracijskega društva ob izteku leta pripravila kulturni program za medgeneracijske skupine za kakovostno staranje.
Že v šoli smo izdelale novoletne okraske in z njimi okrasile jelko v
prostorih Medgeneracijskega društva. Pripravile smo voščila, ki
smo jih razdelile med povabljene goste. Prižgale smo svečke in vse
je bilo pripravljeno, da se program začne. Naše darilo gostom je bila
predvsem glasba, ki so jo ustvarili učenci OŠ Komenda Moste skupaj z mentoricama Marjeto Čimžar in Sabino Brigito Štebe. Voditeljice programa so goste povabile, da se prepustijo glasbi, saj je že
William Shakespeare rekel, da iz glasbe prihaja čar, ob katerem se
morajo upokojiti vse skrbi in bolečine srca. Na odru so se nam pridružili Orffova skupina, Jakob s trobento, vokalna skupina VICTUS,
ki je zapela in zaigrala tri skladbe. Zadnjo točko programa pa smo
pripravile članice Vitezov današnjega časa in vse zbrane povabile, da
z njimi zapojejo pesem Poslušajte vsi ljudje. Ob koncu programa smo
vsem v novem letu zaželele: »Da vas vedno znova zamika, da se česa
naučite, da kaj naredite, da kam greste, da koga srečate, da bo vaše
življenje vedno zanimivo. Vedno dobro mislite o sebi in se zavedajte
svoje vrednosti. Zelo dragocen zaklad ste. Nikoli ne pozabite tega …«
S temi besedami smo zaključile uraden del programa, sledilo je
prijetno druženje z gosti. Prijetno vzdušje, toplina ljudi, stisk roke,
topel objem in lepe misli so v vseh nas potrdile zavedanje o tem, da
si takšnih srečanj in sodelovanj med mladimi in starimi še želimo.
Mateja Kruhar

Gledališka komedija Dohodnina
V nedeljo, 15. decembra, so v predprazničnem decembrskem vzdušju Komendo obiskali amaterski gledališčniki Društva Fran Govekar z Iga.
Ob povabilu občinskega odbora SDS Komenda, ki je za dan samostojnosti in enotnosti predstavo podarilo občanom, so nastopili
s komedijo Dohodnina. Gre za delo francoskega avtorja Jean-Jacquesa Bricairea, ki ga je režirala Alenka Jeraj, tudi poslanka SDS
v Državnem zboru. Komedijo Dohodnina so ižanski gledališčniki
prvič zaigrali aprila 2018, v Komendi pa je bila decembra predstava že odigrana 33.-ič in, kot je povedala režiserka, tudi zadnjič.
Alenki Jeraj sicer delo v kulturi ni tuje, saj je režirala že nekaj gledaliških predstav, izdala dve pesniški zbirki in je tudi predsednica
omenjenega ižanskega kulturnega društva.
Zgodba komedije Dohodnina sicer govori o Valentinu Dolinarju,
ki mu računalnik pomotoma pri dohodninski napovedi dodeli dva
otroka. Valentin vidi v tem dobro idejo, da plača manj dohodnine
in vsako leto doda še kakšnega otroka. Nekega dne pa se najavi
davčni inšpektor, katerega naloga je ugotoviti dejansko stanje.
Valentin se odloči, da bo inšpektorju predstavil svojo družino.
Pokliče prijateljico, ki zaigra njegovo hromo mamo, ta s seboj pripelje manekenko, ki za potrebe obiska inšpektorja zaigra Valentinovo ženo. A že med inšpektorjevim obiskom se domov vrne prava
Valentinova izbranka in le malo manjka, da si z ˙najeto˙ ne skočita
v lase. Sploh ko ugotovi, da je slednja Valentinu všeč in le še čaka
priložnost, da bi se prave znebil. Pride do precej napetih komičnih
situacij, a na koncu se vse dobro zaključi.
Igralci so z igro, skozi katero so prisotne v svojih vlogah prepričali, da so lahko pozabili, da gledajo zgolj gledališko predstavo,
popeljali v dokaj običajno življenjsko zgodbo, saj se tudi pri nas
marsikdo poskuša izogniti davkom in davkariji. S humornimi
vložki in avtentičnim pristopom so gledalce spretno popeljali do
rešitve zagate. Gledališka predstava je, kot je že nekako navada v
Komendi, do polovice napolnila Kulturni dom. Tistim, ki so manjkali, je lahko žal zabavnega nedeljskega popoldneva, a priložnosti
za smeh in druženje bodo vsekakor še.
Bojan Škof
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»Izlet v neznano« DU Komenda

Izletniki so se ob 7. uri zjutraj odpeljali na Štajersko. Najprej so
se ustavili v Slovenski Bistrici v lokalu, ki je veliko obetal – Prestiž. Postregli so jim malo manj »prestižno«, a zato zdravo hrano:
telečjo obaro in ajdove žgance. Sledil je že malo bolj »štajerski«
postanek pri vinogradniku Kropcu v Kovači vasi pri Slovenski Bistrici. Pri njem so si ogledali vinsko klet in pokusili rujno kapljico.
Tako so laže zdržali do bližnjega Majšperka, kjer so si v vasi Breg
v tovarni AP - PRO d. o. o. ogledali proizvodnjo volne in kupili njihove izdelke, ki jim bodo prišli še posebej prav v hladni zimi. Ker
so bili blizu Ptujske gore, se je spodobilo, da so se po strmih stopnicah povzpeli do tamkajšnje prekrasne Marijine romarske bazilike, se v njej ob občudovanju izjemnega sakralnega arhitekturnega spomenika priporočili ptujskogorski Kraljici, ji v čast zapeli, da
ne bi Štajerci rekli: »Od kod pa so toti …«.
Vožnjo so nadaljevali po Zeleni dolini, kjer jih je v gostišču v Stopercah že čakalo pravo štajersko kosilo, vino pa je, kot pravijo

Foto: Saša Lenarčič

Društvo upokojencev (DU) Komenda je 12. decembra
pripravilo t. i. »izlet v neznano«. Kam bodo šli, je 59 udeležencem šele na avtobusu povedala organizatorka Marija Špehonja. Izletnikom se je pridružil tudi predsednik
DU Komenda Saša Lenarčič.

Štajerci, tako hrana. Da so laže použili obilne in slastne dobrote,
jim je na harmoniko zaigral njihov »Henček«.
Okrepljeni v telesnem in duhovnem pogledu so se vrnili v Komendo. Televizijski dnevnik so sicer zamudili, a se zaradi tega niso preveč sekirali, ker so imeli tega dne bogatejši dnevnik. Strinjali so se,
da je Marija Špehonja z dolgoletnimi izkušnjami in natančnostjo
pripravila zanimiv, programsko in tudi vsebinsko bogat izlet.
Saša Lenarčič, Jožef Pavlič

Medalje in pokal najboljšim
v prstometu

Foto: Saša Lenarčič

Na Koželjevi domačiji je bil 17. decembra sredi popoldneva
zadnji trening tekmovalcev v športni disciplini prstomet.
Gre za igro z gumijastimi ploščicami, ki je podobna balinanju. Po
treningu je vodja sekcije za prstomet pri DU Komenda Filip Železnik
podelil zlato, srebrno in bronasto medaljo pa tudi prehodni pokal
najboljšim prstometalcem v letu 2019 (na fotografiji). Podelitve
priznanj se je udeležil tudi predsednik DU Komenda Saša Lenarčič.
Jožef Pavlič

Dobitniki priznanj za leto 2019, skupaj z vodjo sekcije

Novoletni turnir v pikadu

Tekmovalo je 24 tekmovalcev in tekmovalk. Pri moških so si prva
tri mesta razdelili: Marjan Urh, Alfonz Hrovat in Aleksandar Stojković, pri ženskah pa so bile najboljše: Fani Sodnik, Dani Misja in
Ivanka Žulič. Tekmovali so še drugi člani Teniškega kluba Komenda in člani Športnega društva (ŠD) Policist Kamnik, pri katerih je
zmagal Nejc Kralj.
Drago Kolar, Jožef Pavlič

Foto: Jožef Pavlič

Društvo upokojencev (DU) Komenda je 12. decembra v
prostorih Teniškega kluba Komenda pripravilo novoletni turnir v pikadu.
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Uspešno leto za DU Komenda

5 MINUT ZA DOBER NASVET

Meditacija/jutranja sprostitev
Po jutru se dan pozna in učinki tega, kar naredimo zjutraj,
nas spremljajo ves dan. Zato je velikega pomena, da si zjutraj
vzamemo nekaj minut za svoj mir in se tako pripravimo in okrepimo za vse dnevne izzive. Ko poskrbimo zase, lahko dobro
delujemo in delimo svoje veselje tudi z drugimi. Jutranja meditacija je stik z zemeljsko energijo, ki nas prizemlji, nas oskrbi z novim zagonom in pozitivno naravnanostjo za cel dan.
Je tudi priložnost, da smo vsak dan nekaj minut sami s seboj.
Vajo izvajamo sede na stolu, zato je primerna za ljudi vseh
starosti, nobeno predznanje ni potrebno. Le sprostimo se
in uživamo v nekaj minutah miru.
Poiščemo miren prostor, lahko si tudi predvajamo kakšno
nežno glasbo in se usedemo na stol. Stopala so na podlagi,
zapremo oči, dlani počivajo na stegnih, obrnjene so navzgor.
Naredimo nekaj globokih vdihov in daljših izdihov, sprostimo celo telo od glave do stopal. Nekaj trenutkov opazujemo
stik stopal s podlago, začutimo svoja stopala, tla pod seboj
in si predstavljamo, kako skozi naša stopala teče energija
Zemlje. Teče navzgor po nogah, po trupu do srca in sprošča vse napetosti iz našega telesa. Nato zaokroži po celem
telesu, nas umiri in uravnovesi. Opazujemo občutke v svojem telesu in se spet osredotočimo na dihanje. Naredimo tri
globoke vdihe in daljše izdihe, se spet zavemo celega telesa,
pomanemo dlani, jih položimo na obraz in počasi odpremo
oči. Vajo izvajamo vsako jutro 5 minut. Lahko tudi pišemo
dnevnik o svojem doživljanju.
Polona, Pushpa meditacije

recitatorsko sekcijo, ki išče novega voditelja, v folklorno skupino, v
kateri manjka instrumentalistov in plesalcev, v mešani pevski zbor
ter v izletniško sekcijo, ki še vedno išče novega voditelja (voditeljico).
Vsem, ki so to leto kakor koli delovali v društvu in v njegovih organih, se je toplo zahvalil. Prav posebej županu Stanislavu Poglajnu
in vodstvu Občine Komenda za pomoč društvu, odgovorni urednici Aplence Špeli Šimenc pa za vestno objavljanje novic o delu
društva. Sejo je 40 udeležencev sklenilo v duhu bratskega pogovora ob kozarčku pijače in prigrizku.
Jožef Pavlič

Balinarji odigrali Miklavžev-božičnonovoletni turnir dvojic
V ponedeljek 16. decembra, smo se balinarji zbrali na balinišču na Podborštu in se odločili, da izpeljemo Miklavžev-božično-novoletni turnir dvojic.
Prisotnih nas je bilo petnajst članov in sestavili smo sedem parov
po dva balinarja, ne glede na spol. Vreme je bilo za ta letni čas idealno in po žrebu dvojic smo pričeli s tekmovanjem. Ob štirih popoldan je bilo jasno, kdo je zmagal in kdo je bil malo manj uspešen.
Prvo mesto sta osvojila Ivanka Žulič in Drago Oblak, drugo mesto Dani Misja in Ivan Hafner, tretje mesto Pavla Hrovat in Alfonz
Hrovat, četrto mesto pa Mari Smolnikar in Tone Zarnik. Zmagovalcem je praktične nagrade podelil predsednik DU Komenda Saša
Lenarčič in vsem čestital za požrtvovalnost kljub na trenutke malo
mrzlemu vremenu.
Tomaž Hacin

Foto: Saša Lenarčič

To je potrjevalo poročilo predsednika UO DU Komenda Saša Lenarčiča
in finančno poročilo blagajničarke Marije Pirnat, ki je predstavila tako
poročila voditeljev sekcij pri društvu in pisni osnutek njihovega dela,
kot tudi vsega društva, v letu 2020. Predsednik Lenarčič je tudi povedal, da sta člana UO DU Komenda Ivan Hlade in Filip Železnik dobila
priznanje Pokrajinske zveze društev upokojencev za Gorenjsko (članica njenega UO je tudi Marija Pirnat) za prizadevno delo v njej.
Najbolj ganljiv trenutek je bil, ko je predsednik Lenarčič voditeljici Šole zdravega življenja Pavli Košir izročil 20 majic z napisom
društva; omenjeni »šoli« jih je DU Komenda podarilo ob njeni
20-letnici (na fotografiji).
Povedal je tudi, da bo šahovsko sekcijo prevzel Alojz Jerovšek. Zelo
je pohvalil poverjenike in poverjenice, ki so do tega dne večinoma
že raznosili darila društva 180 upokojencem, starim nad 80 let.
V društvo je vnovič povabil mlade upokojence. Posebej v dramsko in

Foto: Jožef Pavlič

Vodstvo Društva upokojencev (DU) Komenda je na zadnji seji Upravnega odbora (UO) društva, ki so se ji pridružili tudi člani Nadzornega odbora, Častnega razsodišča
in poverjeniki, 18. decembra v Pizzeriji Hram Gorjan na
Gori pri Komendi ugotavljalo, da je za njim uspešno leto.
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Kulturna dediščina

Nadaljevanje zbiranja hišnih imen
Včasih se ljudje niso prepoznavali po priimkih,
temveč po njihovih hišnih imenih. Marsikje na slovenskem podeželju je to živo še danes – hišna imena označujejo ljudi, domače živali in lastnino določene domačije.
Nekoč nekoliko krivično spregledana in zaničevana, ker so nakazovala na kmečko poreklo, se danes ob spremenjeni splošni
zavesti in vračanju k svojim koreninam ponovno oživljajo. S
hišnim imenom se ljudje čutijo bolj povezani z domačim krajem, saj staro hišno ime potrjuje, da hiša v kraju ima zgodovino. Hišna imena so zaradi svoje starosti del našega ljudskega
izročila oz. del naše žive kulturne dediščine.
Pobuda zbiranja in obeležitve pokriva že 25 občin na Gorenjskem, od leta 2009 je bilo zbranih že preko 10.000 hišnih
imen. Zbrana so le stara hišna imena, starejša od 80 let. V Občini Komenda so bila hišna imena v delu naselij že raziskana
lansko leto, z letom 2020 pa se projekt v okviru projekta Stara
hišna imena 2 nadaljuje na območju Občin Komenda, Medvode in Vodice. V Občini Komenda bodo tokrat obravnavana
naselja Breg, Gmajnica, Gora, Klanec, Komenda, Komendska Dobrava, Mlaka, Nasovče, Podboršt in Potok. V okviru
projekta bodo v naštetih krajih stara hišna imena zbrana in
obeležena z glinenimi tablicami. Hišna imena bodo predstavljena v tiskani knjižici in umeščena na spletni portal www.
hisnaimena.si, kjer so zbrana vsa gorenjska hišna imena.

Praznični trening kamp
Orientacijskega kluba
Komenda Pliskovica
Po božičnih praznikih, med 26. in 29. decembrom 2019,
se je 21 orientacistov našega kluba tokrat podilo po kraških gozdovih v okolici Pliskovice. Kraški teren je za nas
orientaciste prava poslastica.
Dopoldneve smo preživeli v gozdu na treningih orientacije, popoldneve pa smo izkoristili za različne izlete, v katere smo vnesli
tudi tek in orientacijo. Tako smo pretekli Pliskino pot, kjer smo
namesto kontrolnih točk iskali ovčke, ki so nam kazale pravo pot.
Spet drugič smo z zemljevidom v roki po pravem labirintu ulic v
vasi Štanjel iskali jaslice, ki so jih na ogled postavili prebivalci.
Ogledali smo si tudi Lojzovo, Klobasjo in Krompirjevo jamo, ki so
v prvi svetovni vojni služile vojakom.
Večeri so bili namenjeni analizam treningov in druženju.
Mlajši so se naučili prenesti sled na računalnik in skupaj smo
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Za več informacij o projektu lahko pokličete na Razvojno
agencijo Zgornje Gorenjske, ki bo projekt strokovno izvajala
(telefon: 04/581 34 16 ali e-pošta: klemen.klinar@ragor.si).
Domačine iz obravnavanih naselij vabimo, da na zgoraj navedene kontakte sporočijo svoje hišno ime.
Projekt Stara hišna imena sofinancira Evropska unija iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja
2014–2020.
Klemen Klinar
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analizirali, katero izbiro poti je kdo izbral na terenu in iskali
možnosti za izboljšave.
Vrhunec treningov je bil zadnji dan, ko smo se razdelili v pare,
kjer smo se pomešali orientacisti različnih generacij. Vsak član
para je iskal kontrolne točke na eni strani ceste, na cesti je sledila predaja čipa in karte. Trening se je zelo hitro sprevrgel v
pravo tekmovanje, saj nas je glasno navijanje vzpodbudilo,
da smo se vsi maksimalno potrudili, kot da bi šlo za medalje.
Priprave smo zaključili zadovoljni in nasmejani, prepričani, da
se kmalu spet srečamo v naravi.
Karin Pust, članica OKK

Boksarski klub Hayat na sparing
kampu v Podčetrtku
V Termah Olimia so od 10. do 12. januarja 2020 potekale
mednarodne priprave v boksu. Udeležilo se jih je dvanajst
članov Boksarskega kluba Hayat, kjer trenirajo tako otroci, ženske, rekreativci in tekmovalci.

Na parket stopili tudi naši
najmlajši košarkarji!
Po božično-novoletnih praznikih in tudi košarkarskem
premoru so naši igralci zopet stopili na parket pod koše.
Prav vse selekcije so se dostojno borile, še najbolj pa je uspevalo
selekciji U13, ki so prepričljivo premagali Grosuplje in rutinirano
pripeljali živčno tekmo z Radovljico prav tako do zmage. Pri dveh
starejših selekcijah žal nismo bili tako uspešni.
Še posebej nas veseli, da so lahko svojim staršem in širši publiki (torej tudi uradno) predstavili svoje znanje naši najmlajši člani
selekcije U11, ki so pridno trenirali že vse od septembra. Tekmovanje je obsegalo tri štafetne igre in čisto pravo košarkarsko tekmo, s pravimi dresi, semaforjem in navijači. Bilo je vznemirljivo
in zabavno.
Kot novost smo v klubu KK Komenda uvedli NBA večer, kjer si vsi
skupaj ogledamo kakšno NBA tekmo, iz katere se lahko veliko naučimo. Kot prva je prišla na vrsto tekma našega Luke Dončića in
njegovega Dallasa proti Sacramento Kingsom.
Že sedaj pa napovedujemo Zimski »All stars«, razigrano in košarkarsko obarvano zadnjo soboto v februarju v športni dvorani
Komenda. Se vidimo!
Daniel Žlindra, predsednik KK Komenda

Priprave, kjer se je večinoma izboljševala tehnika, nekaj pa je bilo
tudi sparingov, so bile namenjene prav za vse. V športni dvorani Podčetrtek je bil postavljen boksarski ring, po žrebu pa so se
v njem zvrstili boksarski pari. Tehnične treninge je v večini vodil
Matevž Levstek, trener Boksarskega kluba Medilip Sankaku Celje.
Naše boksarje sta na pripravah spremljala predsednik in trener
kluba Boštjan Veinhandl in trener Alen Kušlaković. Vsakodnevno
so boksarji opravili po dva treninga, sprostili pa so se v termalnih
bazenih Olimia. Tekmovalci bodo v novo sezono, ki se začne s 1.
kolom boksarske lige konec meseca, vstopili pripravljeni, rekreativci pa so poleg novega znanja in izkušenj pridobili tudi nova
poznanstva in prijatelje.
Katarina Kumer
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Iz Maribora prinesli še zadnje točke za slovenski
judo pokal

V Mostah organizirali prijateljsko tekmovanje
za najmlajše

V soboto, 21.12.2019 se je Judo klub Komenda udeležil mednarodnega judo turnirja: Pokal Nika Vrabla v Mariboru.
Za kategoriji U12 in U14 je bilo to še zadnje uradno tekmovanje za
točke slovenskega pokala v tekmovalnem letu 2019, kjer so si tekmovalci lahko priborili še ključne točke za končno uvrstitev na slovenski lestvici. Skupno so JK Komenda osvojili 2 zlati (Haya Veinhandl Obaid in Filip Meglič) in 1 bronasto medaljo (Angelina Pajić).
Skupno so se judoisti JK Komenda v kategoriji mlajših dečkov U12
v tekmovalnem letu 2019 uvrstili na 1. mesto, v kategoriji mlajših
deklic U12 pa na 5. mesto lestvice slovenskega judo pokala.

V soboto, 14. 12. 2019 je Judo klub Komenda organiziral judo tekmovanje: Prednovoletni pokal Komende za
najmlajše, ki so se ga udeležili otroci stari med 4 in 10 let.

Pred novim letom na pripravah v Radencih

Telovadnica OŠ Komenda Moste je bila polna mladih športnikov,
ki so se pomerili v začetnikom prijaznim judo borbah. Najmlajši – vrtčevski otroci – so nastopili najprej in so se staršem in
drugim obiskovalcem predstavili v sumo borbah. To je igralno
prilagojena borba, kjer je cilj izriniti nasprotnika iz označenega prostora ali pa mu porušiti ravnotežje. Otroci so se razveselili
tudi judo pande, ki je tokrat v Božičkovi opravi obdarila vse otroke. Potem so nastopili še otroci od 1. do 4. razreda, ki so se borili
v judo borbi. Tekmovanje je odlično uspelo, vsi tekmovalci pa so
tudi prejeli lepe nagrade in kolajne.
Na dogodku je tudi potekala podelitev pokalov za najboljše tekmovalce Judo kluba Komenda v letu 2019. Pokal je osvojilo 11 članov, ki so v sezoni dosegli vrhunske rezultate, tako na državnem
prvenstvu kot na mednarodnem nivoju, in sicer:
◼◼
◼◼
◼◼
◼◼
◼◼
◼◼
◼◼
◼◼
◼◼
◼◼
◼◼

Luka Lukšič (U14)
Haya Veinhandl Obaid (U12)
Timeja Starovasnik (U12)
Žiga Pahor (U12)
Karim Veinhandl (U12)
Tian Cizerle (U12)
Tevž Kristan (U12)
Leon Adrović (U10)
Stepan Kholodov (U10)
Nejc Urbanija (U10)
David Andrić (U10)

Judoisti Judo kluba Komenda so se med novoletnimi počitnicami mudili na mednarodnih pripravah v Radencih,
ki so potekale med 26. in 29. decembrom 2019.
Takoj po praznikih se je na tatamiju zbralo preko 200 judoistov iz
Slovenije, Avstrije in Hrvaške, kjer se ekipe počasi pripravljajo na
novo sezono.
Vsak dan judoisti starostnih skupin U12, U14 in U16 opravijo dva
judo treninga in en kondicijski trening, da pa vse skupaj ni preveč
naporno, si privoščijo tudi namakanje v termalnem bazenu Radenci, vaflje na novoletni tržnici ter veliko druženja in spoznavanja sovrstnikov iz drugih klubov.
Katarina Kumer
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Laiška misijonarka na Madagaskarju
– kje sploh sem in kaj počnem
Že večkrat v preteklosti ste lahko brali o mojih izkušnjah enomesečnega prostovoljnega dela na
Madagaskarju. S skupino POTA prostovoljcev sem se namreč tri leta zapored odpravila na Madagaskar, kjer smo skupaj s slovenskimi misijonarji organizirali več oratorijev in vsako leto osrečili okrog 2500 otrok. Že ob prvem obisku tega čarobnega otoka je delček mojega srca ostal na
Madagaskarju, zato sem se še dvakrat vrnila in se odločila, da pomoči ljudem na Madagaskarju
posvetim nekoliko večji del svojega življenja.
gozda, ki so ga domačini v iskanju rodovitne zemlje že skoraj v celoti požgali.

Vaški otroci pred župnijsko cerkvijo

P

red nekaj manj kot štirimi meseci sem se po podelitvi misijonskega
križa v župnijski cerkvi v Komendi
kot laiška misijonarka odpravila na misijon Ampitafa na Madagaskarju. Če bo šlo
vse po načrtih, bom tukaj delala eno leto.
O mojem delu na misijonu boste lahko od
zdaj naprej brali vsak mesec. V uvodnem
prispevku bom navedla nekaj informacij o
Madagaskarju in misijonu Ampitafa, kjer
delujem skupaj z misijonarjem Janezom
Krmeljem.
V osrčju tropskega deževnega gozda
Madagaskar je četrti največji otok na svetu in leži ob jugovzhodni obali Afrike. Velja

za eno najrevnejših držav na svetu. Zaradi
rdečkaste prsti mu pravijo tudi rdeči otok.
Ampitafa pa je misijon na jugovzhodu tega
otoka. V malgaškem jeziku Ampitafa pomeni »na oni strani«. Misijon je oaza za
ljudi, ki živijo na podeželju, v osami, stran
od civilizacije. Oaza, ker ljudje tukaj najdejo duhovno oporo, zdravstveno oskrbo
in izobraževanje. Poleg vsega naštetega
misijon ponuja tudi nekaj delovnih mest in
možnosti zaslužka, večino časa tudi elektriko in vodo. Misijon leži približno 60 km
blatne in uničene ceste stran od prvega
malo večjega mesta in približno 1000 km
stran od glavnega mesta Antananariva.
Misijon leži v osrčju tropskega deževnega

Danes misijon sestavlja 17 hiš
Misijonar Janez Krmelj je na Madagaskarju že 35 let. Misijon Ampitafa pa je njegov
dom že 15 let. V letih 2005 do 2007 je začela nastajati nova naselbina. Janez Krmelj
je ob pomoči Pedra Opeke postavil bolnico,
porodnišnico in šolo. V mislih je imel predvsem osnovno strukturo za uspešno socialno delo tega zelo revnega območja. Janez
Krmelj je najprej živel v Ranomeni, ki leži
nekaj več kot 20 km severno od misijona Ampitafa. Skupaj z ljudstvom so začeli
razmišljati, kako bi peš stezice zamenjali
za cesto, ki bi prinesla večje spremembe v
korist vaščanov. Domačini so misijonarju pomagali z nasveti in s svojim delom.
Po treh mesecih dela so prišli do kraja, ki
se imenuje Ampitafa. Zaradi težje okvare stroja – buldožerja na gosenicah, ki so
ga dobili od Pedra Opeke, so na tem kraju preživeli več dni. Ogledali so si okolico
in hitro odkrili velike naravne dobrine, ki
omogočajo življenje. Našli so slapove, ki so
ponudili možnost za malo hidroelektrarno. Pedro Opeka je s finančnimi sredstvi
pomagal pri gradnji infrastrukture. Danes
misijon sestavlja že 17 zidanih hiš. Najprej
so postavili bolnišnico in šolo, kasneje tudi
porodnišnico, cerkev, dvorano in hiške za
osebje, ki dela tukaj.
Nekatere bolnike prinesejo iz zelo
oddaljenih krajev
V ambulanti dnevno nudimo pomoč od
40 do 110 bolnikom. V bolnišnično oskrbo
dnevno sprejemamo bolnike. Trenutno je
na voljo 10 postelj, če je bolnikov več, pa
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priskrbimo rezervo. Nekatere bolnike prinesejo iz zelo oddaljenih krajev, saj naša
bolnišnica pokriva potrebe ljudi v šestih
občinah s prek 80.000 prebivalci. Porodnišnica pomaga letno od 230 do 280 otrokom
pri rojstvu. Občasno pa je potrebno zaradi težkega poroda ali urgentnega primera
bolnika odpeljati v 60 km oddaljeno večjo
bolnico. Izkušenemu vozniku to vzame
približno 4 do 5 ur vožnje, če na cesti ni
preveč blata. Takšnih voženj je več deset na
leto. Hvaležni smo, da imamo zelo dobro
reševalno vozilo, ki smo ga pridobili s pomočjo akcije MIVA Slovenije. Več o zdravstveni oskrbi in boleznih bom zapisala v
enem od naslednjih prispevkov.
Težko je najti dobre in zanesljive učitelje
Vzporedno z odprtjem bolnišnice so leta
2007 odprli tudi osnovno šolo, kasneje pa
tudi nižjo srednjo šolo. Janez Krmelj me
je povabil, da mu pomagam predvsem pri
vodenju in organizaciji vrtca in šole. V letošnjem šolskem letu vrtec in šolo obiskuje več kot 300 otrok, čeprav je zelo težko
starše navdušiti, da otroke vpišejo v šolo.
Še težje pa je dobiti dobre in zanesljive
učitelje. Tudi več o šoli in izobraževanju
na Madagaskarju bom zapisala v enem od
naslednjih prispevkov.
Poleg zdravstva in izobraževanja je misijon Ampitafa tudi župnija. Obsega precej
podružnic, nekatere so od središča misijona oddaljene tudi 30 km. Ljudi poskušamo
vzgajati v veri in jih voditi za Kristusom.
To veselo množico učimo moliti in zaupati
v Boga. Ljudje tukaj namreč ohranjajo vero
prednikov – vero v duhove – in obiskujejo vaške vrače oz. čarovnike, ki jim dajejo
upanje s svojo namišljeno čudežno močjo. Vrači ljudem zameglijo pamet in tako
tudi tisti, ki so že od majhnega vzgajani v
krščanski veri, ohranjajo nekaj majhnega
strahu pred duhovi. Sv. maše tukaj so vedno polne veselja, glasnega petja in plesa.
Nikomur se nikamor ne mudi. Nedeljska
sv. maša po navadi traja 2 uri, ob večjih
praznikih pa tudi 4 do 5 ur.
Živijo iz dneva v dan, iz ure v uro
Na misijonu ni nikoli dolgčas. Ljudje tukaj
se zbudijo, ko vzide sonce, in gredo spat,
ko se stemni. Ob petih zjutraj pomoči potrebni že čakajo pred hišo s svojimi pretresljivimi življenjskimi zgodbami, ki jih
želijo deliti z misijonarjem. Odprt imamo
kamnolom, kjer veliko žena razbija kamenje, s tem lahko zaslužijo nekaj denarja za
nakup osnovnih življenjskih potrebščin.

Ob prihodu na misijon sem bila pretresena
nad revščino in razmerami, v katerih živijo
ljudje tukaj. Živijo iz dneva v dan, nekateri
tudi iz ure v uro. Ko se zjutraj zbudijo, še
ne vedo, ali bodo zvečer lahko jedli, nimajo pravice zboleti, svojih otrok ne morejo
poslati v šolo, živijo v preprostih hiškah
iz blata. Riž jedo enkrat na dan, pa še to
ne zanesljivo. Veliko se sprašujem, kako je
sploh prišlo do tega. So si ljudje sami krivi, da komaj preživijo? Zakaj ne posadijo
več riža? Zakaj si ne poiščejo dela? Zakaj
ženske rodijo toliko otrok, če jih ne morejo
preživeti? Zakaj moški ne poznajo zvestobe in v večini primerov zapustijo žensko?
Zakaj še vedno verjamejo v duhove in ohranjajo tako imenovano vero prednikov?
Najbolj preprost odgovor na ta in še mnoga
podobna vprašanja je, da je takšna njihova
kultura, ki jo je potrebno spoštovati. Vsekakor, vendar vprašanja še vedno ostajajo.
Na misijonu se trudimo, da ljudem ne bi
»delili rib, ampak bi ljudi učili loviti ribe«.
To pomeni, da jim dajemo delo, otrokom
omogočamo izobraževanje, bolnim zdravstveno oskrbo … Sliši se precej preprosto,
tudi ko sem bila tukaj samo kratek čas, je

Misijon Ampitafa
bilo videti zelo preprosto. Vendar je velikokrat težko. Vsakodneven boj za osnovne
dobrine, predvsem hrano, ki je nam samoumevna: voda, riž, sol, sladkor, olje, milo,
blago. To je sedem dobrin, ki so pri nas na
podeželju najbolj iskane. Ljudje vsak dan
iščejo zgoraj naštete dobrine. V boju za
preživetje veliko kradejo, zatekajo se v kajenje smrtonosne droge, pod vplivom katere so zmožni ubiti svojo mamo ali kakšno
drugo žensko z otrokom. Najtežje je kljub
razočaranjem vztrajati pri pomoči sočloveku. Moj zgled so nedvomno slovenski
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Z misijonarjema Pedrom Opeko in Janezem
Krmeljem ob mojem prihodu
misijonarji, ki so delu za ljudi na Madagaskarju posvetili celo življenje.
Hvala …
Hvala vsem iz Slovenije, ki ste v tem boju
z nami. Brez vse podpore iz Slovenije si
delovanja misijona tukaj sploh ne predstavljam. Hvala za vse darove, ki jih prispevate za misijone. Hvala vsem, ki ste pomagali
pri zbiranju igrač, s katerimi ste razveselili
otroke v vrtcu. Hvala za vse šolske potrebščine, ki jih učenci v šoli že pridno uporabljajo. Hvala za vsa zdravila, ki bodo olajšala muke bolnikom v naši bolnici. Hvala
za vse ostale materialne in finančne darove, s katerimi gradimo misijon in pomagamo ljudem tukaj.
Vroč pozdrav iz Madagaskarja v mrzlo Komendo. Trenutno se misijonar Janez Krmelj
mudi na obisku v Sloveniji. V načrtu ima,
da se v začetku februarja ustavi tudi v Komendi, kjer bo podrobneje predstavil najino
delo. Točen datum še ni znan, vendar že v
naprej vabljeni, da se udeležite srečanja z
njim. Se slišimo spet naslednji mesec, ko
bom pisala o šolstvu in izobraževanju.
Katja Ravnikar

Kdor bi želel Katji nameniti kakšen
dar, ki ga bo namenila za opremo vrtca in postavitev otroškega igrišča, se
lahko javi na uredništvo, kjer hranimo njen kontakt.
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NA MLADIH SVET STOJI

Iz šolskih klopi ...
ALJICA
MLADINSKA OPERA: SNEŽNA KR
učenci 7. razredov v CanV ponedeljek, 16. 12., smo šli
ke opere, ki jo je uglasbil
karjev dom na ogled mladins
Opera govori o dečku
Mathew King, Snežna kraljica.
prijateljstvu. Kaju v oko
Kaju in deklici Gerdi ter njunem
la, ki spremeni njegov
prileti košček začaranega zrca
v sovražnike in vse dobro
pogled – prijatelje spremeni
njen prijatelj Kaj vrne nav slabo. Gerda je želela, da se
a Snežna kraljica, zato
zaj s severa, kamor ga je odpeljal
tečaj. Ko pride do njega,
se odpravi za njim na severni
tva začne jokati, košček
se Kaj zaradi njenega prijateljs
z Gerdo se vrneta domov.
zrcala pa mu pade iz očesa in
a in mi je bila všeč, ker
Predstava se mi je zdela zanimiv

imam rada take predstave.
se je odlično po celi dvoAkustika je bila dobra in slišalo
in naredili predstavo zelo
rani. Vsi igralci so dobro igrali
ilo, je bilo to, da nisem
zanimivo. Edino, kar me je mot
besedila, a so imeli projeslišala in razumela čisto vsega
je vse izboljšalo.
cirano besedilo nad odrom, kar
a všeč kljub ne tako zaniNa splošno mi je bila predstav
kaj se bo zgodilo, ker smo
mivi zgodbi, saj sem že vedela,
ku glasbe.
se o vsebini pogovarjali pri pou
Torkar, Katja Konvalinka,
Glavni igralci so bili Klemen
ak in Adrijan Ignjatovič. V
Irena Yebuah Tiran, Pia Nov
dinski pevski zbor Glaspredstavi je nastopal tudi mla
mbel Slovenskega komorbene matice Ljubljana in ansa
skupaj so poskrbeli za
nega glasbenega gledališča. Vsi
odlično izvedbo predstave.
Anika Rode, 7.č

ZIMSKA ČAJANKA
V petek smo gledali film, pili čaj in poslušali
glasbo. Obiskal nas je škrat.
Maša Strajnar, 2.c

Najbolj mi je bilo všeč, ko smo pili čaj in brali
zgodbe.
Enej Pajk, 2.c

V petek na čajanki mi je bilo zelo všeč, ko je
prišel škrat in nam prinesel diplome. Gledali
smo risanko, brali knjige in pili čaj.
Simon Mihelčič, 2.c
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OBISK ŠOLSKEGA MUZEJA
V torek, 14. januarja, smo 4.b in 4.c šli v Slovenski šolski
muzej. Tam smo videli stare predmete in kako je bilo pred
115 leti. Mi, 4.b, smo imeli matematiko. Ko smo prišli v
učilnico, smo se punce oblekle v predpasnike, fantje pa
v suknjiče. Me smo šle na eno stran in fantje na drugo.
Računali smo s pomočjo pik, črtic in s številčnim strojem.
							
Hijacinta Strgar, 4.b

Bila sem v Slovenskem šolskem muzeju. Najbolj mi je bilo
všeč, ko smo delali list za matematiko. Ko sem prišla do
računala, me je bilo strah. Videla sem, da ni nič strašnega. Učiteljica je bila prijazna. Dobili smo nalivno pero,
ki si ga pomakal v črnilo. Ni mi bilo všeč, ker sem imela
črne prste od črnila. Strah me je bilo tudi, da bom morala
klečati na koruzi. K sreči nisem. Potem smo šli iz učilnice pogledat razstavo. Videla sem zanimive stvari. Ta dan
sem izvedela, kakšna je bila šola v starih časih.
							
Maja Verbic, 4.b

Najbolj všeč mi je bilo, ko smo prišli k pouku iz leta 1905.
Tam smo pisali z nalivniki, ki smo jih pomakali v črnilo.
Ko smo končali s poukom, smo odšli na šolsko razstavo.
Ni mi bilo všeč, ker je bila učiteljica med poukom iz leta
1905 zelo stroga.
							
Rok Podgoršek, 4.b
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ZIMSKI ŠPORTNI DAN – SANKANJE

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI

Najprej je bilo težko priti do sankališča, ki je bilo na Gori. Šli smo
k lovski koči in tam pojedli. Potem smo šli do sankališča. Veliko
časa smo se sankali. Vsi smo prišli zdravi nazaj v šolo.
Valentina Zupančič, 3.b
Danes mi je bilo zelo všeč, ko sem se sankal s prijateljem in se z
njim tudi pogovarjal. Všeč mi je bilo, da je bilo veliko snega in da
smo se imeli vsi dobro. Šli smo mimo našega doma.
Svit Drobnič, 3.a
Zelo je bilo zabavno, ko smo se sankale z Ano in s Klaro. Imeli
smo najboljši športni dan.
Inja Oblak, 3.č

Učenci šestih razredov smo se
v tednu po počitnicah odpravili v zimsko šolo
v naravi v Cerkno.
Tam smo poleg smučanja poče
li še veliko drugih zanimivih stvari: plavali
smo v bazenu,
hodili na sprehode, priredil
i smo predstavo
Cerkno ima talent, zadnjo noč
pa smo imeli ples.
Obiskali smo muzej in izvedeli
veliko novega o
Cerknem in o njihovih pustnih
šemah z imenom
laufarji. Šola v naravi mi je bila
še posebej všeč,
ker sem se naučila smučati. Mis
lim, da mi je šlo
kar dobro. Upam, da bomo tudi
z družino odšli
na kakšno smučišče.
Hana Bertoncelj, 6.c

MOJE POČITNICE
prijateMeni je bilo všeč, ko so prišli
Ledeno
sem
lji. Šla sem drsat. Gledala
kraljestvo.
Eva Mihelčič, 2.c

iček priMeni je bilo všeč, ko mi je Bož
je bilo,
mi
všeč
olj
Najb
la.
nesel dari
ivela
da je lahko moja prijateljica prež
ati z
je
da
,
bilo
dan z mano. Všeč mi je
.
nke
arva
mano barval pob
Katarina Vidic, 2.c

MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE V
PREDPRAZNIČNEM ČASU
V petek, 20. decembra, smo k uri nemščine povabili babice in dedke in jim
predstavili, kaj vse smo se v tem letu naučili pri pouku nemščine. Skupaj
smo pokramljali, kako je potekalo poučevanje v njihovih časih in kako so

se takrat učili nemščino. Nazadnje smo se zabavali še v iskanju besed, ki
so iz nemškega jezika prišle v naša narečja. Skupno druženje nam je hitro

minilo. Imeli smo se zelo prijetno, zato bi ta dogodek v bližnji prihodnosti

z veseljem ponovili.

Tamara Kralj in Taja Trobec Breznik, 4.c

rakete
Všeč mi je bilo, ko smo spuščali
mi
Všeč
.
ička
Bož
od
la
dari
il
in sem dob
šah.
l
igra
m
očko
z
sem
ko
,
bilo
je
Oskar Vodlan, 2.c

S prijaBožiček mi je prinesel darila.
vozili
se
in
te
teljem smo spuščali rake
razsva
ko
,
bilo
je
mi
s skirojem. Všeč
bijala led.
Oskar Pincolič, 2.c

Spoštovane občanke, spoštovani občani!
Devetošolci bomo od 10. do 12. februarja (do 13h) zbirali star papir.
Na ta način želimo pridobiti čim več sredstev za naš končni izlet. Zabojnik bo stal pred šolo v Komendi. Veseli bomo vsakega kilograma starega papirja.
Devetošolci OŠ Komenda Moste
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Kamenkost »inventura«
V navadi je, da podjetja, družbe, klubi, društva in podobne organizacije naredijo inventuro, kaj
in kako so delali in poslovali v preteklem letu. Tudi mi, v geološkem krožku Kamenkost, smo se
nekoliko ozrli »preko rame« in pogledali nazaj v leto 2019.

V

Foto: Tjaša Pibernik

Druga skupina pa je z vodičko odšla v dvorano, kjer je postavljena kopija rudniškega
rova. Ob njeni razlagi ter zvočnih in svetlobnih efektih smo podoživeli izkopavanje premoga v podzemlju.
Že pred obiskom muzeja nas je geolog,
katerega nam je priskrbela kar uslužbenka muzeja, popeljal na nahajališče fosilov
na opuščenem odprtem kopu premoga. Tu
smo resnično uživali. Nahajališče je izjemno bogato s fosilnimi ribicami in od tam
smo se vračali, kot bi šli z ribolova ali odhajali iz ribarnice.

Foto: Tanja Potočnik

elja se ozreti še v šolsko leto
2018/2019 in obuditi spomin na
zaključno ekskurzijo v Zasavje, oziroma v »knapovsko« mesto Trbovlje.
V vseh, oziroma skoraj vseh, slovenskih
rudarskih mestih z večjimi rudniki imajo
sedaj dele rudnika namenjene spominu na
rudarjenje v daljni in bližnji preteklosti.
V Trbovljah pa spomin na rudarjenje v tem
kraju ohranjajo na čisto poseben način. V Delavskem domu v središču mesta so odprli virtualni muzej rudarjenja z imenom 4. DRITL.
Naš ogled muzeja je potekal tako, da so nas
razdelili v dve skupini. Prva vodička je eno
odpeljala v prostor, kjer so bili pripravljeni
stoli, kamor smo se posedli. Vsak je dobil
nekakšna očala (oculus), ki te s pomočjo
najnovejših video tehnologij popeljejo v
navidezno resničnost. Ob razlagi in pogledu v »očala« smo se »sprehodili« in s
podzemnim vlakcem »popeljali« po virtualnem rudniku.
Po kosilu smo se napotili poti domu. Ker pa je
med Trbovljami in Komendo še s fosili zelo
bogat kamnolom Lipovica, smo se »morali«
ustaviti tudi tam. Nismo odšli praznih rok in
tako to ekskurzijo in z njo geološko sezono
2018/2019 uspešno zaključili.
Novo šolsko leto 2019/2020 smo pričeli s
podvojenim članstvom. Pridružilo se nam
je namreč ravno toliko novih članov kolikor je ostalo »starih geologov«.
Poleg pouka v razredu smo naše »geološko« šolsko leto pričeli z obiskom prireditve Mineralfest v Cankarjevem domu v
Ljubljani. Tam smo lahko videli in seveda
kupili množico lepih kristalov in fosilov
tudi iz tujine. Za nas pa je bil najbolj zanimiv in atraktiven ogled planetarija, ki je v
bistvu stalna ponudba te prireditve.
Seveda pa se prava raziskovalna vnema
sproži ob resničnem raziskovanju na terenu. Kot je že stara tradicija, naše raziskovanje pričnemo na Gori v strugi potoka Tunjščica. Tu je izjemno nahajališče
fosilov starih med 24 do 20 milijonov let.
To nahajališče je posebno predvsem zaradi množice kamnitih krogel (konkrecij), v

katerih se največkrat nahajajo lepo ohranjeni fosili. V njih je moč najti fosile školjk,
polžev, koral, storže iglavcev in še mnogo
drugega. Ko smo prispeli na nahajališče,
smo si najprej ogledali kup gline, ki so jo
pred časom odkopali z dna potoka. Dež je v
tem času izpral zgornje plasti gline in nam
odkril čudovit pogled na množico zdrobljenih hišic drobcenih školjk in polžev.
Tudi nekaj konkrecij smo našli v tem kupu.
Tudi tokrat smo se od tam vračali zadovoljni, kot že tolikokrat doslej.
Tradicionalen je postal tudi že Miklavžev
geološki kviz, saj ga ponavljamo že nekaj
let zapored. Tu prvič lahko pokažemo svoje znanje, ki smo ga do tedaj osvojili. Zbrali
smo se v štiri skupine in se med seboj »udarili« v geološkem znanju. Ob razglasitvi rezultatov se je izkazalo, da je bil ta kviz bolj
»trd oreh« za mentorja kot za tekmovalce.
Ker so si 3 skupine (po štirje tekmovalci)
razdelile 1. mesto (!) in je bila torej ena druga, je bilo potrebno pripraviti 12 nagrad za
prvo mesto in 4 nagrade za drugo mesto.
Edo Grmšek
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Kuharije ali ko 8-letniki delajo koruzne žgance
in sirove štruklje
V petek, 20. decembra, so v prazničnem vzdušju v Mravljišču potekale zadnje
Kuharije. Na meniju so bili sirovi štruklji in ko smo se z Aplenco oglasili pri
njih, je že prav lepo dišalo.
Kuharije so kuharski tečaji za otroke, stare
od 8 let naprej. Vsak tečaj obsega 10 delavnic, vsaka delavnica ima svojo temo. Tako so
se otroci od začetka oktobra pa do konca decembra naučili pripravljati marmelado, obaro
in žgance, bučno juho in bučni kruh, špinačne njoke z omako, ribje zvitke s krompirjem,
domače pečenice, huzarske krapke, goveje
ptičke in kruhove kocke ter skutne štruklje
in kompot. Na delavnico v vsakem semestru
sprejmejo 15 otrok in, kot pravi animatorka
Sabina Sodnik, 'taglavna' v kuhinji, se mesta
zapolnijo v dveh dneh. Tukaj so, kot so nam

sami povedali, zbrani sami mali ljubitelji kuhanja in peke. Nekateri recepte in znanje iz
kuharij prenašajo v domače kuhinje, drugi
pa tukaj izživijo tisto, kar jim morda doma ni
dovoljeno, ker da so še 'premajhni'. Toda po
videnem sodeč so mali 'chefi' v kuhinji prav
veliki, kajti vsaka gospodinja ve, da sirovi
štruklji niso kar tako. Poleg samega kuhanja animatorji male kuharje učijo tudi tega,
da je pomembno, na kakšen način se obrok
poje. Mizo si otroci lično pogrnejo sami in se,
preden odidejo domov, vsi skupaj usedejo ter
uživajo v tistem, kar so si pripravili.

Neža (7 let): »Prvo leto hodim na Kuharije,
najbolj mi je všeč, ko delamo štruklje. Babi
mi velikokrat pripravi sirove štruklje, sedaj
jih bom pa lahko jaz pripravila za njo.«

Anja (9 let): »Všeč mi je, ko kuhamo. Najbolj
si bom zapomnila delavnico, na kateri smo
delali marmelado, ker je bila res zelo okusna.
Notri smo dali jabolka in nektarine. «

Julija (10 let), Lana (10 let) in Hana (11 let):
Julija: »Kuhanje me zelo veseli, tukaj imam
prijateljice in mi je prijetno. Na Kuharije
hodim že tretje leto. Tudi doma veliko pomagam v kuhinji.«
Lana: »Uživam pri kuhanju, poleg tega
imam tukaj veliko prijateljev in se skupaj
zelo zabavamo.«
Hana: »Meni so pa Kuharije starši kupili za
rojstni dan in mi je super – rada kuham,
tukaj imam veliko prijateljev. Skoraj vsak
recept, ki se ga tukaj naučim, preizkusim
tudi doma.«

Ana (8 let):»Rada kuham, zato zelo rada
pridem v Mravljišče. Tudi doma veliko kuham, recepte z bratcem vedno preizkusiva
tudi doma.«

Monika (12 let): »Tukaj imam veliko prijateljev, rada kuham in tukaj mi je všeč, da
čisto vse naredimo sami, animatorji nam
samo pomagajo, če je treba. Doma velikokrat med vikendi naredim kosilo in preizkušam recepte, ki smo se jih naučili na
Kuharijah. Najbolj mi je bilo všeč, ko smo
delali koruzne žgance.«

Maruša (10 let): »Zelo rada kuham in hodim na ta tečaj, ker se tukaj naučim novih
receptov. Doma potem preizkušam te recepte. Tudi sama si želim postati animatorka na Kuharijah, ko bom dovolj stara.
Od letošnjih delavnic sem najbolj uživala,
ko smo delali piškote.«

Ana (10 let): »Na Kuharije hodim že dve leti.
Rada kuham, tukaj se zabavamo in še zelo
prijazne animatorje imamo. Tudi jaz si želim postati animatorka. Najraje pečem, zato
mi je od letošnjih najbolj v spominu ostala
delavnica, na kateri smo delali piškote.«

Neja (9 let): »Všeč mi je, ko kuhamo, rada
mesim testo. Tudi meni je bila najbolj všeč
delavnica s piškoti. Doma sama receptov še
ne preizkušam, z mami pa velikokrat pečeva piškote.«
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Dogajanje pri skavtih ...

Klanovsko srečanje

Srečanje volčičev
Volčiči srečanja začnemo z molitvijo, po tem pa sledi telovadba, pri kateri si dobro ogrejemo naše še tako zmrznjene šape.
Mraz v zadnjem mesecu nas ni ustavil, da bi srečanja preživljali na
svežem zraku. Preizkušamo se v orientaciji in lovih, ki nam jih pripravijo stari volkovi. Igramo se igre, kjer se vsakič bolje spoznamo ter
se neizmerno zabavamo. Stari volkovi nas velikokrat postavijo pred
različne izzive, pri katerih pa je pomembno, da sodelujemo in si pomagamo. Nekateri volčiči se preizkušajo tudi v peki slaščic, tako da
naši želodčki niso nikoli prazni. Ker je med nami ustvarjalna Kača
Kaja, se preizkušamo tudi v ustvarjalnih spretnostih. Po slabih dveh
urah druženja srečanje zaključimo in se že veselimo prihodnjega.

Klanovsko srečanje se vedno začne enako. Krog, klanovska
molitev in pozdrav, potem pa 'minutke', ko vsi v minuti
povemo, kaj se z nami dogaja in kako smo preživeli teden.
Od tam naprej pa se srečanja precej razlikujejo med sabo.
Tako smo na primer nekega nedeljskega jutra po prvi maši sedeli
v skavtski sobi in po kratkem klepetu in hrani šli vsak po svoje na
samo. Vsak zase si je odgovarjal na vprašanja, ki nam jih je zastavil list papirja. Vprašanja o naši nadaljnji skavtski in tudi osebni poti. Kaj pričakujemo, kaj si želimo in kaj vemo, da nas čaka v
prihodnosti. Starejši smo imeli tudi kar nekaj vprašanj v povezavi
z našo voditeljsko potjo – v katero vejo bi si želeli priti, kaj lahko
ponudimo in zakaj bi si sploh tega želeli. Vse to so stvari, ki jih
je pomembno imeti razčiščene, preden začneš skavtsko leto zares. Ko smo enkrat torej za našo notranjost poskrbeli, smo morali poskrbeti še za telo. Odšli smo na igrišče in odigrali kar nekaj
iger košarke v različnih ekipah in se pošteno razmigali. Ko smo se
dovolj utrudili, smo se še malo usedli, nekaj pojedli in debatirali,
med drugim tudi o dveh projektih, ki nas čakata v naslednjem letu.
Eden je naš, drugega pa bomo izvajali vsi slovenski klani in bo
res priložnost, da pustimo kakšen večji, dolgotrajen vpliv v naši
okolici ali pa drugje po Sloveniji. Po končni molitvi pa se je sestanek zaključil. Tako pač poteka klanovski sestanek. V sproščenem
vzdušju, z zadihanimi prijatelji in z namenom, da kaj koristnega
naredim zase ali pa za druge.
Martin Rode, Perfekcionistični sokol

Poišči

5

razlik!
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24. tradicionalni skoki na Gori
V nedeljo, 2. februarja, ob 13.30 društvo Skakalni komite Gora vabi
na Skoke 2020, ki bodo na gorjanski letalnici. Skače se z alpskimi
smučmi, obvezna je čelada. Prijave tekmovalcev na dan tekme do
13.30. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno.
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Predavanje o uveljavljanju pravic do:
osebne asistence, varstva invalidov
in skrbništva
Izkoristimo priložnost in se udeležimo predavanja priznanih koordinatork CSD OSV, gospe Tine Drnovšek, o osebni asistenci in
varstvu invalidov ter gospe Vesne Tomec Dragar o skrbništvu.
Vse o tem in še več bomo slišali v ponedeljek, 10. februarja 2020 ob
17 uri. v prostorih OŠ v Mostah.
Vljudno vabi Krajevni odbor Rdeči križ Moste.

Ustanova Petra Pavla Glavarja vabi
na predavanja:

Visoke grede na domačem vrtu, 14. 2. 2020

Literarni večer z izjemno avtorico
romana Belo se pere na devetdeset
Članice Kluba poslovne odličnosti Domžal in okolice bodo leto
2020 otvorile s prav posebnim dogodkom. V začetku meseca kulture, 6. februarja, bodo gostile kresnikovo nagrajenko, avtorico
najboljšega slovenskega romana preteklega leta, Bronjo Žakelj.
Bronja Žakelj je 29. dobitnica nagrade kresnik, ki jo podeljujejo od
23. junija 1991, in tretja avtorica v zgodovini podelitve nagrade.
Njen avtobiografski roman je izšel pri založbi Beletrina.
Belo se pere na devetdeset je pretresljiv, duhovit in navdihujoč roman, ki opisuje življenjsko zgodbo pripovedovalke, odraščajoče v
sedemdesetih in osemdesetih letih. Ta izjemna knjiga je Bronjina prva knjiga, avtobiografski roman, ki je predvsem pripoved o
odraščanju, soočanju z izgubo in boleznijo, pripoved o udomačevanju strahu in o vsem tistem, česar nočemo videti, dokler s tem
nismo neizbežno soočeni.
Literarni večer bo v četrtek, 6. 2. 2020, ob 18. uri, Glavarjeva 104
(špital) v Komendi. Vabljeni.

Visoke grede so se pri nas pojavile pred nekaj leti, kot alternativa
klasičnemu vrtu, dasiravno gre za več stoletij staro idejo, ki prihaja
iz daljnih vzhodnih dežel. Imajo več prednosti, kot so izraba prostora, delo stoje, lažje obvladovanje škodljivcev in bolezni, pa tudi
svoje slabosti. Vse, kar morate vedeti o uspešni pridelavi zelenjave v
visokih gredah, kako jih sestavimo, kako zalivamo, gnojimo in zanje skrbimo, vam bomo predstavili na predavanju, ki ga bo izvedla
Ana Ogorelec s Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana, v petek,
14. 2. 2020, v Breznikovem domu na Križu pri Komendi, ob 18 uri.

Vzgoja in kisanje zelja z degustacijo, 21. 2. 2020
Ker je zelje živilo, ki na zdravje zelo dobro vpliva, se mu bomo
posvetili v predavanju, ki ga bo izvedla Ana Ogorelec s Kmetijsko
gozdarskega zavoda Ljubljana, v petek, 21. 2. 2020, v Breznikovem domu na Križu pri Komendi, ob 18 uri. Raziskave kažejo, da
je zelje kakovosten vir vitaminov, rudnin, prehranskih vlaknin in
drugih koristnih snovi. Ljudje, ki pojedo veliko zelja, pa naj bi bili
bolj zdravi. V Sloveniji lahko gojimo zelje celo leto na vrtu, jemo ga
lahko sveže kuhanega ali kislega skozi vse leto. Sorte zelja so glede
na letni čas lahko pomladne, poletne, jesenske in zimske. Na predavanju boste izvedeli nekaj o pridelavi ter kisanju. Vaše vzorce
kislega zelja, ki jih boste prinesli s seboj, pa bomo pokomentirali
grede pravilnosti postopka kisanja.

Foto: Matej Pušnik

Vzgoja špargljev/belušev, 28. 2. 2020
Šparglji so zdrava, lahka in okusna zelenjava, ki jo zaradi številnih zdravilnih učinkov prištevamo med varovalna živila. Izvedeli bomo, v kateri del vrta sodi ta rastlina, kje dobiti dobre sadike, vzgoja in oskrba nasada ter glavne skrivnosti, ki jih morate
poznati za uspeh. Predavanje bo izvedla Ana Ogorelec s Kmetijsko
gozdarskega zavoda Ljubljana, v petek, 28. 2. 2020, v Breznikovem domu na Križu pri Komendi, ob 18 uri.
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Meditacija za mir
V teh časih je izjemnega pomena, da vsak posameznik razvija in
neguje pozitivno naravnanost in misli. Njihova moč in učinek pa
se še okrepita, če jih izrazimo v skupini. Ko se povežemo, naredimo veliko zase in tudi za cel svet. S pomočjo zdravilnega zvoka
inštrumentov in glasu bomo sprostili vse napetosti in skrbi, se
osredotočili na mir znotraj sebe in ga razširili na ves svet. Meditacija bo potekala sede na stolu, zato je primerna za vse.

Kdaj? V torek, 4. 2. 2020 ob 20:15, v Fizioterapiji
Reven, Kranjska pot 5, Komenda.
Dogodek je brezplačen, potrebno pa se je predhodno prijaviti
(najkasneje do ponedeljka, 3. 2. 2020), ker je število mest omejeno. Prijave: 040/555/228
Polona, Pushpa meditacije

8. februar 2020
ob 11. uri
na smučišču

Mojstrana
Prijave do 10:30

PUBLIKUS OBVEŠČA
Izboljšajmo ločeno zbiranje!
V mešanih komunalnih odpadkih zbranih na območju občine Komenda se nahaja:
◼◼ 9,65 % papirja in kartona,
◼◼ 20,70 % biološko razgradljivih odpadkov in
◼◼ 18,94 % odpadkov iz plastike.
Zgornji odstotki so slabši od povprečja za primerljive občine.
Podjetje Publikus obvešča, da so prenovili svojo spletno stran, na kateri najdete posodobljene E-obrazce, prek katerih lahko sporočite: spremembe, ki vplivajo na obračun storitev (povečanje oz. zmanjšanje števila oseb v gospodinjstvu, sprememba plačnika), naročite
brezplačni odvoz kosovnih odpadkov, podate reklamacijo ali se prijavite na storitev ločenega zbiranja biološko razgradljivih odpadkov
v rjavi posodi … Več na www.publikus.si
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Društvo za mladinsko dejavnost Mravljišče
Zajčeva cesta 23, Komenda, 031 379 891,
mravljisce@gmail.com, www.mravljisce.com

KO DEJAVNOST MRAVLJIŠČE
mravljisce@gmail.com, www.mravljisce.com

HURA ZIMSKE
POČITNICE
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Ustvarjalna delavnica ČIRE ČARE
vsako soboto od 10. do 12. ure / za otroke od 5 do 10 let

1.02.2020
POSKRBIMO ZA PTIČKE: izdelovanje ptičje hiške

8.02.2020
Zaradi praznika delavnica odpade

15.02.2020
Raznovrstno druženje za osnovnošolce 1.–6. razreda

17.02–21.02.2020

TISKARNA MRAVLJIŠČE: izdelali bomo stiroporni odtis

22.02.2020
MAŠKARIJADA: tokratna delavnica bo skupaj s TD Komenda na tržnici Komenda

29.02.2020
GLASBA POLEPŠA DAN: spoznavanje in izdelovanje glasbil

Aktivnosti Društva
upokojencev Komenda

skem
petka,

Skupaj se imamo fletno: skupna prireditev DU Komenda,
DU Cerklje na Gorenjskem in DU Utik – Šinkov Turn bo 1.
februarja ob 19.00 v Kulturnem domu Komenda.

Potekajo v MRAVLJIŠČU – Mladinskem centru Komenda,
od ponedeljka do petka, od 8.00 do 15.00

štirimVsakaktivnostim:
dan se posvetimo vsem štirim aktivnostim:
◼◼ LIKOVNO USTVARJANJE in oblikovanje uporabnih izovanje uporabnih
izdelkov
delkov (narejene izdelke odnesete domov);
KUHARSKE UMETNIJE; priprava zajtrka in kosila;
mov) ; ◼◼◼◼ ŠPORTNE
IGRE, štafetne igre in igre glede na vreme;
◼◼ DRUŽABNE
IN NAMIZNE IGRE, kvizi in uganke, skriti
a zajtrka
in
kosila
zaklad.
e in igre glede na vreme;
Otroci morajo biti primerno oblečeni in obuti, v primeru
lepega
vremena se bodoskriti
aktivnosti izvajale
tudi zunaj.
kvizi in
uganke,
zaklad
Prispevek na enega otroka (pripomočki, material, zajtrk in
kosilo) 50 EUR/teden ali 12 EUR/dan.

o oblečeni in obuti, v primeru
ktivnosti izvajale tudi zunaj.

Obvezne so predhodne prijave do zapolnitve prostih
mest, na mravljisce@gmail.com. Dodatne informacije na
031 379 891.

omočki, material, zajtrk in kosilo)
ali 12 EUR/dan.

Pohodniška sekcija:
◼◼ na kulturni praznik, v soboto, 8. februarja, organizira
pohod Po poteh Kulturne dediščine Žirovnica – Vrba.
Zbor pohodnikov v Mostah pri Tušu ob 8.00.
◼◼ 22. februar: Mengeš – Blaž – Dobeno / pustna zabava /
maske so zaželene. Zbor pri Tušu v Mostah ob 8.30.
Informacije pri vodji sekcije: Janko Burnik (031 635 811).
Prstomet: treningi se izvajajo na Gori na Koželjevi domačiji, v prostorih Turističnega društva Komenda, vsak torek
ob 15.00. Informacije: Filip Železnik (031 398 658).
Šah: v februarju bo potekalo invalidsko prvenstvo Slovenije
– kvalifikacije. Vodja sekcije je Alojz Jerovšek (041 953 850).
Mešani pevski zbor: 29. februarja bodo nastopili na Območni reviji odraslih pevskih zborov v Kamniku.
Balinarska sekcija bo pričela z vadbo, ko bo balinišče dovolj osušeno in bodo to dopuščale vremenske razmere.
Občni zbor bo 14. marca 2020 v novem Gasilskem domu v
Mostah.
Pripravila: Katja Tabernik
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NAPOVEDNIK DOGODKOV

V FEBRUARJU:
1. februar

''Skupaj se mamo fletno''

Ob 19.00, Kulturni dom Komenda

2. februar

Skoki na Gori

Ob 13.30, na gorjanski skakalnici.

4. februar

Meditacija za mir

Ob 20.15, Fizioterapija Reven, Kranjska pot 5, Komenda.

6. februar

Literarni večer z Bronjo Žakelj

Ob 18.00, Glavarjeva cesta 104 ('špital'), Komenda.

Odšli so ...

7. februar

Slavko Balantič, iz Most pri Komendi, v 84. letu
starosti;

Ob 19.00, Kulturni dom Komenda

France Kos, iz Most pri Komendi, v 81. letu starosti;

8. februar

Marija Novak, po domače Štuparjeva Mici, s
Klanca pri Komendi, v 84. letu starosti;

Proslava ob kulturnem prazniku

Veleslalom Prvenstvo Občine Komenda
Ob 11.00, na smučišču Mojstrana.

10. februar

Predavanje o uveljavljanju pravic do: osebne
asistence, varstva invalidov in skrbništva
Ob 17.00 v OŠ v Mostah.

14. februar

Visoke grede na domačem vrtu (predavanje)
Ob 18.00, Breznikov dom na Križu.

21. februar

Vzgoja in kisanje zelja (predavanje z degustacijo)
Ob 18.00, Breznikov dom na Križu.

22. februar
Maškarada

Na prostoru tržnice, Hipodrom Komenda, od 10.00 dalje.

Pustna klobasna tombola

Gasilski dom PGD Moste, ob 20.00.

28. februar

Vzgoja špargljev/belušev (predavanje)
Ob 18.00, Breznikov dom na Križu.

Spomini so kot iskre, ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš, vedno znova zažarijo. (Goethe)

ZAHVALA
Z žalostjo v srcu sporočamo,
da nas je za vedno zapustil
dragi mož, oče, dedek in tast

CENE - VINKO
BRICELJ
iz Mlake.
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelavcem, vaščanom in znancem za izrečena sožalja, darove in izkazano pomoč.
Posebna zahvala gre Onkološkemu inštitutu in
Majdi Ambrož Mihelčič, ki so storili vse kar je
bilo v njihovi moči in bili vedno na razpolago, ter
Alenki Kern iz Medgeneracijskega centra Komenda, ki nam je bila v veliko pomoč v zadnjih dneh.
Hvala gasilcem, ki so ga odnesli k zadnjemu počitku in mu namenili žalni govor, gospodu župniku
Zdravku Žagarju za opravljen obred, pevcem Krt in
pogrebni službi Jerič.
Vsi njegovi

Naslednja Aplenca, Glasilo Občine Komenda, izide v petek, 28. februarja. Rok za posredovanje gradiv za objavo v februarski
številki je 12. februarja 2020. 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

Rešitev novembrske križanke se glasi: GLINA BOLUS

Frizerski studio Bleščica

Karla Sitar Ahčin s. p.
Vopovlje 8, 4207 Cerklje na Gorenjskem
Tel: 069 616 600

Seznam nagrajencev Nagradne križanke BOLUS,
Ferjuc Cvetka s.p. v Aplenci, Glasilu občine Komenda,
številka 10/2019:
1. nagrada - bon za 30 evrov: TINKARA SVETELJ
2. nagrada – bon za 20 evrov: SONJA KERN
3. nagrada – bon za 10 evrov: IVANKA ŽULIČ
Nagrajenci lahko na podlagi tega potrdila in osebnega
dokumenta nagrade prevzamejo v Bolus, Ferjuc Cvetka
s.p., Gmajnica 124, 1218 Komenda. ČESTITAMO!

Nagrade:
1. Nagrada – žensko barvanje in striženje
2. Nagrada – žensko striženje
3. Nagrada – moško striženje

Rešeno križanko (lahko tudi samo geslo) pošljite na naslov: Uredništvo
APLENCE, Zajčeva 23, 1218 Komenda ali po mailu: urednistvo.gok@komenda.
si do vključno 13. februarja 2020. Na kuverto ne pozabite pripisati 'NAGRADNA KRIŽANKA', poleg tega pa zraven potrebujemo še vaše ime, priimek in
naslov. Ostala pravila so objavljena na spletni strani Občine Komenda.

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.

