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Z 9. redne seje Občinskega sveta Občine Komenda

 ◼ Skupna gradnja zbirnega centra v su-
hadolski gramoznici

Na seji so potrdili dokumenta identifika-
cije investicijskega projekta in investicij-
ski programa Zbirni center za ravnanje z 
odpadki. Po novih predpisih, ki so bili na 
državni ravni sprejeti prav na pobudo ob-
čin Kamnik in Komenda, lahko sedaj zbir-
ni center gradita dve ali več občin skupaj. 
Občina Kamnik in Občina Komenda bosta 
skupaj zgradili zbirni center v Suhadolah. 
Ta bo stal na istem mestu, kot je začasni 
center, ki ne ustreza predpisom (obe obči-
ni sta že prejeli inšpekcijski odločbi, da je 
treba nov center zgraditi do konca leta). Pri 
tem so se Kamničani odločili kandidirati za 
nepovratna sredstva, ki jim pripadajo po 
Zakonu o financiranju občin. Za kandida-
turo morata obe občini sprejeti dokumenta 
v istem besedilu, zato je bila ta točka do-
datno umeščena na februarsko sejo. Kot je 
povedal Marjan Potočnik, smo v Komendi 
že pred nekaj leti pridobili gradbeno do-
voljenje za zbirni center in tudi že izvedli 
določena zemeljska dela. Leta 2018 smo s 
Kamnikom podpisali sporazum, ki pred-
videva delitev stroškov v razmerju zbranih 
odpadkov. Marjan Potočnik je pri tem od-
govoril še tistim, ki bi jih morda zanimalo, 
zakaj tudi Občina Komenda ne kandidira za 
ta sredstva – v Komendi jih bomo porabili 
za gradnjo ceste na Klancu. 

 ◼ Občinski svet za ravnateljico podprl 
Marušo Babnik

Občina Komenda je s strani Sveta Zavoda 
OŠ Komenda Moste prejela zaprosilo za 
posredovanje mnenja k imenovanju ravna-
telja/ravnateljice OŠ Komenda Moste. Na 
predstavitvi kandidatov, ki je potekala 5. 
februarja, se je predstavilo 5 kandidatk, ki 

so izpolnjevale zahtevane pogoje – Maru-
ša Babnik, Barbara Janežič Bizant, Sabina 
Juhart, Tanja Rozman in Diana Šumenjak. 
Svetniki so se na seji seznanili s predho-
dnim glasovanjem Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja ter iz-
vedli javno glasovanje o vsaki kandidatki 
(skladno z določili poslovnika občinskega 
sveta, vsak član sveta lahko glasuje samo 
za enega kandidata). Devet glasov je pre-
jela Maruša Babnik, dva pa Barbara Janežič 
Bizant. Občinski svet je tako dal pozitivno 
mnenje Maruši Babnik za novo ravnatelji-
co Osnovne šole Komenda Moste.

 ◼ Sprejet Odlok o rebalansu
Občinski svet je sprejel Odlok o rebalansu 
proračuna Občine Komenda za leto 2020.  
Na prihodkovni strani so upoštevali prenos 
denarnih sredstev iz leta 2019, nov izračun 
primerne porabe ter prilive sredstev, ki v 
proračunu niso bili načrtovani. Predlagani 
prihodki proračuna za leto 2020 znašajo 
10,7 odstotka več od prvotno načrtova-
nih. Na odhodkovni strani pa so upoštevali 
prenos pogodbenih obveznosti iz preteklih 
let (izgradnja sekundarne kanalizacije). 
Vse podrobnosti in konkretne točke reba-
lansa so dostopne na www.komenda.si, v 
rubriki proračun. 

 ◼ Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
Med zadnjo točko seje velja izpostaviti, 
da je direktorica občinske uprave, mag. 
Majda Ravnikar, poudarila, da se občinska 
uprava trudi izboljšati prometno varnost 
v občini. V prvi polovici leta bodo izvede-
ne določene aktivnosti za ureditev najbolj 
problematičnih zadev, začenši z odseki, 
kjer je šolska pot.

Špela Šimenc

OBVESTILO

Občina Komenda  obvešča, da so od 
dne 17. 2. 2020 do dne 19. 3. 2020 na 
spletni strani www.komenda.si ob-
javljeni naslednji javni razpisi:

1. Javni razpis za ohranjanje in 
spodbujanje razvoja kmetijstva in 
podeželja v Občini Komenda za leto 
2020, za naslednje ukrepe:

 ◼ pomoč za naložbe v predelavo in 
trženje kmetijskih proizvodov,

 ◼ urejanje kmetijskih zemljišč in 
pašnikov,

 ◼ pomoč za plačilo zavarovalnih 
premij,

 ◼ posodabljanje kmetijskih go-
spodarstev,

 ◼ zagotavljanje tehnične podpore,
 ◼ pomoč društvom s področja 

kmetijstva.

2. Javni razpis za dodeljevanje po-
moči za pospeševanje razvoja male-
ga gospodarstva v Občini Komenda 
za leto 2020, za naslednje ukrepe:

 ◼ pospeševanje izobraževanja in 
usposabljanja na področju pod-
jetništva, 

 ◼ pospeševanje zaposlovanja,
 ◼ spodbujanje razvoja socialnega 

podjetništva. 

3. Javni razpis za sofinanciranje 
društvenih projektov v Občini 
Komenda.

Stanislav Poglajen, l.r. 
ŽUPAN 

OBVESTILO

Občina Komenda obvešča, da so od 25. 02. 2020 na spletni 
strani Občine Komenda www.komenda.si objavljeni naslednji 
javni razpisi s pripadajočo razpisno dokumentacijo:

1. Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih programov za 
leto 2020,

2. Javni razpis za sofinanciranje programov na področju kul-
ture v Občini Komenda za leto 2020,

3. Javni razpis za sofinanciranje Letnega programa športa v 
Občini Komenda za leto 2020.

Občina Komenda
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Na podlagi 13. člena Odloka o priznanjih Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 01/2017) Komisija za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, objavlja  

JAVNI RAZPIS 
ZA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ ZA LETO 2020.

Skladno z Odlokom o priznanjih Občine 
Komenda (Uradne objave Glasila Občine 
Komenda, št. 01/2017) komisija POZIVA 
posameznike, podjetja, zavode, politič-
ne in druge organizacije in skupnosti, 
društva, organe lokalne skupnosti ter 
druge subjekte s stalnim prebivališčem 
oziroma sedežem na območju Občine 
Komenda, da predlagajo kandidate za 
občinska priznanja Občine Komenda za 
leto 2020.

Predmet javnega razpisa je podelitev nas-
lednjih občinskih priznanj:

 ◼ zlato priznanje Občine Komenda,
 ◼ srebrno priznanje Občine Komenda,
 ◼ bronasto priznanje Občine Komenda.

ZLATO PRIZNANJE 
Občine Komenda se podeljuje posamezni-
kom, skupinam, podjetjem, zavodom, or-
ganizacijam in skupnostim ter društvom 
za izredno življenjsko delo ali za vrhunske 
uspehe ali dosežke, ki so pomembni za ra-
zvoj in ugled Občine Komenda. 

SREBRNO PRIZNANJE 
Občine Komenda se podeljuje posamezni-
kom, skupinam, podjetjem, zavodom, or-
ganizacijam in skupnostim ter društvom 
za zelo pomembne dosežke v zadnjem ob-
dobju in kot spodbuda za nadaljnje ustvar-
jalno delo. 

BRONASTO PRIZNANJE 
Občine Komenda se podeljuje posame-
znikom, skupinam, podjetjem, zavo-
dom, organizacijam in skupnostim ter 
društvom za enkratne uspehe v zadnjem 

obdobju in kot spodbudo za nadaljnje 
ustvarjalno delo. 

V enem letu občinski svet lahko podeli 
največ po eno zlato, dve srebrni in tri bro-
nasta priznanja. Posamezni kandidat lah-
ko enako priznanje prejme samo enkrat. 

V zvezi s podelitvijo zgoraj navedenih pri-
znanj je Občinski svet Občine Komenda kot 
sestavni del odloka med drugim sprejel v 
nadaljevanju navedena priporočila komisi-
ji (Uradne objave Glasila Občine Komenda, 
št. 01/2017):

»Zlato priznanje Občine Komenda se po-
deli posamezniku ali skupini za več kot 
30-letno delo oziroma pravni osebi za več 
kot 50-letno delo.

Srebrno priznanje Občine Komenda se podeli 
posamezniku ali skupini za več kot 20-letno 
delo oziroma pravni osebi za več kot 40-le-
tno delo.

Bronasto priznanje Občine Komenda se 
podeli posamezniku ali skupini za več kot 
15-letno delo oziroma pravni osebi za več kot 
30-letno delo.«

Predlogi za podelitev priznanj Občine Ko-
menda morajo biti predloženi v pisni ob-
liki in morajo vsebovati:
 

 ◼ naslov in ime predlagatelja,
 ◼ ime in priimek predlaganega prejemni-

ka priznanja in osnovne osebne podatke 
(datum in kraj rojstva, kraj stalnega pre-
bivališča, zaposlitev) ali naziv in sedež 

organizacije, skupnosti, zavoda idr.,
 ◼ obrazložitev pobude in navedbo, za ka-

tero priznanje se predlaga, ter
 ◼ dokumente, ki potrjujejo dejstva v obra-

zložitvi (v primeru, da se v obrazložitvi 
navajajo imena drugih društev, klubov, 
organizacij, ustanov, skupnosti idr., v 
katerih kandidat za priznanje sodeluje, 
je potrebno obvezno priložiti pisno po-
trdilo navedenega društva, kluba, orga-
nizacije, ustanove, skupnosti idr.).

Pisne predloge posredujte v zaprti kuver-
ti, na kateri mora biti označeno »KMVI 
PREDLOGI ZA OBČINSKA PRIZNANJA 
2020 – NE ODPIRAJ«, na naslov Občina 
Komenda, Komisija za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja, Zajčeva cesta 
23, 1218 Komenda, najkasneje do torka, 
31. marca 2020.

Opozorilo: Upoštevajo se samo predlogi, ki 
bodo poslani v zahtevanem roku. Po pre-
teku roka za prijavo bodo nepravočasno 
posredovani predlogi vrnjeni pošiljatelju.

Priznanja Občine Komenda bodo podeljena 
na slavnostni seji Občinskega sveta Občine 
Komenda, ki bo 15. maja 2020.

Morebitna dodatna pojasnila lahko dobite 
pri mag. Majdi Ravnikar na telefonski šte-
vilki 01/724-74-00.

Številka:  094-0001/2020
Datum:    10. 2. 2020

Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja

Roman Koncilija, predsednik, l. r.
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Obvestilo o sofinanciranju 
kart za Arboretum Volčji Potok 

in Terme Snovik

Občina Komenda že vrsto let svojim občanom sofinancira 
letne karte za vstop v park Arboretum Volčji Potok ter vsto-
pnice za kopanje v Termah Snovik. 
V skladu s podpisanim sporazumom za cenejši nakup vsto-
pnic v letu 2020 subvencionirana cena letne karte za vstop v 
park Arboretum Volčji Potok znaša 25 evrov, otroška 14 evrov 
(cena karte brez subvencije Občine znaša za odrasle 45 evrov, 
za otroke pa 25 evrov). Prav tako imajo na podlagi sporazu-
ma organizirane skupine otrok iz Vrtca Mehurčki in skupine 
učencev OŠ Komenda Moste brezplačen vstop v park.  
Na podlagi podpisanega sporazuma s Termami Snovik 
lahko občani Občine Komenda  koristijo 15 % popust pri 
nakupu prenosljivih vstopnic za trideset dveurnih ko-
panj v Termah Snovik. Popust lahko občani koristijo do 
porabe zagotovljenih proračunskih sredstev.

Občina Komenda

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 
62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 
55/17) ter na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Me-
hurčki (Uradne objave GOK, št. 04/2015)

VRTEC MEHURČKI OBJAVLJA

JAVNI VPIS NOVINCEV
v oddelke Vrtca Mehurčki

za šolsko leto 2020/2021
s sprejemom na dan 1. 9. 2020.

Vloga za sprejem otroka je na voljo na spletni strani Vrtca 
Mehurčki (http://www.vrtec-mehurcki.si/) ali v tajništvu 
vrtca. Izpolnjeno vlogo oddate v tajništvu vrtca ali pošljete 
priporočeno po pošti na naslov Vrtec Mehurčki, Glavarjeva 
cesta 35, 1218 Komenda, najkasneje do 31. 3. 2020.

Vaš trgovec v Cerkljah na Gorenjskem
PREŠA, D. O. O., CERKLJE, Slovenska cesta 51, 4207 Cerklje na Gorenjskem  |  T: 04 281 57 00  I  www.rpresa.si
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Kadrovanje nove 
ravnateljice OŠ 
Komenda Moste

»Ali gre slučajno za politično kadrovanje v OŠ Komen-
da Moste?« sva se namreč spraševala tako jaz osebno, 
kot kolegica svetnica Mojca. Ne! Temu se pa morava 
odločno upreti!
V četrtek, 13.2. smo zvečer namreč končali občinsko sejo. 
Bila sva kar šokirana, vsekakor pa žalostna – zaradi 
naših otrok in staršev. Vsi prisotni na seji, razen naju z 
Mojco, so namreč predlagali zamenjavo za novo ravna-
teljico v naši osnovni šoli. 
Roman Dobnikar in Mojca Šraj pa sva odločno podprla 
obstoječo v.d ravnateljice Barbaro Janežič Bizant.
Morda gre le za mojo neopravičeno skrb o neodvisno-
sti? Pa vendar. Baje, da kandidatke nekateri člani niso šli 
niti poslušati na predstavitev v šolo, niti je ne poznajo !? 
Torej se upravičeno sprašujeva, kaj je potem lahko sploh 
botrovalo k taki odločitvi …? 
Midva sva raje poslušala glas staršev in kolektiva … ter 
podprla stabilnost.

Roman Dobnikar, občinski svetnik
vodja svetniške skupine

Kaj je dobro za Slovenijo?

Izvršilni odbor N.Si je predsedniku stranke Mateju To-
ninu in pogajalski ekipi za morebitno oblikovanje nove 
vlade s SDS, SMC in DeSUS soglasno podelil mandat, da 
se naprej pogaja o vsebinskih in kadrovskih zadevah. Po 
okrogli mizi na 3. forumu Kluba slovenskih podjetni-
kov je Matej Tonin dal izjavo: »N.Si je stranka dialoga. 
Z vsemi se bomo pogovarjali, ali je v tej sestavi mogoče 
narediti dobre stvari za Slovenijo. Sestava vlade zgolj za 
reševanje poslanskih mandatov nas ne zanima. Kaj nam 
pomaga nova vlada, če bi čez pol leta ponovno razpadla. 
Zato bomo pri vseh pogovorih vztrajali zelo natančno, da 
se moramo konkretno dogovoriti, katere stvari namera-
vamo realizirati, šele potem se lahko pogovarjamo o tem, 
ali nas ta vlada zanima ali ne.«
Velika večina članov N.Si si po javnomnenjskih raziskavah 
želi predčasnih volitev. Predsednik stranke Matej Tonin se 
zaveda, da bi tudi po predčasnih volitvah problemi v Slo-
veniji ostali isti. Zaradi tega moramo biti kot stranka vsaj 
toliko odprti, da vidimo, če se večji del problemov da rešiti 
na drugačen način. Po njegovih besedah je slovenski poli-
tični prostor takšen, da terja sodelovanje in pogovarjanje, 
politika pa ni prostor, kjer bi gojili zamere.  

OO N.Si Komenda, Martina Prezelj

Vlada ali volitve?
Zadnji mesec je bil politično pester. Vlada, ki je vedno 
bolj spominjala na šarado, je odstopila ter presenetila 
partnerje in javnost. V medijih lahko spremljamo kali-
merovsko sprenevedanje predsednika v odstopu, ki stre-
lja vsevprek in se skuša prikazati kot žrtev, čeprav si je 
godljo zakuhal sam. Pri tem kliče k novim predčasnim 
volitvam, s katerimi bi si oblikovalci vlad radi le po-
daljšali čas, potreben za ohranjanje stanja, kakršno tre-
nutno je. Že vnaprej izključujejo našo stranko in s tem 
prepotrebne spremembe ter venomer znova opletajo z 
nekakšno ideologijo. A tem je treba jasno povedati, kot 
je dejal predsednik Janša, da je čas, da po 75 letih pridejo 
iz gozdov in da je edina ideologija, ki ji sledi SDS, ideo-
logija demokratičnih vrednot, parlamentarne demokra-
cije, enakosti pred zakonom, svobodnega podjetništva, 
visoke stopnje zaščite svobode govora in zborovanja, 
človekovih pravic, osebnostnih pravic, pravice do dosto-
janstva. Za tiste, ki te vrednote prepoznavajo, so vrata za 
sodelovanje pri nas vselej odprta. Pa naj bo to za obli-
kovanje morebitne nove vlade zdaj ali pa po volitvah, na 
katere smo vsekakor pripravljeni.

OO SDS KOMENDA

Februarsko razmišljanje 
Za nami je tudi 9. redna seja OS Občine Komenda. Bilo je 
nekaj administrativnih točk, ena bolj pomembnih točk pa 
rebalans proračuna za leto 2020. Veliko denarja je namenje-
nega za dokončanje kanalizacije in seveda vzporedna dela ob 
njeni izgradnji, ki se izvajajo na Klancu, Bregu, Potoku in v 
Nasovčah. Delež gre tudi za urejanje prostorov OŠ Komenda 
Moste, saj je tako imenovani 'baby boom' prišel v šolo - po-
sledično je prostorska stiska. S strani občine so bila zagoto-
vljena vsa sredstva in pogoji ter dokumentacija za izgradnjo 
zadrževalnika, sedaj je na »državi«, da izpelje zadevo do 
konca, kot je dogovorjeno. Z izgradnjo le tega je povezano 
veliko projektov in investicij; med njimi je tudi prepotrebna 
telovadnica  za šolarje v Mostah, da jim ne bo potrebno telo-
vaditi po improviziranih prostorih in hodnikih. 
Veliko pozornosti namenjamo varnosti na cesti: urejenim 
prehodom za pešce, večja preglednost križišč, umiritev 
prometa. Pri starem gasilnem domu v Mostah in pri tr-
govini Tuš, so prav tako zagotovljena vsa sredstva za pri-
pravo potrebne dokumentacije iz občinskega proračuna, 
samo izvedbo pa bo financirala »država«, kot je bilo do-
govorjeno na sestankih na pristojnih uradih. 
Še vedno nam lahko pišite na trnlista@gmail.com in po-
skušali vam bomo pomagati oziroma posredovati vaš 
problem, če bo le-to mogoče.

Lista TRN
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UPPG nas je za en večer 
popeljala v Las Vegas
Ustanova Petra Pavla Glavarja je v soboto, 25. januarja, 
pripravila že 20. dobrodelni koncert. Tokrat so nasto-
pajoči obiskovalce s koncertom Trip to Las Vegas za en 
večer popeljali v slavno mesto igralništva.

A preden se je potovanje zares začelo, je po uvodu Darka Mavsarja 
zbrane takole nagovoril Štefan Petkovšek, predsednik Ustanove 
Petra Pavla Glavarja: »Mislim si, da imamo vsi radi svoj domači 
kraj. Všeč nam je, kako nas značilne stavbe in križišča pozdravijo, 
ko se vrnemo iz potovanja. Ste opazili komendsko veduto? Na levi 
strani na poti iz Vodic proti Žejam se odpre pogled na komendski 
hrib s cerkvijo, župniščem in špitalom. Rečem si: »Tu sem doma.« 
Sledil je kratek pregled dela Petra Pavla Glavarja, ustanove in zah-
vala vsem, brez katerih poslanstva ne bi mogli uresničevati. Dob-
rotnikom so se tudi javno zahvalili ter jim v dar podelili ročna dela 
lončarke Nives Ratkajec Weingerl. 
Potem  pa smo počasi odpotovali tja čez lužo. Energično popoto-
vanje v Las Vegas so pričarali Oto Pestner, Uroš Perić, Omar Naber 
in Tina Gorenjak. V interpretaciji prvih treh so zaživele nesmrtne 
glasbene legende, kot so Elvis Presley, Ray Charles, Louis Ar-
mstrong, Frank Sinatra in Dean Martin. Za simpatične vložke med 
glasbenimi premori je skrbela Tina Gorenjak, ki se je vmes pre-
levila v brhko Marilyn Monroe. Da pa vse vendarle ni bilo samo 
'po ameriško' je poskrbelo tudi nekaj slovenskih pesmi, ki so še 
posebej izvabile popevanje med občinstvom. 
Koncertni program ni bil kratek, a ko je nekaj prijetno, je vedno 
prekratko. Aplavz občinstva je bil dovoljšen za še dve dodatni pe-
smi. Organizatorji so nastopajočim podelili čudovite šopke, vse 
skupaj pa povabili na zakusko, ki je zaokrožila lep glasbeni do-
godek. Kako pa so z njim zadovoljni organizatorji, smo vprašali 
Štefana Petkovška: »Uprava je z izvedenim koncertom zelo zado-
voljna. Najprej nas veseli, da se je na povabilo h koncertu odzva-
lo lepo število obiskovalcev. Veseli smo, da je Ustanova s svoji-
mi prostovoljci sposobna organizirati koncert takšnega obsega. 
Hvala vsem! Najbolj pa smo veseli, da bomo lahko s pridobljenimi 
sredstvi štipendirali kakšnega dijaka ali študenta več in pomagali 
socialno ogroženim občanom.  Opogumljeni že snujemo koncert 
naslednjega januarja.«

Špela Šimenc

Prešerno ob kulturnem prazniku 

Na predpraznični večer, 7. februarja, je bilo v Kulturnem 
domu v Komendi praznično in prešerno. Za to so poskr-
beli člani kulturnega društva Kaj ti mar, Mladinski pevski 
zbor OŠ Komenda Moste, Vokalna skupina Victus, Mar-
jeta Čimžar in Mojca Klančar. Pripravili so prireditev z 
naslovom Ljubezen naj gre vedno v cvet.

Ta večer je bila v ospredju pesem. Recitirana in zapeta. Predvsem 
slovenska. »Da pa ne bomo izpadli slovensko prepotentni, se bo 
našel še kakšen všečen angleški napev. Ampak samo kanček, eno 
skodelico bi lahko rekli. Ker teh je sicer dovolj. Če ne verjamete, 
prižgite radio,« je dejal v pomenljivem uvodnem nagovoru Darko 
Mavsar (v celoti ga objavljamo na strani 16). Poleg njega sta pesmi 
z občutkom recitirala še Mirko Pogačar in Sašo Slabajna, za zapete 
napeve pa so poskrbele omenjene pevke. Praznična prireditev se 
je pričela z Zdravljico, zaključila z O, Vrba, vmes pa se je zvrsti-
lo precej Ježkovih pesmi, nekaj tudi Rozmanovih. Bil je lep večer. 
Tak, ki poboža dušo. Tak, ki ga odneseš s seboj domov in o njem še 
premišljuješ. Škoda le, da bogastva takih prireditev ne prepozna 
več ljudi. Obiskovalcev je bilo resda več kot prejšnja leta, toda v 
dvorani bi se našel prostor še za marsikoga.

Špela Šimenc
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Imeli smo se »fletno«

V dvorani Kulturnega doma v Komendi je bila 1. februarja 
zvečer že utečena prireditev Skupaj se imamo fletno. Prip-
ravil jo je vodja Mešanega pevskega zbora DU Komenda 
Miha Ferjuc, nastopili so člani sekcij DU Bukovica-Šinkov 
Turn, DU Cerklje na Gorenjskem in DU Komenda. 
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Skoki 2020: s slogom do daljave

Dolgi in atraktivni skoki, obilica snega, ponesrečeni padci, 
navdušeni gledalci, veseli otroci, dobra družba in še mno-
go drugega. Vse to je bilo na letošnjih gorjanskih skokih.

Društvo skakalni komite Gora je že decembra zagotovilo dovolj sne-
ga za gorjansko sankališče in skoke, zato tudi letos o skokih na Gori 
ni bilo nikakršnega dvoma. Toplo januarsko vreme nam res ni po-
magalo, smo se pa zato morali še toliko bolj potruditi in dokazati, da 
smo z voljo in srcem kos tudi takšnim razmeram. Dokaj turobno in 
brez kančka zime je bilo nedeljsko popoldne 2. februarja, ko so bili na 
Gori že 24. tradicionalni smučarski skoki, bolje rečeno poleti. Kljub 
temu se je ob skakalnici zbralo lepo število navijačev, ki so podpirali 
svoje favorite. Letos se jih je zbralo 35, najmlajši je štel 11 let, najsta-
rejši pa 67 let, opogumili pa sta se tudi dve dekleti. Tudi letos so k 
nam prišli iz celotne Slovenije. Zračni promet nad gorjansko letalni-
co je bil zato precej gost, »Jelko« in »Andrej« pa sta imela kar nekaj 
dela, da jima kateri od tekmovalcev ni prehitro ušel v iztek. Od tam je 
namreč silno dišalo po gorjanskih dobrotah, najboljšega pa je v izte-
ku čakala tudi glavna nagrada – vikend paket pri Viženčarju. Gorjan-
ski merilni sistem je tudi letos dokazal svojo natančnost, a prek 220 
(d)m žal ni šlo. Precej strogi so bili tudi sodniki iz »Finske, Norve-
ške, Avstrije, Nemčije in Češke«. Precej večkrat so namreč posegli po 
oceni Gorjanski orel kot po 20-ici. Tekmovalci so prikazali zares lepe 
in dolge skoke, s katerimi so si zmage v svojih kategorijah priska-
kali Igor Pogačar Lazar, Damjana Klopčič, France Strehovec, Robert 
Vrankar, Luka Pančur, Luka Brnot in Aljaž Klopčič. Skupni zmago-
valec Gore 2020 pa je s skupno daljavo 440 (d)m postal Luka Brnot.
Hvala vsem gledalcem in tekmovalcem, ki se vsako leto udeležite 
naših skokov, posebna zahvala pa vsem donatorjem, ki na kakršen 
koli način pripomorete k ustvarjanju naše prireditve. Gotovo je, da 
se bomo na gorjanskih skokih ponovno videli prihodnje leto. 

Urban Zabret, DSKG

Program je povezovala študentka Anja Kranj Železnik. Nasto-
pajoče in obiskovalce je na koncu pozdravil in se jim zahvalil 
predsednik DU Komenda Saša Lenarčič. Imel se jim je za kaj 
zahvaliti, saj so na odru prikazali pravi spekter različnih nasto-
pov od petja, plesa, igranja na glasbila do recitacij lastnih in 
drugih pesmi ter skečev. 
Od sekcij domačega društva so se na komendskih odrskih deskah 
zavrteli člani folklorne skupine. Vodja naše Dramske sekcije Alojz 
Zver in članica sekcije Marija Kern sta sijajno odigrala skeč Dama 
in kmetica. Recitatorki Ivi Ogorevc in Marija Kern sta recitirali pe-
smi Ljubi kruhek in Ljubezen. Prva pa sta na harmoniki zaigrala 
učenca OŠ Komenda Moste. 
Največ aplavza sta za skeč Tango požela Cerkljana Ivan in Matija, 
veliko tudi za zares ubrano petje pevki Francka in Ani ter folklo-
risti za cesarjev ples.
Sosedje iz bukoviško-šinkovturnškega društva so tokrat zapeli 
in recitirali. 
Prireditev je pokazala, koliko talentov se skriva med upokojenci, samo 
odkriti jih je treba, oblikovati in razvijati ter jih pokazati navzočim. 

Jožef Pavlič 

Spust zastav, Zdravljica in skoki se lahko pričnejo ...

Tudi najmlajši so se preizkusili v skakanju

Alojz Zver in Marija Kern sta sijajno odigrala skeč Dama in kmetica
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Letošnje koline obiskala gosta z Irske
Sredi januarja so se v dveh zaporednih dneh tradicional-
no odvile koline na Koželjevi domačiji, ki jih organizira 
TD Komenda. Ja, to je tradicionalno obujanje in ohranja-
nje etnoloških običajev na Slovenskem. 

Letošnji 'domači praznik' ni bil tak kot prejšnja leta, saj se nam niso 
pridružili otroci iz osnovnih šol. Kar se zdi škoda, kajti otroci mora-
jo vedeti, da meso ne zraste v trgovini in da je zanj potrebnega veli-
ko dela in znanja. Pa je bil za člane turističnega društva kljub temu 
prav poseben dan. Že zjutraj sta se nam pridružila dva Irca. Gospod 
Hugh Maguire ima v bližini Dublina svojo mesnico. Na Instagramu 
je odkril, da v Komendi obujamo stare običaje in pripravljamo do-
mače koline. Z enim od zaposlenih je za dva dni prišel v Slovenijo. V 
Ljubljani sta obiskala kuharski tečaj, dan zatem pa še koline v Ko-
mendi. Z nami sta ostala cel dan, si ogledovala, snemala, fotogra-
firala in se veliko pogovarjala. Njuno čudenje je bilo neizmerno. Ko 
sta pripravljeno hrano pokušala, se njunega zadovoljstva in nas-
mehov ne da opisati. Največje zanimanje pa je bilo za naše delo v 
turističnem društvu. Kako je mogoče, da delamo vsi prostovoljno in 
brez plačila in da je med nami toliko dobre volje in prijateljstva. Ja, 
to je pogoj, da društvo vztraja že 21 let.
Gospod Hugh pogosto potuje po Evropi in tako doživlja različne kul-
ture prek hrane, navdihujejo ga načini obedovanja. S tem skuša svo-
je lokalne dobavitelje vzpodbuditi h kakovosti in doseči višjo raven 
prehranjevanja. V svoji majhni mesnici, ki jo vodi že tretji rod,  pa 
razvija edinstvene in inovativne izdelke. Zanimivo je, da se je specia-
liziral za izdelavo klobas, naših krvavic pa sploh ni poznal. Irci imajo 

tudi različico klobas, a brez krvi, ki pa jim rečejo črno-bela »puding 
klobasa«. Mislim da z našim pudingom nimata nobene povezave. 
V TD Komenda se bomo s ponosom spominjali tega dogodka. Naše 
delo na domačiji pa je kljub visokemu obisku potekalo po utečenem 
vrstnem redu. Mesar je opravil svoje, moški so obarjali, čistili glavo 
in parklje s salamurjo, rezali meso za klobase, špeh za ocvirke, jih 
cvrli, dela je bilo dovolj za vse. Ženske smo najprej pripravile čebu-
lo za jetrca. Prva čast gre klavcu, da je prvi postrežen s praženimi 
jetrci. Potem jih dobimo tudi vsi ostali. Ženske smo skuhale juho, 
pražen krompir, kislo zelje. Vsakdo je bil postrežen z obilnim kro-
žnikom. Domačega peciva tudi ni manjkalo. Hugh pa se ni mogel 
načuditi domači špehovki. Ja, res je, da imamo Slovenci odlično do-
mačo kuhinjo, na katero moramo biti zelo ponosni in jo ohranjati. 
Dan se je prevesil v večer, dvorišče Koželjeve domačije je bilo 
pospravljeno in počakalo tako naslednje jutro, ko se je vse delo še 
enkrat ponovilo.  

Katja Tabernik

Maškarijada v skoraj 
pomladnem vremenu

Čeprav letos maškare niso imele prav nobenega dela z odganja-
njem zime, je Maškarijada v soboto, 22. februarja na prostor ko-
mendske tržnice privabila precej barvitih mask. Pustno rajanje 
vsako leto pripravijo TD Komenda, Mravljišče in Občina Komenda. 
Pripravili so zanimiv program s poslikavo obrazov, ustvarjalnim 
kotičkom, najmlajše je zabaval čarovnik, najboljše maske so bile 
nagrajene, seveda pa niso manjkali krofi. 

Špela Šimenc
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Literarni večer z Bronjo Žakelj poln 
čustev, energije, smeha, pa tudi solz

Prijeten večer so nam pričarale članice Kluba odličnos-
ti Domžal in okolice, ki so v Komendo na literarni večer 
povabile pisateljico Bronjo Žakelj, avtorico uspešnice 
Belo se pere na devetdeset. 

Tisti četrtek je sejna soba komendskega špitala pokala po šivih. Bilo 
je prijetno, predvsem žensko druženje, kajti moške predstavnike 
bi lahko prešteli na prste ene roke. Dve uri smo poslušali Bronjo in 
njeno pretresljivo zgodbo – zgodbo o izgubi, minevanju, otroškem 
žalovanju, bolezni, družinskih odnosih. Pa tudi zgodbo o njeni ne-
verjetni življenjski energiji. »Želela sem preprosto samo povedati 
svojo zgodbo, tako zelo čisto, brez misli, ne samo na to, kaj bodo 
rekli drugi, ampak tudi brez nekega moraliziranja,« je povedala av-
torica in prav to ji je čudovito uspelo. Dogodek je bil nabit s čustvi, 
smehom, spoštovanjem, tudi solzami. Avtorica nam je nekatere 
delčke knjige prebrala, kar je spodbudilo mnoge, da so se na koncu 
odločili, da knjigo želijo imeti doma. Prav vsako je Bronja podpisa-
la, vanjo zapisala posvetilo, vsaki udeleženki je stisnila roko in si 
vzela čas za pogovor z njo. »Bronja, tvoji bralci že komaj čakamo 
tvoje naslednje delo. Naj ti nalivno pero steče v pravo smer,« so za-
pisale organizatorke, s katerimi se moramo strinjati. 

Špela Šimenc

Tematska delavnica za družine nas je 
tokrat popeljala v Gruzijo
Zadnje januarsko popoldne je bilo v Krekovem središču 
rezervirano za drugo tematsko delavnico za družine. 

Na tokratni delavnici nas je Katja Jarc popeljala v Gruzijo, kamor se je 
leta 2018 odpravila z možem in sinovoma. Svoje potovanje so začeli v 
Budimpešti, od kjer so z letalom leteli v gruzijsko mesto Kutaisi. Nato 
so se z vlakom podali do glavnega mesta Tbilisi in tam najeli avto. Pot 
so nadaljevali do mesteca Batumi ob Črnem morju, zadnje dni poto-
vanja pa so preživeli v hribovitem severozahodnem delu Gruzije. Gru-
zija jim bo ostala v spominu predvsem po izredno prijaznih ljudeh, 
slikoviti pokrajini, bogati kulturni dediščini ter po odlični kulinariki. 
Po ogledu fotografij s potovanja smo skupaj pripravili nekaj gruzijskih 
jedi in klepetali o potovanjih z otroki, pri čemer je Katja izpostavila, da 
se ji zdi najpomembnejše, da starši pri tem čim manj »komplicirajo«, 
saj so otroci izredno prilagodljivi in radi raziskujejo svet. Gruzija se ji 

V Krekovem središču se dnevno 
družijo prvi udeleženci

V januarju so se odprla vrata Krekovega središča s pro-
gramom dnevnega druženja, kamor vabijo vse starejše, 
ki si želijo v prijateljskem druženju preživeti dan ustvar-
jalno, smiselno ter duhovno bogato, hkrati pa krepiti 
umske in telesne sposobnosti. 

Z Aplenco smo jih obiskali na dan, ko sta bila na kosilo povabljena 
tudi župan in direktorica Občinske uprave. Ta dan je kuhala Vik-
torija Drolec, sicer pa si kuhanje in druga dela prisotni med seboj 
porazdelijo. Takole nam je povedala vodja Krekovega središča, Ber-
narda Mali: »Sedaj smo že ustaljena skupina, na dnevno druženje 
prihaja šest starejših. Prijetno preživljamo skupen čas. Zberemo se 
ob devetih zjutraj ob pogovornem krogu, potem pa se lotimo dejav-
nosti. Vmes prekinemo in gremo razgibat telo. Vsak dan pripravi-
mo malico in kosilo. Skušamo ustvariti družinsko ozračje. Vsi radi 
prihajamo in mislim, da nam kar uspeva. Glas se širi in zanimanja 
je vedno več.« Da se imajo zares lepo, nam potrdita tudi Majda iz 
Podboršta in Jože iz Komende, ki sta ta dan prisotna v centru. 
Za udeležence so vse aktivnosti brezplačne, saj se izvajajo v okviru 
projekta Krekovo središče 2, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Špela Šimenc

zdi odlična destinacija za potovanje z otroki, predvsem sta njena fanta 
uživala v vožnji z vlakom ter raziskovanju potočkov in tolmunčkov, ki 
jih, predvsem na severozahodu, ne manjka. 

Tjaša Hudobivnik
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Demenca ogroža vedno več ljudi

Rdeči križ (RK) Moste je 30. januarja pripravil predava-
nje z naslovom Poznavanje demence v skupnosti. Pre-
davala je mag. Alenka Virant, profesorica andragogike, 
prišlo je 51 ljudi.  

Predavateljica je povedala, da je demenca kronična, napredujoča 
bolezen, ki jo povzroči propadanje možganskih celic, povezanih 
s spominom, mišljenjem, orientacijo, razumevanjem, računski-
mi in učnimi sposobnostmi, sposobnostmi govornega izražanja 
in presojo. Prizadene predvsem kratkoročni spomin. Bolezen se 
stopnjuje do te mere, da bolnik ne more več skrbeti zase. Ni je še  
mogoče pozdraviti, lahko pa se jo upočasni. Zelo je pomembno, 
da se jo čim prej odkrije in ukrepa. Prvi korak je obisk osebnega 
zdravnika, ki bo presodil, ali gre za demenco ali kakšno drugo 
bolezen. Če za demenco, bodo bolnika napotili k zdravniku spe-
cialistu, psihiatru ali nevrologu, da bo ugotovil njegovo resnično 
zdravstveno stanje in predpisal zdravila. 
Kateri so prvi znaki demence? Postopna izguba spomina. Teža-
ve pri govoru. Osebnostne in vedenjske spremembe. Upad inte-
lektualnih funkcij. Nezmožnost  presoje in organizacije. Težave 
pri vsakodnevnih opravilih. Iskanje, izgubljanje in prestavljanje 
stvari. Težave pri krajevni in časovni orientaciji. Neskončno po-
navljanje enih in istih vprašanj. Sprememba čustvovanja in raz-
položenja. Zapiranje vase in izogibanje družbi.
Nevarnost, da zbolimo za demenco, lahko zmanjšamo, če ne ka-
dimo, zmerno uživamo alkohol, jemo sadje in zelenjavo, čim manj 
pa mastno in predelano hrano, malo solimo, se ne zredimo, redno 
hodimo v naravo, delamo na vrtu, nadzorujemo krvni tlak, slad-
kor in holesterol, smo čim bolj umsko dejavni (beremo, se učimo 
tujih jezikov), hodimo v družbo, na prireditve in zadosti spimo. 
Ko zunaj doma prepoznamo, da nekdo resno boleha za demenco 
(se nenormalno vede, kaj išče, je neprimerno ali pomanjkljivo ob-
lečen), se mu previdno približajmo, ga glejmo v oči, ga pomirimo, 
se mu nasmehnimo, se ga nežno dotaknemo ali objamemo, z njim 
govorimo kratko in jasno, mu pomagamo pri želenem opravilu, 
ga, če ne ve, ne kod ne kam, pospremimo do doma ali pokličemo 
domače, policijo. 
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Bolniku pomagajmo po najboljših močeh doma. Ko tega ne zmo-
remo več, ko je bolezen že tako napredovala, mu preskrbimo bi-
vališče v domu za starejše. 
Kadar ne vemo, kaj bi naredili, je najbolje, da pokličemo »sveto-
valni telefon«: 059 305 555 vsak delavnik od 9. do 15. ure. Obr-
nemo se lahko na demenci prijazno točko (DPT), Komendčanom 
najbližja je pri Centru za socialno delo v Kamniku.
Pri obolelem je najpomembneje, da ohrani svoje človeško dosto-
janstvo, da smo do njega spoštljivi, strpni, prijazni, čeprav je vča-
sih to zelo težko, mu pomagamo, kolikor znamo in moremo, če 
ne, prosimo za strokovno pomoč in oskrbo na domu. 
Zavedati se moramo, da demenca ni nobena sramota, saj zanjo 
lahko zboli vsakdo, je pa edino prav, da se bolniku čim prej stro-
kovno in človekoljubno pomaga. Tudi z igrami, ki ga sproščajo, 
veselijo in krepijo njegovo samozavest.  Za demenco v glavnem 
zbolevajo ljudje, starejši od 65 let, a se starostna meja znižuje. 
Ta čas je v Sloveniji bolnih okrog 33.000 ljudi, v prihodnjih letih 
in desetletjih se bo njihovo število znatno povečevalo. Vzroke za 
bolezen strokovnjaki še preučujejo, obenem pa iščejo zdravila, ki 
bodo čim bolj pomagala bolnim. 
Za zelo koristno predavanje se je mag. Alenki Virant zahvalila, na 
začetku pa jo je pozdravila (tudi vse navzoče) predsednica RK Mo-
ste Marija Špehonja. 

Jožef Pavlič 
  
 

 
  O celoviti pomoči invalidom

Rdeči križ Moste je 10. februarja v OŠ Moste organizi-
ral predavanje o osebni asistenci in varstvu invalidov. 

Predavali sta Tina Drnovšek, koordinatorka invalidskega 
varstva pri CSD OSV, in Vesna Tomec Dragar z iste usta-
nove. Govorili sta o tem, kako pomagati invalidu doma in 
zunaj doma pri tistih opravilih in dejavnostih, ki jih sam ne 
zmore, jih pa nujno potrebuje, da »lahko živi neodvisno, 
aktivno in je enakopravno vključen v družbo«. Upraviče-
nost do te pomoči od 1.1.2019 ureja Zakon o osebni asistenci. 

Jožef Pavlič
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Redni občni zbor OK Komenda: 
kjer se srečamo vse generacije
V petek, 31. januarja 2020, smo se člani Orientacijskega 
kluba Komenda sestali v sejni sobi na Glavarjevi cesti 104 
na rednem občnem zboru kluba. Letošnji je bil še poseben, 
saj smo v pretekli sezoni prvič v zgodovini postali slovenski 
klubski prvak v orientaciji. Ob takem dosežku je bilo vzduš-
je seveda prešerno, pregled posamičnih dosežkov in načr-
tovanje aktivnosti za prihodnjo sezono pa še zanimivejša. 

Tokrat smo v svoji sredini pozdravili župana Občine Komenda, g. 
Stanislava Poglajna. Veseli smo bili njegovega obiska. Po predsta-
vitvi delovnih poročil s posameznih področij delovanja kluba smo 
se nekoliko dlje zadržali pri pregledu uspehov naših orientacistov 
v pretekli sezoni. Res jih je bilo veliko. Kako tudi ne, če smo postali 
najboljši klub tako v Slovenski orientacijski ligi kot tudi v Šprint 
ligi. Čeprav smo za tak dosežek zaslužni vsi člani Orientacijske-
ga kluba Komenda, je treba posebej izpostaviti dva posameznika: 
Katjo Babič in Žana Ravnikarja. Katjino 6. mesto na dolgih progah 
na Evropskem mladinskem prvenstvu na dolgih progah (EYOC) in 
Žanova uvrstitev v prvo polovico na dolgih progah na Svetovnem 
mladinskem prvenstvu (JWOC) sta najboljši uvrstitvi Slovencev v 
orientacijskem teku. Zaradi številnih izjemnih rezultatov v letu 
2019 sta si zaslužila najvišje klubsko priznanje KT100 iz rok pred-
sednice kluba Irene Hacin Kölner. Skupaj s priznanjem sta Katja 
in Žan prejela tudi uporabno nagrado – visoko stabilen kompas. 
Pregledali smo tudi delovni program OK Komenda za prihodnjo 
sezono. V prihajajoči sezoni bomo organizirali več tekem, izstopa 
pa večdnevno tekmovanje Orange Cup v aprilu 2020. Prvič smo se 
povsem samostojno lotili tako velikega mednarodnega projekta. Že 
sedaj med prijavljenimi tekmovalci  najdemo orientaciste iz različ-
nih držav: iz Švice, Nemčije, Belgije, Hrvaške ter celo iz Avstralije. 
Po uradnem delu je sledila pogostitev, za super vzdušje pa so pos-
krbele mlade orientacistke, ki so se zopet prelevile v novinarke in 
izvedle nekaj zelo zanimivih intervjujev. Kako malo je potrebno, 
pa postane tudi občni zbor z obilico poročil, statistike in planov 
prav prijetna prireditev. Bravo, punce! 
In seveda, bravo, vodstvo kluba za zanimivo in transparentno 
predstavitev.

Tomaž Pust, član izvršnega odbora Orientacijskega kluba Komenda

Seja UO DU Komenda v 
Krekovem središču
Upravni odbor Društva upokojencev (UO DU) Komenda 
je imel šesto redno sejo 10. februarja v Krekovem sre-
dišču v Komendi. 

Na začetku so se članom odbora pridružili tudi poverjeniki, in si-
cer zaradi tega, ker je mag. Ksenija Ramovš, direktorica Inštituta 
Antona Trstenjaka, pod katerega spada Krekovo središče v Ko-
mendi, ob projektni voditeljici Viktoriji Drolec in strokovni vodi-
teljici Enote Inštituta Antona Trstenjaka v Komendi Bernardi Mali 
najprej vsem navzočim predstavila Krekovo središče, nato pa po-
verjenikom razkazala stavbo, v kateri domuje in deluje. 
Člani UO DU Komenda pa so ta čas prisluhnili predsedniku Saši Le-
narčiču in blagajničarki Mariji Pirnat, ki sta podala poročili o zad-
nji seji UO DU Komenda 18. 12. 2019 in finančnem stanju društva. 
Glavno pozornost so namenili njegovemu občnemu zboru, ki bo 14. 
marca ob 16. uri v Gasilskem domu v Mostah, ter bogatim in zelo 
razvejenim dejavnostim sekcij v okviru društva; med drugim tudi, 
kako zagotoviti denar za njihovo delovanje ter pridobiti nove člane. 
Na občnem zboru bodo podelili priznanja najbolj zaslužnim po-
verjenikom in športnikom v vrstah DU Komenda. Poskrbeli bodo 
tudi za glasbeno in literarno poživitev začetka dogodka. Posebej 
so hvaležni moščanskim gasilcem, da jih bodo gostili v svoji stav-
bi, ter vsem, ki bodo pomagali pri pripravi in izvedbi zahtevnega 
obveznega srečanja in dogodka. 

Jožef Pavlič
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Udeleženci občnega zbora OK Komenda 2020
Katja Babič in Žan Ravnikar sta si zaradi izjemnih rezultatov zaslužila 
najvišje klubsko priznanje - KT100
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Občni zbor Turističnega društva 
Komenda za leto 2019
Člani Turističnega društva smo se zbrali 24. januarja 
2020 v prostorih Kmečkega hrama na Križu na občnem 
zboru z namenom, da pregledamo delo za leto nazaj in 
predstavimo zadane načrte za leto 2020. 

Predsednik Društva Vid Koritnik je v polni dvorani pozdravil 
goste in člane društva. Zadovoljno je poročal o delu v društvu, 
povedal, da smo se v društvu poleg veliko dela tudi zabavali. Za 
vse to gre velika zahvala tudi sponzorjem, prostovoljnemu delu 
članov društva, pa tudi finančni podpori Občine Komenda. Po-
sebna zahvala pa vsem društvom, ki delujejo v Komendi in pri-
dno sodelujejo na prireditvah, ki jih organiziramo na Koželjevi 
domačiji. Finančno poročilo je bilo pozitivno, saj se ni utopilo v 
negativnih številkah. 
Ker je letos volilno leto, je sledila razrešitev predsedstva društva 
in delavnih organov. In ker je društvo zelo uspešno, smo se drža-
li starega pregovora, da se dobrega konja ne menja.  Izvoljeni so 
bili novi organi TD Komenda. Novi – stari predsednik Vid Kori-
tnik je predstavil program dela za leto 2020. Nadaljevali bomo s 
tržnico vsako soboto na prostoru Konjeniškega kluba Komenda, v 
januarju smo že uspešno zaključili s kolinami, februarja je pust-
no rajanje,  marca pa Gregorčki – luč v vodo na kriškem bajerju. 
Aprila bomo izdelovali cvetnonedeljske butarice, sodelovali na 
Kmetijskem sejmu, imeli čistilno akcijo, šli na ekskurzijo, sodelo-
vali na cvetlični razstavi v Arboretumu, načrtujemo tudi dogodek 
Kuha se v Komendi. V mesecu maju in juniju se bomo pripravljali 
na vzdrževalna dela na Koželjevi domačiji. Kot vsako leto bomo 
imeli pred počitnicami še ribji piknik. Vrnemo se septembra, šli 
bomo na jesensko ekskurzijo in nadaljevali s tržnicami. Jeseni, ko 
bo dozorela koruza, bomo zopet ličkali, pripravili za vse občane 
kostanjev piknik in se udeležili komendskega sejma. Konec no-
vembra bomo postavili novoletno jelko, izdelovali adventne venč-
ke, postavili jaslice in, kot vsako soboto, kuhali na tržnici. 
Po uradnem delu je sledilo druženje. Uživali smo v poslušanju ka-
kovostne slovenske domače glasbe Slovenskih muzikantov. Pelo 
se je, klepetalo in plesalo. Takih dni si v Turističnem društvu Ko-
menda želimo še mnogo.

Katja Tabernik

Prostovoljno gasilsko društvo Križ 
ima novega predsednika

V soboto, 15. februarja, je imelo Prostovoljno gasilsko 
društvo Križ 66. redni občni zbor, na katerem so med 
drugim izvolili novega predsednika. 

Po sedmih letih z mesta predsednika prostovoljno odstopa Gregor 
Vrhovnik, ki ga je zamenjal Janez Pogačar mlajši. »Velike škor-
nje si obul, dobro jih nosi!« so mu zaželeli moščanski gasilci, ki 
so, tako kot tudi gostje iz drugih društev, pohvalili delo PGD Križ. 
Poročila so pokazala, da je za kriškimi gasilci še eno uspešno leto. 
Med intervencijami velja posebej izpostaviti požar na Publikusu, 
na katerega so se odzvali s 23 gasilci. V preteklem letu so med dru-
gim končali obnovo stanovanja nad gasilskim domom, kamor se 
je vselil eden izmed članov, uspešno so organizirali gasilsko vese-
lico, veliko pohval pa so v društvu prejeli za organizacijo srečanja 
članic regije Ljubljana III. Občinskega tekmovanja se je udeležilo 
devet ekip, vse so se uvrstile na regijsko tekmovanje, ekipa vete-
ranov pod mentorstvom Janeza Peterlina pa tudi na državno tek-
movanje, ki bo maja. Na državno tekmovanje v gasilski orientaciji 
so se uvrstile mladinke, tam pa jim sreča ni bila najbolj naklonje-
na, uvrstile so se na 31. mesto. 

Špela Šimenc

Napredovanja in odlikovanja:

 ◼ Priznanje za 10-letno aktivno delo v gasilski 
organizaciji: Nejc Mušič, Zala Grintal in Rok Hlade

 ◼ Priznanje za 40-letno delo v gasilski organizaciji:   
Stane Zarnik

 ◼ Priznanje za 60-letno delo v gasilski organizaciji: Milan 
Sušnik in Rajko Petek

 ◼ Značka veterana: Stane Zarnik
 ◼ Odlikovanje GZS - napredovanje v čin višji gasilec 2. 

stopnje: Roman Pirc in Samo Koprivšek
 ◼ Odlikovanje GZ Komenda – priznanje gasilske zveze 2. 

stopnje: Tomaž Kosec
 ◼ Odlikovanje GZ Komenda – priznanje gasilske zveze 1. 

stopnje: Jože Petek

Stane Zarnik prejema značko veterana. Ob njem na levi Uroš Sušnik, po-
veljnik PDG Križ in na desni Janez Pogačar, novi predsednik PGD Križ.
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Ustvarjalka Katarina Žagar  ('rina Kata')

»Pri igračah si res privežem dušo«
V eni izmed hiš na Krekovi ulici nastajajo čudoviti umetniški izdelki. Tam je doma Katarina Žagar, 
ki ustvarja pod imenom 'rina Kata'. Poklicno se je usmerila v restavratorstvo, obožuje mozaike, 
v zadnjih letih pa izpod njenih rok prihajajo čudovite igrače. Katarina za umetniško ustvarjanje 
prek delavnic navdušuje tudi najmlajše. 

Katarina, kakšna je tvoja zgodba, že od nekdaj rada ustvarjaš? 
Moj oče je po poklicu mizar, stalno je nekaj risal in meni so bile 
njegove tehnične risbe od nekdaj všeč. Rada sem bila zraven, 

ga opazovala, mu pomagala, že kot deklico me je naučil šivanja. Tudi 
tri moje tete so šivilje, tako da nekaj bo že v družini. Šla sem Srednjo 
šolo za oblikovanje in fotografijo, pa naprej na Akademijo za likovno 
umetnost in oblikovanje, kjer sem se usmerila k restavratorstvu. De-
lam projektno, kot restavratorka, dolgo časa sem delala na mozaikih, 
pri katerih se res sprostim. A ker to delo zahteva celega človeka in to 
povečini kar cel dan, restavratorstvo pri meni trenutno ob majhnih 
otrocih malce miruje. Zato pa nastajajo in se rojevajo drugi projekti. 

Med drugim tudi igrače, ki so hkrati čudovit dekor. Kdaj je 
nastala prva?
Prva igrača je nastala pred sedmimi leti. Pred tem sem rada delala 
darilca za prijatelje in znance, potem pa so me vedno večkrat prosili, 
če bi kaj zašila. Eno je vodilo k drugemu, odziv je bil dober in začeli so 
nastajati 'hipoti', žabice, pujsi, medvedi, kravice ... Pri igračah si res 
'privežem dušo'. Največje veselje mi je na koncu, ko naredim obra-
zek in igrača zaživi. Čeprav naj bi bili ti izdelki za otroke, se pogosto 

zgodi, da jih kakšen odrasel naroči zase. Simpatična je zgodba, ko sta 
mi fant in dekle naročila vsak svojo žabico, kot darilo eden drugemu 
za valentinovo. Nisem vedela, kaj storiti, pa sem jima sešila vsake-
mu svojo žabo in potem, ko sta se že obdarovala, seveda povedala, 
da lahko eno vrneta. Obdržala sta obe in kasneje, ko so se jima rodili 
otroci, sem sešila igrače tudi za njih. V zadnjem času mi pogosto na-
ročijo tudi, naj sešijem mamico, očija in dojenčka, ter tako sporočijo 
novico o novem članu. Veliko je takih lepih zgodb.

Se ti zdi, da ljudje vedno bolj cenimo ročno, unikatno delo?
Ja, zadnje čase je res velik poudarek na tem. Zdi se mi, da vedno 
manj ljudi kupuje plastične igrače. Da ljudje vedno bolj cenimo 
ročno delo in iščemo malce drugačne izdelke. Se pa zgodi, da mi 
igračo naročijo, ker na trgovskih policah ne najdejo tega, kar išče-
jo. Meni pa lahko povedo točno določeno barvo, obliko in vzorec, 
ki so si jih zamislili.

Ustvarjaš samo po naročilu?
Večinoma ustvarjam po naročilu, prodajajo pa moje izdelke tudi 
v Galeriji Krpan v Ribnici. Sanjam o svoji mali trgovinici z igrača-
mi, morda prodajnem ateljeju … Moja druga velika želja od nekdaj 
pa je bila, da bi vodila ustvarjalne delavnice za otroke. Ta se mi 
je uresničila pred nekaj meseci, ko sva pričeli s Polono Gašperin 
v Fizioterapiji Reven organizirati Pravljično jogo z ustvarjanjem. 
Polona vodi jogo, potem pa sledi ustvarjalni del.

Kakšen pa je odziv in kaj vse počnete na teh delavnicah?
Odziv je zelo dober. Otroci se spoznajo z različnimi materiali, de-
lamo z glino, barvami, delali smo lovilce sanj, tiskali na blago, de-
lali bomo domač plastelin in še veliko zanimivega. Zdi se mi po-
membno, da se že najmlajši spoznajo z različnimi ustvarjalnimi 
materiali in res je lepo videti, kako ponosno otroci domov odne-
sejo izdelke, ki so jih sami ustvarili. 

Špela Šimenc
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Potrebujemo:

 ◼ vrečko iz blaga,
 ◼ barve za tekstil,
 ◼ štampiljke (mi smo jih izdelali kar 

doma iz zamaškov iz lepljene plute – 
zamaškov za vino),

 ◼ jabolka, limone, lahko tudi katero-
koli drugo sadje, ki je dovolj kom-
paktno in primerne velikosti,

 ◼ šablone,
 ◼ čopič,
 ◼ penasti čopič za odtiskovanje.

In veliko domišljije … 

(Še več idej za ustvarjanje z otroki pa naj-
dete na Katarinini FB strani – rina Kata)

5 MINUT ZA DOBER NASVET

Ustvarjanje 
z otroki: potisk 
bombažnih vrečk

Tri pomembne čebelarske knjige v Glavarjevi 
knjižnici v Komendi
Petra Pavla Glavarja so na poti razvoja njegovega naprednega čebelarjenja 
usmerjale lastne čebelarske izkušnje in znanja iz številnih čebelarskih knjig. 

V beneficijski hiši v Komendi, ki je bila dog-
rajena leta 1752, je bila tudi z železnimi vrati 
in polknicami ter z obokanim stropom skrb-
no zavarovana soba, namenjena knjižnici. 
Poleg ohranjenih Glavarjevih knjig je tu tudi 
Arhiv Glavarjevega beneficija, ki ga je skrbno 
uredil mag. Baraga (1998). Knjižnična pred-
soba je danes urejena kot spominska soba. 
Ob Glavarjevi selitvi na Lanšprež (1766) je 
zelo verjetno vzel s seboj tudi nekatere knji-
ge, med njimi gotovo tudi čebelarske, ki pa 

so se porazgubile in niso bile vrnjene na svo-
je mesto v Glavarjevi knjižnici.
V Glavarjevi knjižnici so dostopne tri nem-
ške čebelarske knjige. Dve sta bili izdani 
leta 1766 in ena leta 1769. Gre za dela (pre-
vodi naslovov): Racionalna in izkustvena 
zasnova najpopolnejšega gojenja čebel za 
vse deželne okoliše; Saški čebelar ali nov 
način izgradnje lesenih čebelnih panjev od 
gospoda Palteau von Melz-a: poleg veščine 
gojenja čebel in naravoslovja teh insektov; 
Popolni čebelarski nauk. 
Glavar je v teh knjigah našel koristnega po-
močnika pri pisanju »Odgovora« (1768) in 
osnutka svoje čebelarske knjige (1771) ter 
skupaj s prvo Janševo knjigo Razprava o 
rojenju čebel pri Pogovoru o čebelnih rojih 
v letu 1776. V seznamu čebelarskih knjig, 
vpisanih v Cobiss, so v slovenskih knjižni-
cah le štiri, ki so bile izdane do vključno leta 
1769. To dodatno potrjuje, kako pomembne 

so čebelarske knjige v Glavarjevi knjižnici.
V Glavarjevi knjižnici pa ni več prve Janševe 
knjige. Demšar (1967) piše, da se je Glavar v 
svojem pismu Tomelju 3. marca 1780 prito-
ževal, da »Iskane knjige »O čebelnih rojih« 
avtorja Janše nikjer ne najdem.«  Glavar je 
imel sodeč po zapisu v 396. odstavku Pogo-
vora o čebelnih rojih še veliko drugih čebelar-
skih knjig, ki pa niso bile vrnjene iz Lanšpreža 
v Glavarjevo knjižnico in so se porazgubile.  
Ohranjena Glavarjeva knjižnica v Komendi 
je enkratna, je prvovrstna in dragocena slo-
venska kulturna ter tudi čebelarska dediš-
čina. Velika škoda je, da knjige niso vpisane 
v Cobiss, da bi bile tako vsaj po naslovih in 
ključnih besedah javno dostopne. Da pri 
tem ne govorimo, kaj bi prinesla digitali-
zacija teh knjig, kar je danes povsem vsak-
danja in niti ne tako draga tehnika. Še leto 
in pol je do tristote obletnice Glavarjevega 
rojstva. Ta vpis in morda tudi digitalizacija 
bi bila pomemben prispevek in hkrati zah-
vala Glavarju ob pričakovano številnih pra-
znovanjih, ki mu bodo takrat posvečena. 

zasl. prof. dr. Andrej Šalehar 
(vire, na katere se je avtor uprl pri pisanju, 

hranimo na uredništvu)
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Uvodni nagovor Darka Mavsarja na prireditvi ob kulturnem prazniku

Za naš jezik smo največja 
nevarnost prav mi sami 

Enkrat sem se pogovarjal z gospo-
dom, Slovencem, zanimivo, da se 
je pisal Štraus, kar je verjetno ži-

dovski priimek, ki je dejal, da je praktič-
no celo svojo delovno kariero preživel v 
Belgiji in Franciji. Tam se je šolal za oce-
njevalca starin, pa tudi dragih kamnov. 
Tako je dejal: »Služil pa sem predvsem 
s preprodajo starin. Starine avstrijske-
ga porekla, ki jih Francozi ne cenijo, 
ker predvsem visoko cenijo samo svoje, 
sem v Franciji poceni kupoval in jih nosil 
prodajat v Avstrijo, kjer so jih Avstrijci, 
ki jih seveda zelo cenijo, drago kupova-
li. Potem pa sem v Avstriji poceni ku-
poval starine francoskega izvora, ki jih 
Avstrijci ne cenijo toliko, ker bolj cenijo 
svoje, in jih drago prodajal v Franciji. In 
tako sem delal skoraj celo svojo kariero 
in zaradi ponosa Francozov in Avstrijcev 
zelo dobro zaslužil.«
No, tega v Sloveniji, pa četudi bi bila 
tako velika, kot je nekoč vendarle bila, 
najbrž ne bi mogli početi. Tega ne bi 
mogli početi ne samo zato, ker je Slo-

venija menda premajhen trg za tako 
dejavnost, ampak ker se zdi, da Sloven-
ci pač nismo zadosti ponosni na tisto, 
kar je naše in se nemara dostikrat celo 
sramujemo svoje majhnosti in mogoče 
tega, da dvomilijonski narod pred dru-
gimi – pet, deset in več milijonskimi 
– skoraj omembe ni vreden. Največja 
nevarnost in kvarnost tega, da nismo 
dovolj ponosni na tisto, kar je naše, je 
ta, da do tega nimamo nobenega odno-
sa, da tega ne cenimo in seveda tega ne 
podpiramo in ne negujemo. Posledice 
neosveščenosti in pomanjkanja ponosa 
so vidne povsod – v naši arhitekturi, v 
glasbi, v običajih in nenazadnje – v je-
ziku. Naši običaji in navade, razmišlja-
nja, odnos do stvari so seveda v veliki 
meri odraz in zapuščina, ki smo jo pre-
jeli od naših prednikov. In tudi odraz 
miniaturnega slovenskega prostora in 
časa, v katerem živimo. V srčiki tega pa 
je vedno jezik. Naš, slovenski jezik. Ne 
gre za to, da bi bili prepotentno ponosni 
na svoj jezik, ker je ravno naš. Gre za to, 
da je naš jezik ravno tako kot vsak drugi 
neizmerno bogastvo, ki ga – v našem 
primeru – lahko ceni in razume zgolj 
dva milijona ljudi. Drugi ga ne bodo, ker 
ga povečini niti razumejo ne. Ker ga je, 
navsezadnje, tudi težko razumeti. 
Jezik je kot čarobna koprena, ki prek-
riva vse. Je kot matrica, v katero so za-
kodirani vsi podatki od nekoč do danes. 
Je kot forenzični zemljevid, kot zbirka 
arheoloških artefaktov na poti iz pre-
teklosti v prihodnost. Jezik je kot gib-
ko žuboreče nesnovno bogastvo, ki je 
vsem na razpolago. Slovenci smo eden 
najmanjših narodov na svetu. Zato 
mora biti naš jezik za nas še posebna 
odgovornost in svetinja. Naš največ-
ji poet, ki je pisal tudi v nemščini, je 
verjetno zaradi ljubezni do slovenščine 

moral pretrpeti mnoga ponižanja. Tudi 
zdaj majhen slovenski narod in njegov 
jezik sta morala na poti čez drn in strn 
zgodovine marsikaj pretrpeti. V bližnji 
in daljni preteklosti so nas prepričevali, 
tako prikrito, in nemara še zdaj, da je 
slovenski jezik manjvreden, okoren in 
nerazvit. Trdili so, da je to jezik podre-
jenih, hlapcev, kar smo en del svoje 
zgodovine nedvomno bili. Takšna je 
pač usoda malih narodov. Ampak lah-
ko se zgodi, da bomo hlapci tudi v pri-
hodnje. Kajti za naš jezik smo največja 
nevarnost pravzaprav mi sami. Če ga 
mi sami ne bomo spoštovali, negovali 
in razvijali, potem bo začel usihati kot 
roža, ki je nihče ne zaliva. 
Brez zadržkov lahko trdimo, da je naš 
jezik po svoji gibkosti, mnogoterosti, 
natančnosti in nenazadnje težavnosti 
za učenje, vsaj tako dober, lep in iz-
razen kot vsak drugi, tudi tisti, ki se 
šopiri vsepovsod. Kljub previdni de-
mokratizaciji evropskega prostora pa 
je za majhen narod edina rešitev in pot 
znanje, vztrajnost, predanost, osveš-
čenost in ponos na vse, kar je vredno in 
naše. In jezik mora biti vedno v srčiki 
naše pozornosti. 
Jutri je kulturni dan. Želimo, da vas 
jutri in tudi sicer vedno in povsod 
crkljajo lepe slovenske besede. Prav-
zaprav pa je posebej temu posvečen že 
nocojšnji večer. Želimo, da vas crklja-
jo in nežno gnetejo lepi slovenski na-
pevi in recitacije. Da pa ne bomo izpa-
dli slovensko prepotentni, se bo našel 
še kakšen všečen angleški napev. Am-
pak samo kanček, eno skodelico, bi 
lahko rekli. Ker teh je sicer dovolj. Če 
ne verjamete, prižgite radio. Ampak, 
kot rečeno, jezik je bogastvo in mi 
smo odgovorni za svojega in naj cveti, 
kot naj bi cvetela ljubezen.
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Doživetje s poti 
žlahtne kulturne 
dediščine
Upokojenska pohodniška skupina je z vodjem Jankom Burni-
kom v obetajočem prazničnem jutru z osebnimi avtomobili pri-
stala v osrčju triglavskega raja: ob Prešernovi Vrbi in po Poti 
kulturne dediščine odkrivala literarne velikane, ki jih je rodila 
Občina Žirovnica. 

Takoj smo začutili duhovno moč in 
ozračje miru pod veličastno stražo 
alpskih velikanov. On, očak Triglav, 

je bil ta dan središče našega obzorja. Kljub 
živahnemu vrvežu rastoče množice smo se 
ob brezhibni organizaciji z vodniki razpo-
redili na pohodniško pot, opremljeni z lič-
no kartico za dokazno žigosanje na ciljnih 
točkah. 

1.Žirovnica: rojstna hiša z muzejem uče-
njaka, poliglota in Prešernovega pri-

jatelja Matija Čopa, ki je pesnika s svojim 
širokim poznavanjem evropske literature 
uvajal v zahtevne klasične pesniške obli-
ke. Na tej informacijski točki zavrtijo film 
Dežela Prešernovega otroštva; poučijo 
o arheološki zbirki z Ajdne, kamor so se 
na visoki skalni zob nad dolino Završnice 

umaknili naši predniki v časih prvega na-
seljevanja; izvedeli smo, da je Žirovce pre-
težno hranila kaša, da so »kašarji«: Osem-
najstkrat kaša, pol je pa nedela …

2.Pot je vodila do Breznice, kjer spo-
minski čebelnjak s poslikanimi panj-

skimi končnicami z motivi ljudskih prigod 
in vraž obuja spoštljiv spomin na prvega 
slovenskega učitelja čebelarjenja Antona 
Janša. Rojstni dan tega cesarskega dvorne-
ga čebelarja je OZN razglasila za svetovni 
dan čebel. Sledil mu je naš Peter Pavel Gla-
var in naša kranjska sivka je postala pre-
poznavna blagovna znamka. 

3.Doslovče: pristna rojstna kajža pi-
satelja prvega slovenskega zgodo-

vinskega romana Pod svobodnim soncem, 

prisrčnih pripovedi za mladino in drama-
tika Frana Saleškega Finžgarja. Na domači 
peči pod nizkim stropom je srkal vase pri-
povedi, ki so zapolnjevale zimske večere 
ob brnenju prvega šivalnega stroja v fari, 
pisateljevega očeta čevljarja. Tukaj se mu 
je oblikoval pristen ljudski jezik.

4.Rodine: Rojstna hiša Finžgarjeve-
ga bratranca, duhovnika in pisatelja 

zgodovinskih Bobrov in Ovčarja Marka, Ja-
neza Jalna. Šaljive zgodbe o njem slikovito 
pripoveduje njegov pranečak, ki s pono-
som vzdržuje domačijo, nekdanjo Mežna-
rijo, in v še delujoči črni kuhinji z Ostroro-
gim Jalnom prekajuje slastne postrvi. 

Urejene in arhitekturno skladne vasice 
pod širokim peščenim hrbtom Stola so ne-
skončno navdihujoče. S svojim mirom in 
kleno gorenjsko izvirnostjo na vsakem ko-
raku vključujejo v sodobni utrip dediščino 
preteklih rodov, z muzejskimi zbirkami, 
sakralnim bogastvom in nesnovno dedišči-
no naših korenin, kar tvori našo identiteto, 
da bomo ostali v tej deželici, ki nudi vse. Te 
vasice trkajo na naš ponos in samozavest. Ne 
more biti slučajno, da so na zgoščenem po-
lju zrasli toliki duhovni velikani, z največjim 
Slovencem Francetom Prešernom, ki nas je 
s Poezijami umestil med kulturne narode, ki 
je »izgorel« za slovensko besedo. Bolj ko je 
odkrival njeno moč, bolj ga je srkala vase. 
Z Rodin je pot vodila nazaj v srce Slovenije, 
Vrbo. Krajši del nas je tja popeljala konjska 
vprega z lojtrnikom.
Sveti Marko se je gotovo z nebes zadovoljno 
nasmehnil ogromni množici »romarjev«, ki 
so se zdaj gnetli pod visokim odrom, čaka-
joč na sklepno svečano proslavo. Ob vihra-
nju praporov Slovenskih vojnih veteranov, 
godbenikov, noš in nastopajočih je resnično 
vel Prešernov slovenski duh, kakršnega za-
man čakamo na državnih proslavah. Tukaj 
pa ga ustvarja že sama narava, ki se je v vsej 
veličastnosti pognala kvišku v slovenskem 
amfiteatru in slovenskem Parnasu, kjer 
»svetla zarja/ zlati z rumenimi žarki glavo 
trojno/ snežnikov kranskih sivga poglavar-
ja …« Zvenele so tehtne, spravljive besede, 
poezija je bila večplastna, ljudje notranje 
obogateni in prevzeti. Narod, ki je rodil Pre-
šerna, mora živeti. In zdi se, da ima pesnik 
vse večjo moč.
Vse občudovanje Občini Žirovnica, ki s tem 
projektom in kompleksno ureditvijo Ribče-
ve hiše postaja kulturno središče Slovenije. 
                                                    

Iva Ogorevc
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Trudimo se, da bi vsi 
otroci hodili v šolo
Kot sem pisala že v prejšnjem prispevku, na misijonu Ampitafa, 
ki je oaza za ljudi tukaj sredi pustinje, nudimo izobraževanje, 
zdravstveno oskrbo in duhovno podporo. Sama sem na misijon 
prišla oktobra in tukaj pomagam misijonarju Janezu Krmelju, ki 
na Madagaskarju deluje že več kot 30 let. 

Madagaskar spada med najrevnejše 
države sveta, to je tudi eden od ra-
zlogov, zakaj slovenski misijonar-

ji delujejo na tem otoku. Hitrejši napredek 
ovirajo revščina (70 % prebivalstva živi pod 
uradno mejo revščine), pomanjkanje hrane 
zaradi majhnih pridelkov in naravnih ujm 
(suše, tropski cikloni, poplave) ter zelo sla-
ba prometna in druga infrastruktura. V tem 
prispevku se bom osredotočila predvsem na 
izobraževanje na Madagaskarju. Tukaj sicer 
nisem zelo dolgo, vendar so štirje meseci že 
dovolj, da sem dobila vpogled v stanje šol-
skega sistema na tem otoku. 

Državne in zasebne šole
Lahko rečem, da je vse skupaj precej ža-
lostno in zaskrbljujoče. Na otoku so sicer 
državne in zasebne šole. Zasebne šole so 
večinoma katoliške ali protestantske in ni-
majo nobene državne podpore, samo do-
voljenje, da smejo obstajati. Vzdržujejo se 
izključno s šolninami, ki so minimalne, saj 
želijo šolanje omogočiti čim večjemu šte-
vilu učencev. S šolninami ne pokrijejo niti 

plač učiteljev. Kljub temu so to najbolj ka-
kovostne šole v državi. Pri šolanju najrev-
nejših otrok se velikokrat pojavi problem, 
saj sami ne morejo plačati niti minimalne 
šolnine. Veliko šolnin za otroke revnih dru-
žin misijonarji plačajo z darovi dobrih ljudi 
iz Slovenije, ki pomagajo pri šolanju revnih 
otrok na Madagaskarju. Zasebne šole veči-
noma vodijo misijonarji ali sestre, ki poskr-
bijo za potrebščine, plače in vse ostalo. 
Državne šole pa so popolnoma druga zgod-
ba. Največji problem, ki sem ga zaznala, so 
učitelji. Odrasli smo otrokom namreč zgled 
v vsem in tako so tudi učitelji zgled učen-
cem. Veliko učiteljev je lenih, država nima 
pravega nadzora nad njihovim delom, pla-
če so nizke, tudi izobraževanje za poklic 
učitelja po končani srednji šoli traja samo 
dve leti. Učitelji v resnici nimajo prave iz-
obrazbe, znanja ter pripomočkov. V veliko 
šolah po državi nimajo kred ali table. Po-
nekod nimajo šolskih klopi, učenci nima-
jo zvezkov in pisal, kje so šele učbeniki in 
delovni zvezki. Otroci se zjutraj odpravijo 
v državno šolo, potem pa jih čez eno uro že 

lahko vidiš, kako odhajajo domov. Ko jih 
vprašam, zakaj niso v šoli, povedo, da ni 
učitelja. Učitelji zaradi slabih plač raje de-
lajo na svojih riževih poljih ali trgujejo, kot 
da bi posvečali čas službi.

Šola na misijonu Ampitafa
Na misijonu Ampitafa je stanje precej boljše 
kot drugje po državi, vendar še vseeno ne 
dobro. Ob prihodu na misijon sem kot svo-
je osrednje poslanstvo sprejela pomoč pri 
organizaciji vrtca in šole. Ker sem bila res 
pretresena nad slabo izobraženostjo uči-
teljev, vsako soboto popoldne organiziram 
pouk za učitelje, kjer se učimo angleščino 
ter različne pristope poučevanja. V veliki 
večini primerov je pouk tukaj namreč vide-
ti tako, da učitelj govori oz. piše, učenci pa 
prepisujejo. Ne pogovarjajo se veliko, niče-
sar ne ponazorijo s primeri. Učenci vse, kar 
so se naučili, takoj pozabijo. Ocene na testih 
so zelo slabe. Ko so nazadnje pisali teste, je 
v vseh razredih manj kot polovica učencev 
dosegla 50 %, ampak se nihče ni preveč 
obremenjeval s tem. Niti učitelji niti učenci 
temu niso posvečali pretirane pozornosti. 
Tudi lansko državno maturo je v državi op-
ravilo le 44 % učencev. Statistika pa kaže, 
da je bilo leta 2018 na otoku pismenih 74,8 
% prebivalcev starejših od petnajst let.

Sistem izobraževanja je podoben 
francoskemu
Sicer pa je sistem izobraževanja podoben 
francoskemu. Osnovnošolsko izobraževa-
nje na Madagaskarju traja pet let in je na-
menjeno otrokom med približno šestim in 
enajstim letom (starši za veliko otrok na-
mreč ne vedo točne starosti, zato starost 
otroka ocenimo). Trajanje srednješolskega 
izobraževanja pa je sedem let in je razdelje-
no na nižjo srednjo šolo (štiri leta) in višjo 
srednjo šolo (tri leta). Na misijonu Ampita-
fa pa otrokom nudimo tudi predšolsko izo-
braževanje (vrtec). Nadaljnje univerzitetno 
izobraževanje je možno v glavnem mestu 

Kosilo v vrtcu

Jutranji zbor učencev osnovne šole
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Kdor bi želel Katji nameniti kakšen 
dar, ki ga bo namenila za opremo vrt-
ca in postavitev otroškega igrišča, se 
lahko javi na uredništvo, kjer hrani-
mo njen kontakt.

Antananarivu. Vsako leto nekaj najuspe-
šnejših učencev dobi možnost nadaljnjega 
izobraževanja pod okriljem misijona. Sled-
nje vključuje kritje šolnine in hrane. Trenu-
tno se v vseh razredih na misijonu Ampitafa 
šola 480 učencev. Vsak dan jim omogočimo 
tudi topel obrok, ki ga plačamo prav tako z 
darovi dobrih ljudi iz Slovenije. V šolski ku-
hinji, ki je na prostem, vsak dan skuhamo 
približno 150 kg riža. Priloga pa je precej 
skromna. Vsak ponedeljek je poleg riža na 
jedilniku fižol, preostale dni pa tako ime-
novana 'čaka' (različno listje, ki ga naberejo 
in skuhajo v vodi z nekaj soli, mene spomi-
nja na špinačo). Krožniki so vedno prazni, 
hvaležnost otrok za obrok riža pa neizmer-
na. Če sami ne izpraznijo krožnika, pa svoj 
obrok delijo s prijateljem, ki je še lačen.

Moje delo
Verjetno vas zanima, kaj jaz počnem v šoli, 
kjer govorijo malgaški jezik, kako lahko 
poučujem in kako učim učitelje, ki ne zna-
jo angleško. Moram priznati, da je bilo na 
začetku precej težko. Prvi mesec tukaj sem 
porabila predvsem za učenje jezika, ki ga 

danes že precej dobro razumem in govorim. 
Večino časa preživim v vrtcu in v nižjih ra-
zredih osnovne šole. Občasno pomagam pri 
učenju angleščine v srednji šoli. Otrokom v 
vrtcu poskušam dajati čim več topline, veli-
ko se objemamo in crkljamo. Veliko se tudi 
učimo. Poskušam jim dajati dober zgled, 
ker vidim njihove oči, kako spremljajo vsak 
moj korak in besedo. Skupaj z učenci smo v 
prostem času uredili okolico šole in nasadili 
različne vrtnine. Koruza, fižol in paradižnik 
že odlično uspevajo. Nasadili smo tudi več 
kot 100 bananovcev in učenci že komaj ča-
kajo naslednje leto, ko bo zraven obroka 
riža vsak dan tudi banana.

Otroci so moji najboljši prijatelji
Otroke iz vasi večkrat vprašam, kaj si želijo 
postati, ko bodo veliki. Redki imajo sanje, da 
bi postali nekaj več od navadnih poljedel-
cev, ribičev, prodajalcev. Otrokom posku-

šam dajati spodbudo, da lahko postanejo 
nekaj več, če se bodo pridno učili. Otroci so 
moji najboljši prijatelji tukaj, vsak dan ob-
čudujem njihovo preprostost in iskrenost. 
Za te nedolžne dušice je vredno biti tukaj, 
čeprav ni vedno preprosto. Že ko sem prvič 
prišla na Madagaskar, mi je Pedro Opeka re-
kel: »Nič ni večje od ljubezni, ki gori v srcih 
najrevnejših otrok. Vera in veselje.« Zdaj na 
lastne oči vidim, da je imel prav. Vsak dan 
lahko občutim njihovo ljubezen. Vsak dan 
me zjutraj čakajo pred vrati in mi zvečer 
zaželijo lahko noč. Otroci me napolnijo z 
energijo, me spravijo v dobro voljo, mi po-
darijo nešteto objemov in iskrenih nasme-
hov. Sreča je, ko vidim, da se igrajo v popolni 
brezskrbnosti njihovega otroštva. Pokažejo 
mi, da je naša vas (naš misijon) kljub vsem 
njihovim težavam, tragedijam in tegobam 
res oaza upanja. 

Katja Ravnikar

Otroci me napolnijo z 
energijo, me spravijo 

v dobro voljo, mi 
podarijo nešteto 

objemov in iskrenih 
nasmehov.

Otroci v vrtcu pri barvanju pobarvank

Primer razreda v državni šoli

Sobotna šola za učitelje
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Tadej Pogačar osvojil dirko po Valenciji
S samo presežnimi besedami opisujejo svetovni mediji 
Tadeja Pogačarja in njegove kolesarske dosežke. 

Tako zmagovito, kot je kon-
čal lansko sezono, je pričel 
tudi letošnjo. Zmagal je na 
dirki po Valenciji – nanizal 
je tri etapne zmage – in se na 
lestvici najboljših kolesarjev 
sveta povzpel na deseto mes-
to. Strokovnjaki ga umeščajo 
v sam vrh svetovne kolesarske 
prihodnosti, sploh ob dejstvu, 
da šele drugo sezono tekmuje 

na tako visoki ravni. Tadej pa je že usmerjen naprej, pravi da ga čaka 
še veliko izzivov. Najprej je na vrsti Dirka po Emiratih, ki poteka v teh 
dneh. O Tadejevih uspehih bomo nedvomno še poročali.

Špela Šimenc

Luka Lukšič in mlajši dečki Judo kluba 
Komenda najboljši v slovenskem 
pokalu Judo zveze Slovenije 2019

V četrtek, 16. 1. 2020, je v Narodnem 
domu Celje potekala uradna podelitev 
nagrad najboljšim športnikom in klu-
bom za leto 2019. Judo zveza Slovenije 
je nagrade podelila vsem najvišje uvr-
ščenim judoistom ter klubom, ki so 
se z zmagami na slovenskem in tujih 
pokalih uvrstili na prva tri mesta Slo-
venske judo lestvice. Med posamezni-
ki se je izjemno izkazal Luka Lukšič, ki 
je v kategoriji starejših dečkov U14 s 
kar 33 zmagami osvojil absolutno prvo 
mesto. Za ekipne dosežke je ekipa mlajših dečkov U12 JK Komenda 
osvojila prav tako 1. mesto izmed 55 slovenskih klubov, kar je prav 
tako prvič v zgodovini kluba velik uspeh, predvsem pa ogromen na-
predek, ki je le dokaz dobrega dela in organizacije. Nagrado je prevzel 
predsednik in glavni trener kluba Boštjan Veinhandl. V samem vrhu 
so bile tudi mlajše deklice U12, ki so se kljub majhnemu številu tek-
movalk povzpele na 5. mesto.

Katarina Kumer

Haya Veinhandl Obaid postala 
državna prvakinja v judu
V soboto, 25. 1. 2020, se 
je v Rdeči dvorani v Ve-
lenju odvijalo Državno 
prvenstvo Slovenije v 
judu za starejše dečke 
in starejše deklice U14 
za leto 2020. Izmed os-
mih predstavnikov Judo 
kluba Komenda se je 
najbolje odrezala Haya 
Veinhandl Obaid, ki je kot novinka v tej starostni kategoriji presene-
tila nasprotnice in s tremi zmagami osvojila naslov državne prvakinje. 
Haya bo konec meseca dopolnila 12 let in je zelo talentirana za borilne 
športe. Njeno ime ni zapisano samo v judu, temveč tudi v boksu, kjer je 
lani prav tako zmagala na državnem prvenstvu. 

Katarina Kumer

Ligaška tekmovanja v tretji fazi
Medtem ko je selekcija U11 odigrala šele drugi turnir, pa 
so selekcije U13, U15 in U17 v tretji fazi tekmovanja. Bolj 
ko se bliža konec sezone, lepše postajajo igre. Tudi re-
zultati prihajajo. 

Selekciji U13 in U17 sta za-
beležili zmago in poraz, U 
15 pa žal samo dva poraza. 
A tudi poraz je sestavni del 
športa, ki koristi, kadar se 
iz njega nekaj naučimo.
Zablesteli pa so člani, ki v 
drugem delu tekmovanja 
1. lige K40 zmagujejo prav 
v končnicah. V Postoj-
ni so proti Dolgim ka-
blom vknjižili pomembno 

zmago (83:84), nato pa nesrečno izgubili v Ihanu. Kdor si tekem 
na gostovanjih ne more ogledati v živo, jih lahko vidi na posnetku 
na spletni strani lige K40. V petek, 6. marca, jih čaka še zadnja do-
mača tekma v skupini 4-6. Vabljeni k ogledu in navijanju!

Daniel Žlindra, predsednik KK Komenda

Dan odprtih vrat sten'ce
V ponedeljek, 20. 1. 2020 je ŠPO Komenda organiziral dan odprtih 
vrat na plezalni sten'ci v Planinskem domu v Komendi, ki je na-
menjena najmlajšim, predšolskim otrokom. Zanimanje za pleza-
nje je izkazalo kar nekaj otrok, ki so se lahko preizkusili v plezanju 
v novo opremljeni sobi z ribstoli in mrežo ter prek različnih iger 
splezali na plezalno steno. Imeli smo se lepo. Plezalni pozdrav! 

Maša Sitar, ŠPO Komenda
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Košarkarji selekcije U11 na turnirju
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Iz šolskih klopi ... 

Bili smo v gledališču
Ko smo prišli v šolo, smo najprej pojedli malico in šli v Lju-
bljano v lutkovno gledališče Fru Fru. Odložili smo jakne in po-
čakali, da je bilo prejšnje predstave konec. Usedli smo se in se 
pred predstavo pogovarjali z igralko. Igra mi je bila zelo sme-
šna in zabavna, hkrati pa tudi poučna.

Neža Vogrinc, 3. c

Najbolj mi je bilo všeč, ko je škropila voda in moji pri-
jateljici Leni brizgnila v usta. In prišlo je tudi do poža-
ra, potresa in poplave. V gledališču je bilo zelo zabavno. 
Predstave je bila zelo lepa in poučna.

Ela Klopčič, 3. b

Ogledali smo si predstavo Pikec Ježek in gasilko Jež. Naj-
bolj mi je bilo všeč, ko je Pikec poklical gasilce. Gasilci so 
ga vprašali, kdo je in kje je. On pa je odgovoril: »Tu sem 
in jaz sem.«

Maja Janežič, 3. c

Pikec in Lizika sta bila zabavna, ker sta se zelo čudno ob-
našala. Pikec se je delal »frajerja«, Lizika pa je bila čisto 
običajno dekle. Najbolj mi je bilo všeč, ko je Pikec naredil 
akcijo, ko je Lizika zakurila ogenj.

Zala Fajdiga, 3. b

Peka kruha v prvem razredu 

V mesecu januarju smo imeli prvošolci tehniški dan na 

temo peke kruha v pekarni Hrovat. Učitelji smo želeli, da 

učenci spoznajo poklic peka in njegovo delo. Velikokrat 

se zgodi, da se ljudje ne zavedamo, koliko dela in truda je 

potrebno, da zjutraj ugriznemo v toplo žemljico. Z obi-

skom pekarne Hrovat v Komendi so otroci spoznali, katere 

sestavine potrebujejo za izdelavo pekovskega peciva, kako 

le-tega izdelajo in kaj vse je potrebno, da pride na police 

pekarne. Po kratki predstavitvi dela v pekarni in pekarne 

je sledilo ustvarjanje in izdelovanje piškotov in žemljic. 

Učenci so bili nad ustvarjanjem vidno navdušeni. Po opra-

vljenem delu so učenci dobili svoje spečene izdelke, ki 

so jih lahko kasneje odnesli domov. Po prihodu v šolo so 

učenci povedali, po čem si bodo ta dan najbolj zapomnili.

Monika: Meni je bila najbolj všeč peka piškotov. Želim si, 

da bi lahko tam ostala za vedno.

Gašper: Najbolj mi je bilo všeč, ko smo pekli piškote in 

smo imeli odmor.

Filip: Všeč mi je bilo, da smo pekli piškote, ker jih že dolgo 

nismo, in ker smo si za malico lahko vzeli, kar smo si želeli.

Laura: Všeč mi je bilo, ker smo delali kruh.

Stela: Všeč mi je bilo, ker smo dobili veliko različnih mo-

delčkov za piškote in ker smo kruh namakali v vodo in 

smo tako naredili makovko.

Ina: Všeč mi je bilo, ker nam je pek pokazal, kako se dela 

kruh in ostale dobrote.

Žan: Všeč mi je bilo, ko smo na stroju iz testa naredili 

kroglice in iz njih makovke.

Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku
V petek, 7. 2., smo drugošolci pripravili proslavo ob slo-venskem kulturnem prazniku. Nastopili smo z različni-mi recitacijami, pesmijo in lutkovno igro. Zelo nam je bila všeč recitacija Povodni mož, ki so nam jo doživeto predstavile osmošolke. Napovedovalki sta nas popeljali skozi Francetovo življenje, Lovro Štirn in Neža Vogrinc pa sta proslavo popestrila z igranjem na harmoniko in klavir. Proslava je bila uvod v kulturni praznik, ki smo ga praznovali naslednji dan.

Učiteljice 2. razredov
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Ocena predstave 
Prosto po Prešernu

22. 1. smo si v Štihovi dvorani Cankar-

jevega doma ogledali predstavo Prosto 

po Prešernu. Že sama izbira dvorane je 

bila zelo premišljena in je dajala vtis, 

kot da smo v amfiteatru, in omogočala 

večje sodelovanje med občinstvom in 

nastopajočimi. Občinstvo je služilo za 

sceno (slike) in stranske igralce (kot 

soborci pri Ojstrovrharjevem boju), kar 

mi je bilo všeč, saj učenci niso mogli 

»zaspati«. Všeč mi je bilo tudi, da so luči 

pripomogle k vživljanju v igro (tema in 

občasen blisk svetlobe pri plesu Urške 

in povodnega moža). In da je bilo v igro 

vključeno tudi stopnišče med gledalci. 

Sama kostumografija je bila zanimi-

va in zasnovana na modernejši način 

(povodni mož in Ojstrovrhar sta nosila 

usnjeni jakni), medtem ko so bili Ro-

zamundina mama in oče, pa tudi sama 

Rozamunda in Lejla, oblečeni bolj sta-

rinsko. Muze pa so delovale razcapano 

in vsaj na začetku še najbolj podobne 

krokarjem. Igralci so bili zelo prepri-

čljivi in so se dobro vživeli v svoje vloge, 

ki so jih hitro menjali. Dobro so bile v 

predstavo umeščene številne Prešerno-

ve pesmi, ki so jih igralci zapeli. 

Ustvarjalci predstave so se res potrudili, 

da bi predstavo približali mladim, kar 

jim je tudi uspelo (Rozamunda Ojstrovr-

harja »folowa« na Facebooku, Ojstrovr-

har ima pohištvo iz Ikee). Predstava je 

imela zelo primeren naslov: Prosto po 

Prešernu. Meni se je zdelo, da smo imeli 

pri ogledu prednost tisti, ki smo Pre-

šernove pesmi že obravnavali, saj smo 

prepoznali odlomke in zgodbo. Morda 

pa je koga tudi navdušila za Prešerna. 

Zagotovo pa je dokazala, da Prešeren ni 

dolgočasen in da ga lahko interpretira-

mo zelo zanimivo.   
Asja Humar, 8. b

Zmešnjava

Pes se z mačkom rokuje, 
učenec učitelju narekuje. 

Ta stvar je zmeda – 
v sladoledarni ne dobiš sladoleda!

Orel skače, zajec leti; 
joj prejoj, kam smo prišli?

Pingvini na soncu, 
kamele na ledu?

Kaj neki dogaja se temu redu?

Miš se zjutraj za mačko podi, 
opoldne ti krava na hišo poleti. 

Ko opaziš, da lenivec ponoči bedi,
te mama v novem jutru zbudi.

Nika Uršič, 5. a

Moje pravice

Največja pravica 
je pravica živeti, 
očeta in mamo 
ob sebi imeti.

Skakljati po travi 
vse dni in noči, 
početi vse tisto, 
kar me veseli.

Hoditi v šolo, 
pisati in brati.

Imeti rad druge 
in jih spoštovati.

In biti svetloba 
sredi teme.

In biti nekdo, 
ki je za nekoga vse.

Nika Juvan, 9. c

Poišči          razlik!5
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Živahen počitniški teden 

Zimske počitnice so nekateri otroci preživljali v Mra-
vljišču in zopet so za njih pripravili pester teden.

Bilo je 17 otrok, starih od 6 do 10 let, ki so jih spremljale tri ani-
matorke. Izdelovali so razglednice, veliko so pekli, tekmovali v 
družabnih igrah, iskali skriti zaklad, v sredo so imeli plezalni dan 
na plezalni steni, izdelovali so pustne maske, imeli poslikavo ob-
razov, vmes pa je bilo tudi nekaj časa, da so se otroci družili po 
svoje. Nekateri ob ročnem nogometu, drugi so risali, tretji pa ob 
družabnih igrah. Pa naj povedo kar sami, kako so preživeli zimske 
počitnice, ki so – kot vsake – prehitro minile …

Silvija, 7 let:

»Všeč mi je, ker počnemo 
dobre stvari, kuhamo, igra-
mo se družabne igre in uži-
vamo. Tukaj imam prijateljice 
iz šole, danes sva z Zojo lepili 
nalepke in risali. Animatorke 
so zelo prijazne.«

Jaka, 7 let:

»Najbolj se veselim, da gremo v 
sredo plezat. Rad rišem, danes 
sem narisal dve risbici. Všeč sta 
mi tudi kosilo in zajtrk.«

Špela Šimenc

Katerina, 10 let:

»Rada pridem v Mravljišče, 
ker se igramo, ustvarjamo, 
kuhamo. Sem pridem tudi na 
poletne počitnice. Všeč mi je 
bilo, ko smo staršem poslali 
razglednice.«

Liza, 8 let:

»Že drugo leto sem na počit-
nicah v Mravljišču. Imamo se 
super, ker se lahko igramo, kar 
želimo in ne nujno samo eno 
stvar. Danes smo spekli sladico 
in staršem poslali razglednico, 
na katero sem narisala punčko. 
Najbolj se pa veselim, da bomo 
za zajtrk en dan jedli hrenovke.«

Kaj se dogaja v Mravljišču  ...

vsako soboto od 10. do 12. ure za otroke od 5 do 10 

let: ustvarjalna delavnica ČIRE ČARE

7.03.2020 POMLAD SE PREBUJA, 
izdelava pisanih cvetlic in priprava cvetlične gredice

14.03.2020 VESELA GOSENICA,  iz odpadne embalaže bomo izdelali posebno gosenico

21.03.2020 MATERINSKI DAN, 

za naše mamice bomo pripravili nekaj sladkega

28.03.2020 NA POMOČ, 
obiskal nas bo reševalec in nam pokazal, kako si 

lahko pomagamo pri nezgodah.

Vabljeni na redne treninge LOKOSTRELSTVA 

v Športni dvorani Komenda

Vsak četrtek:
 ◼  od 17.00 do 18.30 za otroke in mladino
 ◼  od 18.30 do 20.00 za odrasle.

Z vami trenira Robert Levstek, dolgoletni trener lokostrel-
stva in državni rekorder v lokostrelstvu, več informacij 
lahko pridobite pri trenerju na 040 853 112.

Velika izbira cvetja in 
lončnic ob 8. marcu in 
materinskem dnevu.
 Sadike za vrt in balkonske 
rože (brezplačna nasaditev 
korit ob nakupu rož)
Darilni program
Cvetje za vsako priložnost

Dostava tudi na domOdprto: od ponedeljka do petka od 8.00 do 17.00. 
Ob sobotah od 7.00 do 11.00

 tel: 040 662 467, email: cvetlicarna.marjeta@gmail.com

PE: Steklo-Kristal, Moste 8e
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PISMA BRALCEV

Kje se izgublja identiteta naroda 
ali koga motijo zvonovi?
Čeravno je Komenda najbolj znana po konjeniških prireditvah, 
sejmu, lončarstvu in še nekaterih stvareh, nam mnogi zavidajo 
tudi lepo urejen cerkveni hrib z baročno cerkvijo sv. Petra, ki že 
skoraj 300 let s svojimi zvonovi kraljuje nad krajem in vasmi v 
okolici. Domačini, ki smo tukaj že celo življenje, vemo, da zvo-
novi niso sami sebi namen, temveč vsakodnevno vabijo k obisku 
sv. maše, naznanjajo sedmi dan v tednu, ko je dan za počitek, ter 
vesele in žalostne dogodke ali pa le potrkavajo ob uri. Ljudje že 
stoletja živimo z njimi, saj imajo poleg religioznega tudi velik 
pomen na ohranjanje narodne zavesti in identitete.
Prejšnji mesec sem na enem od slovenskih spletnih portalov 
zasledil članek o preglasnih zvonovih v Komendi. Pismo, ki je 
bilo poslano v uredništvo, naj bi bilo anonimno, občani pa, vsaj 
tako v članku, na robu obupa. Pošteno bi bilo vsaj vedeti, koliko je 
zares teh obupanih občanov, če se že skrivajo za anonimnostjo. 
Ne bi se strinjal s tem, da so zvonovi res takšen vir hrupa, da 
je nevzdržno živeti v naselju, glede na to, da je to kratkotrajen 
vir hrupa. Ni mi znano, da bi se v preteklosti kdo pritoževal nad 
zvonovi, to se je pojavilo v zadnjem času. Ne vem, komu bi prav-
zaprav odgovarjal, ampak človek bi najprej pomislil, da je avtor 
tega pisma nekdo, ki je nedolgo tega prišel v Komendo. Seveda 
s tem ni nič narobe, dokler se ne odločiš živeti v bližini cerkve, 
nato pa ugotoviš, da te motijo zvonovi. Če se išče pravi vzrok, da 
so ljudje prikrajšani pri jutranjem ali večernem počitku, potem 
se čudim, da ni omenjen hrup avtomobilov, ki traja skozi ves 
dan, ali pa hrup iz gostinskih lokalov, ki se pogosto zavleče do 
jutranjih ur, da ne omenim poletnih juter, ko kosilnice že zgodaj 
začnejo brneti, pa čeprav je Gospodov dan. »Obupani« občani 
so celo natančno izračunali, koliko udarcev na leto udari samo 
ob potrkavanju cerkvene ure. No, naj vam povem, da je izračun 
napačen. Na Veliki petek utihnejo vsi zvonovi. Da pa je neke noči 
zvonilo ob 1h ponoči, pa bi človek pomislil, če ni bila mogoče 
polnočnica. Da so tudi slovenski mediji v večini vir negativnega 
poročanja o vsem, kar je krščanskega, ni treba posebej izpostav-
ljati. Ko bi bilo treba poročati o uničevanju krščanskih simbolov, 
seveda to ni tema dominantnih slovenskih medijev. Priča takim 
dogodkom smo bili nedolgo tega tudi v naši občini.
Mnogo je takih dežel, ki so izgubile ali izgubljajo svoj boj s tradi-
cijo. To velja predvsem za razvite države, ki pozabljajo na svoje 
korenine, v njihove dežele pa prihaja druga kultura. Mnogi od 
njih z žalostjo ugotavljajo, da so zapravili tisto, kar narod dela 
bogat in močan.
Slovenci in Slovenke, Komendčani in Komendčanke, verni in 
neverni, naj preveč pasivnosti ne bo vzrok za izgubo slovenske 
identitete. Naj nam zvonovi zvonijo še dolgo. Verjemite, niso 
zdravju škodljivi.

Miha Kralj 

Pohvala Društvu Skakalni 
komite Gora
Zima nam letos še ni pokazala pravega obraza 
s snegom. Zato je bela, z umetnim snegom po-
beljena zaplata sredi rjavozelene pokrajine pod 
Goro, resnično navdušila osnovnošolce razre-
dne stopnje, ki so se s sanmi pognali po po-
bočju. Pohvale Društvu Skakalni komite Gora. 
Omogočili so, da smo izpeljali doživet športni 
dan in poskrbeli za pravo zimsko veselje.
 

Sabina B. Štebe, pomočnica v. d. ravnatelja OŠ 
Komenda Moste

Zabojniki pa polni hrane …
Pri nas v Suhadolah, na ekološkem otoku pri 
cerkvi, so kontejnerji polne hrane, ki še ni za v 
smeti. Pred dnevi sem tam našla dva popolno-
ma dobra krofa in kar 5 kilogramov kruha. To 
ni osamljen primer, tako je vsak dan. Ljudje 
popolnoma dobro hrano mečejo v smeti, na-
mesto da bi jo dali vsaj za živali, če je ne mo-
rejo pojesti. Žalostno …

Neimenovana občanka iz Suhadol
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Dogajanje v knjižnici

 ◼ Pravljične urice v komendski knjižnici: pravljične urice 
potekajo od oktobra do aprila. So brezplačne, namenjene 
pa so otrokom od dopolnjenega 4. leta starosti naprej. V 
Komendi jih vodi pravljičarka Tjaša Zaletel in sicer vsako 
sredo od 17.00 do 17.45 (prva skupina) in od 18.00 do 18.35 
(druga skupina). Prosijo za predhodne prijave. 

 ◼ V dvorani Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik  bodo v 
torek, 3.3.2020 ob 18.00 uri gostili dr. Matjaža Zwitterja. 
Predstavili bodo njegovo knjigo Pogovarjamo se o evta-
naziji. Pogovor o tej aktualni temi bo z avtorjem knjige 
vodila dr. Zdenka Čebašek Travnik.

Stara hišna imena – 
srečanji z domačini
V okviru projekta Stara hišna imena 2, ki v letu 2020 med 
drugim poteka tudi na območju občine Komenda, bosta za 
obravnavna naselja organizirani dve srečanji z domačini. Na 
srečanjih bo udeležencem predstavljen pomen in izvor hi-
šnih imen, poleg tega pa bodo pregledani in dopolnjeni se-
znami zbranih imen v obravnavanih naseljih. Prvo srečanje 
za naselja Gmajnica, Gora, Komendska Dobrava, Mlaka in 
Podboršt bo v petek, 6. marca, ob 19. uri. Drugo srečanje, na 
katerem bo govora o hišnih imenih v naseljih Breg, Klanec, 
Komenda, Nasovče in Potok, pa bo v petek, 13. marca, prav 
tako ob 19. uri. Obe srečanji bosta v sejni sobi Občine Ko-
menda, Glavarjeva cesta 104. Vse domačine, ki jih zanima ta 
del nesnovne kulturne dediščine, prijazno vabimo k obisku.
Za več informacij o projektu lahko pokličete na 04/581 34 
16 ali pišete na klemen.klinar@ragor.si. Projekt Stara hi-
šna imena sofinancira Evropska unija iz Evropskega kme-
tijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v 
okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020.

Klemen Klinar

Ste že cepili svojega psa proti steklini?

Po 3. mesecu starosti psa je zakonsko obvezno cepljenje psa 
proti steklini. Steklina je smrtno nevarna in neozdravljiva 
bolezen živali in ljudi, ki se prenaša z ugrizom bolne živali. 
Največjo nevarnost za prenos stekline na domače živali in 
človeka predstavljajo lisice in necepljeni psi. V Sloveniji je 
cena cepljenja stekline enotna in znaša 31,42 eur. V to ceno 
sodi tudi dehelmentizacija (odpravljanje črevesnih zaje-
davcev) in vpis cepljenja v Centralni register psov.

SOBOTA, 7.3.2020

8:00 KRIŽ, pri Čubru

9:00 KOMENDA, pri KK Komenda

10:30 MOSTE, pri zbiralnici mleka

7:00-11:00 Veterina Kamnik d.o.o., Perovo 20

PETEK,13.3.2020

8:00 MOTNIK, pri Flegarju

9:00 LAZE, pri pošti

9:30 SREDNJA VAS, pri Ustanku

10:30 KOMENDA, pri KK Komenda

RAZPORED OBVEZNEGA CEPLJENJA 
PSOV PROTI STEKLINI ZA LETO 2020
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V 92. letu je tiho odšla 
draga mama, tašča, babica, 

prababica, sestra in teta

ANGELA KERN
roj. Baloh iz Klanca.

Le delo, skrb, ljubezen in trpljenje izpolnjevalo tvoje je življenje. 
Pa pošle so ti moči in zaprla trudne si oči.

In čeprav spokojno spiš, z nami v spominih še naprej živiš.

Iskrena hvala svojcem, sodelavcem Ci produkt le-
sena gradnja, sosedom in prijateljem. Za izrečeno 
sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Iskrena hvala tudi 
pevcem Krt in pogrebni službi Jerič. 

Žalujoči: sin Peter in hči Fani z družino

ZAHVALA

Naslednja Aplenca, Glasilo Občine Komenda, izide v petek, 27. marca. Rok za posredovanje gradiv za objavo v marčevski 
številki je 11. marec 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

Odšli so ...

Antonija Žagar, po domače Barklnova Tončka, iz 
Most pri Komendi, v 93. letu starosti.
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Naročila sprejemamo v trgovini.

• domači Anjini štruklji
• testenine (makaroni, 

rezanci, ribana kaša, 
mlinci)

• kava in piškoti
• moke, kaše, zdrob
• suhe mesnine (salame, 

klobase, narezki, 
zaseka, ocvirki)

V KZC – v trgovini v Komendi nudimo:

SEMENSKI KROMPIR IN KORUZA 
za vrtičkarje in večje pridelovalce

Kmetijska zadruga Cerklje  |  info@kzcerklje.si
trgovina.komenda@kzcerklje.si  |   01/ 83 45 680

Pekarna Hrovat, d. o. o. Komenda zaposli 
SODELAVCA ZA RAZVOZ KRUHA. 

Lahko tudi za krajši delovni čas. 
Kontakt: 041 55 11 84.

Aktivnosti Društva upokojencev Komenda

14. marec: občni zbor društva ob 16.00, PGD Moste

AVTOBUSNI IZLETI: 10. marca 2020: kopalni dan v Žu-
sterni Koper, obiskali bomo tudi vinske fontane v Marezi-
gah. Prijavite se lahko tudi že za nakupovalni dan v aprilu 
v Veliki Kladuši. Prijave in informacije pri poverjenikih po 
vaseh in vodji izletov Andreji Remic (051 666 294).

BALINARSKA SEKCIJA: Če bodo pogoji na balinišču ugo-
dni, bomo trenirali že za Velikonočni turnir dvojic za 
»mesne nagrade«. Informacije: Ivanka Žulič (031 757 753).

POHODNIŠKA SEKCIJA: 6. marca 2020 bomo šli preko Re-
penj do Smlednika. Zberemo se ob 8.30 pri Tušu v Mostah. 
20. marca pa ob 8.30 od Planinskega doma na Podborštu 
na Štefano Goro. Prijave in informacije pri vodji pohodov 
Janku Burniku  (031 635 811). 

PIKADO, KOLESARJENJE  in PRSTOMET bomo do meseca 
aprila trenirali individualno, kakor bo tudi dopuščalo vre-
me. Pikado in prstomet potekata v pokritih prostorih, tako 
dež ni ovira.

ŠAH: v mesecu marcu bo potekalo Finale slovenskega in-
dividualnega prvenstva. Igralni dnevi so vsak ponedeljek 
po 15.00 v društvenih prostorih. Informacije: vodja Alojz 
Jerovšek  (041 935 850).                                                                  

ŠOLA ZDRAVEGA ŽIVLJENJA je po ustaljenem redu na 
Križu ob 7.30 in v Nasovčah ob 7.00. Informacije pri vodji 
Pavli Košir (051 233 305).

Na vse dejavnosti ste vabljeni člani in prijatelji Društva 
Upokojencev Komenda.

Pripravila: Katja Tabernik



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. marca 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.

Rešitev januarske križanke se glasi: FRIZERSKI STUDIO BLEŠČICA

Seznam nagrajencev Nagradne križanke FRIZERSKE-
GA STUDIA BLEŠČICA, Karla Sitar Ahčin s.p.  v Aplen-
ci, Glasilu občine Komenda, številka 01/2020:

1. nagrada  - žensko barvanje in striženje:   
FRANJA ŽELEZNIK      

2. nagrada – žensko striženje:   MARIJA PEZDIR  

3. nagrada – moško striženje:   HELENA JUVAN

Nagrajenci lahko na podlagi tega potrdila in osebne-
ga dokumenta nagrade koristijo  v Frizerskem studiu 
Bleščica, Karla Sitar Ahčin s.p., Vopovlje 8, 4207 Cerklje 
na Gorenjskem.  ČESTITAMO! 

MEDIADOM – tehnična trgovina
Ljubljanska cesta 3c, 1241 Kamnik

Telefon: 041 415 756
Delovni čas: 

pon. – petek: 9.00 – 18.00
sobota: 8.00 – 12.00

NAGRADE:
1. nagrada: sušilnik las Gorenje z ionizatorjem

2. – 5. nagrada: košara za perilo
6. – 10. nagrada: kuharska knjiga

Vljudno vabljeni v prenovljeni salon, kjer na manjši 
kvadraturi dobite gospodinjske aparate za vaš dom po 

najboljših cenah. Ponudbo smo razširili tudi na ponudnika 
telekomunikacijskih storitev T2. Prisrčno vabljeni ...



Proslava ob prazniku 
mater, žena in deklet

Vabimo vas na proslavo s kulturnim programom ob prazniku, ki je posvečen materam, ženam in dekletom. Prijetno 
prireditev vam bodo v zahvalo in priznanje poklonili naši otroci v četrtek, 19. marca 2020, ob 17.00 v osnovni 
šoli v Mostah. Veselimo se obiska in druženja z vami!

Krajevni odbor Rdeči Križ Moste

Vabljeni na spuščanje gregorčkov
Bliža se praznik Gregorjevo. Na ta dan se ženijo ptički, vi pa ste lepo povabljeni na ptičjo svatbo. Gregorjevo je 
star slovenski praznik, ki ga po mnogih krajih v Sloveniji ohranjajo še danes. V Julijanskem koledarju je bil to prvi 
pomladni dan, dokler Gregor Veliki ni uvedel Gregorijanskega koledarja, ki ga poznamo danes. Ker se je dan po-
daljšal, so čevljarji in krojači, ki so hodili po hišah in tam šivali, nehali delati pri luči. V Komendi je bil običaj, da so 
na večer pred sv. Gregorjem »luč zanesli v vodo«. V današnjih časih ta praznik v mnogih krajih počastijo tako, da 
po potoku spustijo splav ali ladjico s prižgano svečko – tako imenovanega gregorčka.

Lepo povabljeni na prireditev Gregorjevega dne, v ponedeljek, 11. 3. 2020, ob ribniku Križ, kjer bomo med 18.30 
in 20.00 spuščali gregorčke oz. ladjice, ki so narejene iz lesa ali kosa lubja, na katerem je prižgana čajna svečka.

Preživimo popoldne v objemu narave in ob petju ptičkov. Poudarek je na druženju in ohranjanju običaja naših 
prednikov, ki niso poznali računalnikov ... Ker bo prireditev ob ribniku, naj bodo otroci temu primerno obuti in 
oblečeni, za njihovo varnost pa morajo poskrbeti starši sami. 

Vabi TD Komenda


