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AKTUALNO

Spoštovane občanke in občani,
Zaradi učinkovitejšega spopadanja z nastalo situacijo po
razglasitvi epidemije koronavirusa SARS-CoV-2 je potrebno slediti priporočilom in navodilom strokovnih služb in
jih dosledno upoštevati.
Vsem občankam in občanom, tako naši najmlajši kot
najstarejši populaciji, priporočamo vsakodnevne preventivne ukrepe:
◼◼ da se ne zadržujete na lokacijah, kjer je večje število ljudi,
◼◼ da se izogibate tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake
nalezljive bolezni,
◼◼ se ne dotikate oči, nosu in ust,
◼◼ v primeru, da zbolite, ostanete doma in pokličite svojega
osebnega zdravnika po telefonu,
◼◼ da upoštevate pravila higiene kašlja,
◼◼ da si redno umivate roke z milom in vodo,
◼◼ v primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje
rok uporabite namensko razkužilo za roke,
◼◼ splošna uporaba zaščitnih mask zaenkrat ni potrebna,
◼◼ poskrbite za redno zračenje zaprtih prostorov itd.
Podrobnejša navodila so dostopna na spletni strani Nacionalnega instituta za javno zdravje in Ministrstva za zdravje. Upoštevajte tudi navodila in priporočila, ki jih podajajo
sredstva javnega obveščanja.
Le v primeru doslednega upoštevanja navodil in ob popolni
samozaščiti bomo nastalo situacijo lažje prebrodili.
Predšolska in osnovnošolska dejavnost
Zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive
bolezni je pristojno ministrstvo z uredbo začasno zaprlo vse
vzgojno izobraževalne zavode (javne vrtce, zasebne vrtce,
osnovne šole, varuhe predšolskih otrok na domu, ki so vpisani
v register varuhov predšolskih otrok …).
Pomoč starejšim in pomoči potrebnim osebam
Vse občanke in občane, sorodnike, sosede in prijatelje naprošamo za solidarnost do starejših in pomoči potrebnih oseb, da
jim tudi v času razglašene epidemije nudijo ustrezno pomoč.
Občina Komenda, štab Civilne zaščite, Zavod Medgeneracijsko
središče Komenda, Medgeneracijsko društvo za kakovostno
starost Komenda in Društvo upokojencev Komenda zagotavljajo pomoč v času razglašene epidemije vsem starejšim in
pomoči potrebnim osebam, ki ne kažejo znakov okužbe z virusom COVID-19, in pomoč pri oskrbi z nujnimi življenjskimi
potrebščinami (hrana, zdravila …), ki je nujno potrebna. V kolikor bi starejši potrebovali dodatno pomoč, ki jim je ne morejo
zagotoviti svojci, sosedje ali prijatelji, naj svojo potrebo sporočijo na eno od naslednjih telefonskih številk:
◼◼ 031 313 506 – Zavod Medgeneracijsko središče Komenda

◼◼ 040 842 776 – Medgeneracijsko društvo za kakovostno
starost Komenda
◼◼ 041 644 514 – Društvo upokojencev Komenda.
Prostovoljci, ki se bodo izkazali z ustreznimi pooblastili, bodo
poskrbeli in organizirali ustrezno pomoč.
Pomoč starejšim in pomoči potrebnim pri oskrbi z nujnimi življenjskimi dobrinami nudi tudi Ustanova Petra Pavla Glavarja. Njihova kontaktna številka je 070 149 337.
Delovanje zavodov, ustanov in ostalih družb
Vsi javni zavodi, javne ustanove, veliko drugih družb deluje v času razglašene epidemije korona virusa SARS-CoV-2 v
zmanjšanem obsegu in pod določenimi varnostnimi ukrepi.
Nekaj obvestil o njihovem delovanju je objavljenih na naši
spletni strani, priporočamo pa, da se pred morebitnim koriščenjem njihovih storitev pozanimate o njihovem delovanju
na njihovih spletnih straneh.
Nujno varstvo otrok
Na podlagi okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport številka 6030-1/2020/11 z dne 15. 3. 2020, da nujnega
varstva otrok tistih staršev, ki morajo opravljati delo v sektorjih kritične infrastrukture ali na področju nacionalne varnosti,
do vključno petega razreda osnovne šole ne smemo organizirati v prostorih zavodov.
Če se bo pokazala potreba po tovrstnem varstvu, bomo skušali
zagotoviti varstvo s prostovoljci (varstvo na vašem domu).
Priporočamo:
◼◼ redno spremljajte aktualne informacije in navodila na
spletni strani NIJZ (www.nijz.si), na radijskih in TV postajah, na uradnih internetnih straneh,
◼◼ spremljajte obvestila in navodila Občine Komenda na internetni strani www.komenda.si,
◼◼ dosledno upoštevajte navodila državnih ustanov in izvajajte samozaščitne ukrepe,
◼◼ med prebivalstvo ne širite panike, sklicujte se le na verodostojne in preverjene informacije,
◼◼ postorimo največ na samozaščiti in lažje bomo prebrodili
nastalo situacijo.
Najnovejše
V času pisanja tega članka sem prejel informacijo, da je bila potrjena okužba s korona virusom tudi pri eni osebi iz Občine Komenda.
Ostanimo doma.
V želji, da ostanemo zdravi, vas lepo pozdravljam,
Stanislav Poglajen, župan

3

4

AKTUALNO

DU Komenda do nadaljnega
zapira pisarno
Na podlagi pisnega stališča ZDUS-a, z dne 16.03.2020,
v katerem naročajo, da se zaradi preprečitve širjenja koronavirusa do nadaljnjega zaprejo vse društvene pisarne,
vam sporočamo, da se

Zaprta tudi tržnica
Sporočamo vam, da je do nadaljnjega zaprta komendska
tržnica, prav tako ne bomo izvedli v aprilu načrtovane
čistilne akcije in delavnice izdelovanja butaric. O vseh
vnaprej načrtovanih dogodkih pa vas bomo obveščali. Ob
tem vsem občanom in občankam želimo prijetno in predvsem zdravo praznovanje velike noči.

z današnjim dnem do nadaljnjega zapira pisarna DU Komenda na Glavarjevi 104 v Komendi.

Vid Koritnik, predsednik TD Komenda

Vse informacije v času zaprtja pisarne DU Komenda lahko
dobite pri tajnici DU Komenda, ga. Brigiti Debeljak, na tel.
št.: 041 945 798 ali na e-mail: brigita.debeljak@gmail.com
Lep pozdrav,
		

Predsednik DU Komenda
Saša Lenarčič

Potek dela v trgovinah z živili v naši občini
Kot vemo, ostajajo odprte samo živilske trgovine. Poklicali smo komendske trgovce in jih povprašali, kako so prilagodili način dela v času koronavirusa. Naj opozorimo, da so podatki z dne 17. marca in, glede na trenutno spreminjanje ukrepov, so morda kje uvedli že dodatne spremembe.
Trgovina Palček, Komenda:
Delovni čas so prilagodili med tednom od
7.00 do 18.00, v soboto od 7.00 do 16.00,
v nedeljo pa od 7.30 do 12.00. Za svoje zaposlene in stranke skrbijo tako, da vseskozi zračijo, pri blagajnah vse stranke opomnijo, naj se razkužijo, naenkrat so lahko
v trgovini največ 3 stranke, uporabljajo
rokavice in občasno tudi maske, stranke
odvračajo od klepetanja v trgovini. So pa
v tem času organizirali dostavo na dom,
ki poteka povsem brez kontakta. Naročila
sprejemajo vsak dan med 9.00 in 12.00 na
tel. 01 8342 193.
Trgovina Spar, Komenda:
Posebnih ukrepov glede delovnega časa ali
števila ljudi v trgovini niso sprejeli, trgovina ostaja odprta kot običajno in se bodo

ravnali po navodilih vlade. Na vhodnih točkah imajo izobešena opozorila in preventivne ukrepe, vendar pa pravijo, da jih ljudje
ne spoštujejo.
Trgovina Marija, Moste:
Trgovina Marija ostaja odprta kot običajno,
posebnih ukrepov zaenkrat niso sprejeli,
opažajo pa, da so stranke bolj previdne.
Trgovina Tuš, Moste:
Delovni čas so prilagodili – med tednom so odprti od 9.00 do 18.00, v soboto
od 9.00 do 17.00, v nedeljo pa od 8.00 do
12.00. Delovanje bodo prilagajali stanju in
odsotnosti njihovih zaposlenih ter splošnim razmeram in direktivam Tuša. Na
vratih imajo opozorila, po tleh označitve,
poslovodja pravi, da je dosledna in stroga

pri upoštevanju preventivnih ukrepov. Na
prvo mesto postavljajo zdravje zaposlenih,
ki delajo v maskah in rokavicah. V trgovino
naenkrat lahko vstopi do 15 strank. Domačini po besedah poslovodje spoštujejo ukrepe in se zavedajo njihove pomembnosti
za zdravje njih samih in zaposlenih.
Kmetijska Zadruga Cerklje, trgovina Komenda:
Tudi v kmetijski zadrugi so v tem času prilagodili potek dela. Trgovina je med tednom odprta od 7.00 do 15.00, v soboto pa
od 7.00 do 13.00. Ob istem času so lahko v
trgovini največ 3 kupci. Stranke imajo pri
vhodu v trgovino na voljo razkužilo, v trgovini pa stranke naprošajo, da upoštevajo
2-metrsko razdaljo pri komuniciranju in v
vrsti pri blagajni.
Špela Šimenc

Dragi občani in občanke. Želimo vam prijetne velikonočne praznike.
Naj bodo polni veselja, miru in upanja.
Občinska uprava

AKTUALNO

Odločno v boj
z neoprijemljivim
V največji krizi, ki je Slovenijo doletela po osamosvojitvi, je žezlo vodenja države prevzela nova vlada!
Ker je prejšnja z začetno nonšalanco in odlašanjem
prepotrebnih ukrepov neresno pristopila k reševanju
epidemije na slovenskih tleh, je vse breme boja s pandemičnim virusom padlo na novo. Ta se je težkega izziva lotila odločneje in verjeti gre, da so bili v tem času
sprejeti konkretni ukrepi pravšnji in bodo tako v boju s
časom pripomogli k čimprejšnji zajezitvi širjenja epidemije in izhodu iz nastale situacije. K temu lahko, z
doslednim spoštovanjem in upoštevanjem priporočil,
pripomoremo tudi sami, kakor se je v prvih dneh nove
vlade odzvalo tudi vodstvo Občine in sprejelo nekaj
nujnih ukrepov na lokalnem nivoju. V tej bitki z neoprijemljivim gre za ves vložen trud »kapa dol« predvsem zdravstvenim delavcem, policistom, vojakom,
gasilcem ter zaposlenim v trgovinah in drugim, ki so
za vse nas vsakodnevno v prvih `bojnih` vrstah. Zato,
da bomo skupaj zmogli!
OO SDS, Komenda

Koronavirus - stanje
Pred pisanjem prispevka je bilo pripravljenih nekaj tem,
ki so tudi za obdelati, a je prišlo do trenutne situacije v
Sloveniji in v Evropi – govori se večinoma o koronivirusu. Veliko je mnenj, kako je prišlo do nastanka oziroma
izbruha, razne zarote. Vsi, prav vsi, bi se morali v tem
trenutku (vsaj v času pisanju tega prispevka) ukvarjati z
zaščito oziroma samozaščito. Splošna navodila dobimo
iz Kriznega štaba RS, samozaščita pa je na vsakem posamezniku, da odgovorno ravna v dani situaciji.
Na dan 16. 3. 2020, ko je že veljal ukrep prepovedi druženja, je bilo prav žalostno videti, kako se mlade družine družijo v skupinah in na sončku lepo klepetajo,
kot da so na dopustu. Trenutno obdobje ni čas počitnic
in je potrebna velika mera odgovornosti in samoiniciative pri vseh občanih!
Pogled nam vsekakor uide na konec epidemije in je veliko govora o krizi. Verjetno bo, vsaka tako imenovana
operacija ne mine brez bolečin in tudi po obdobju koronavirusa ne bo več enako kot je bilo. Ampak je potrebno najprej priti do tja …
Na koncu še enkrat: bodimo odgovorni do sebe in do
drugih, nas vseh skupaj kot socialne družbe ter seveda
naj nas navdajajo pozitivne misli in bomo lažje premagali to težko obdobje, ki nas je vse prizadelo.
#ostanidoma
Zdravja vam želimo, Lista TRN
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Nova Slovenija s tremi
ministri postala del
14. Vlade Republike Slovenije
Slovenija je dobila 14. vlado, ki jo poleg N.Si sestavljajo še stranke SDS, SMC in DeSUS. N.Si ima v novi vladi, ki jo vodi Janez Janša, tri ministre: Predsednik N.Si Matej Tonin je postal minister
za obrambo, Jernej Vrtovec je postal minister za infrastrukturo,
naš član in občan občine Komenda Janez Cigler Kralj pa je postal
minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Povzemamo govor vodje poslanske skupine N.Si Jožefa Horvata
v nagovoru pred glasovanjem o novi vladni ekipi:
»Prvič v samostojni Sloveniji bodo ministri prisegli v izrednih razmerah, ki jih je povzročila epidemija novega koronavirusa. Bolezni ne poznamo dobro, nanjo nismo bili pripravljeni. Doživljamo
nemoč, negotovost, bojimo se zase in za svoje bližnje. Racionalni
analitik lahko ugotovi, da politične barve in ideologije naenkrat niso
več tako zelo pomembne oziroma ne bi smele biti zelo pomembne.
Virus je namreč imun na politiko in na korupcijo. Pričakujemo, da
bodo naši državljani razumeli, da je zaustavljanje družbenega življenja žal neizbežen ukrep. Vsak med nami posamezniki pa mora
biti odgovoren do drugih in spoštovati navodila pristojnih. Ne hitimo na oblast, hitimo pa z ukrepi za pomoč ljudem. V teh okoliščinah
na političnem odru ni tekmovanja, kdo bo prvi, pomembno je, kaj bo
prvo, zdravje gotovo. Sedaj je čas za hitro in premišljeno ukrepanje,
da zavarujemo zdravje in življenja naših ljudi.
Spoštovanim članom nove vlade, spoštovanemu predsedniku
vlade v imenu Poslanske skupine Nove Slovenije – krščanski demokrati želim veliko zdravja in modrih odločitev za boljšo Slovenijo, modrih odločitev za vse ljudi. Čas je, da končno omogočimo
dostopno zdravstvo za vse, tudi za tiste na robu družbe, čas je, da
vzpostavimo pravično socialno državo, državo, v kateri se bo splačalo delati, čas je, da Slovenija postane atraktivna država za domače in tuje vlagatelje, za digitalno ekonomijo in družbo. Koalicijska
pogodba odgovarja na naše štiri ključne vrednote iz temeljnega
programa Nove Slovenije. Te so dostojanstvo človeka, svoboda,
pravičnost in varnost.«
OO N.Si Komenda, Martina Prezelj

Nič več ne bo tako, kot je bilo
Covid 19, t. i. koronavirus, se je kar nekaj časa »počasi plazil»« iz Azije v Evropo, se zasidral v Italiji ter dokončno zakorakal tudi v RS. V
času mojega pisanja je bila ravno objavljena vest o prvi smrtni žrtvi.
Razmišljal sem, zakaj so nekateri znanci še štiri dni nazaj kategorično zanikali, da bi bilo kaj narobe, nekateri so pa se celo
norčevali. Kot, da smo azil sredi sveta.
Gre pa po prepričanju Anne Freud preprosto za t.i. mehanizem
nezrelega uma, torej za zanikanje realnega stanja – kajti zanikanje je v konfliktu z soočanjem z novo realnostjo.
#ostanimoDoma #ostanimo#Zreli
Roman Dobnikar, občinski svetnik O.Komenda
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Na podlagi 131. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZUreP-2, Uradni list RS št. 61/17) objavljamo naznanilo

O JAVNI RAZGRNITVI
ELABORATA LOKACIJSKE
PREVERITVE
I.
Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve, ki ga je
februarja 2020 za individualno odstopanje od prostorskih
izvedbenih pogojev na funkcionalnih enotah Fe 1/1.1 in Fe
1/1.2 v 1. fazi Poslovne cone Komenda (parc. št. 1333/21 in
1333/52, k. o. Moste) pod št. 6662 izdelal Projektivni biro
Velenje, Prešernova 8, 3320 Velenje, bo od vključno 28.
03. 2020 do vključno 11. 04. 2020. Gradivo bo med javno
razgrnitvijo objavljeno na občinskih spletnih straneh. V
prostorih Občine Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda, bo
v tem času možen tudi ogled gradiva, in sicer:
◼◼
◼◼
◼◼
◼◼
◼◼

ob ponedeljkih od 8.00 - 15.00,
ob torkih od 8.00 - 14.00,
ob sredah od 8.00 - 12.00 in od 13.00 - 17.00,
ob četrtkih od 12.00 - 14.00,
ob petkih od 8.00 - 12.00.

II.
Pripombe v zvezi z javno razgrnjenim elaboratom se v
času razgrnitve lahko vpisujejo v knjigo pripomb in predlogov na istem naslovu. Pisne pripombe in predlogi se
med razgrnitvijo lahko posredujejo tudi po pošti na Občino Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda, na elektronski
naslov obcina@komenda.si ali na telefaks št. 01 834 13 23.

III.
To naznanilo se objavi v občinskem glasilu, na spletnih
straneh Občine Komenda (skupaj z elaboratom lokacijske
preveritve) in na občinski oglasni deski.
Šifra: 350-0001/2020
Datum: 04. 03. 2020
Župan Občine Komenda: Stanislav Poglajen, l. r.

Besedilo je bilo pripravljeno v času pred razglasitvijo epidemije, zato se termini lahko zamaknejo. Za več informacij pokličite
tajništvo Občine Komenda na telefonsko številko: 01 7247 400.

Poziv za imenovanje novih
članov v Svet ZMSK zaradi
poteka mandata
Spoštovane občanke in občani Občine Komenda
19.4.2020 bo potekel štiriletni mandat članom Sveta zavoda Medgeneracijsko središče Komenda. Svet zavoda
sestavlja tudi član, ki predstavlja zainteresirano javnost.
Vse, ki vas to zanima, vabimo na skupno srečanje, ki bo 6.
4. 2020, ob 17.uri, na Glavarjevi cesti 104, v Špitalu, kjer
se bo po kratki predstavitvi delovanja zavoda in vseh prisotnih, izbralo člana zainteresirane javnosti v Svet zavoda
Medgeneracijsko središče Komenda.

Marija Pirnat,
predsednica Sveta ZMSK
Zaradi trenutnih razmer v državi se lahko termin srečanja
prestavi. Aktualne informacije na številki: 031 313 506 (zavod Medgeneracijsko središče Komenda).

Poročilo UE Kamnik:

lani je bilo v naši občini
71 rojstev in 43 smrti
Upravna enota Kamnik je na nedavni tiskovni konferenci
predstavila svoje delovanje v letu 2019. Program za leto
2019 so v celoti izvedli in se lahko pohvalijo z dobrimi rezultati, kljub temu, da so se soočali s precejšnjo bolniško
odsotnostjo. Trenutno Upravna enota zaposluje 30 oseb
za nedoločen čas. V letu 2019 so imeli v reševanju 16.244
upravnih zadev, rešili so jih 98,2 %. Konec leta 2019 je
tako ostalo nerešenih 293 upravnih zadev. Na območju
Upravne enote Kamnik je v letu 2019 živelo 38.391 ljudi,
od tega v Komendi 6.712. Skupaj je bilo na območju v lanskem letu 373 rojstev in 319 smrti, od tega v Komendi 71
rojstev in 43 smrti.
Predstavili so še vrsto zanimivih podatkov: opravljenih je
bilo 166 poročnih obredov, vloženih 43 vlog za spremembo osebnega imena, za več kot 36 % pa se je v lanskem letu
povečalo število zadev na področju tujcev, največ je bilo izdanih enotnih dovoljenj za prebivanje in delo. Med drugim
velja zapisati še tole: na UE Kamnik opozarjajo, da ima kar
ena tretjina prebivalcev območja še vedno stare vozniške
izkaznice, ki jih bo potrebno zamenjati do januarja 2023.
V izogib gneči in čakanju predlagajo, da se to uredi že prej.
Špela Šimenc

AKTUALNO
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Demografska slika Občine Komenda
Pred kratkim je dr. Marko Žerovnik končal študijo: Občina Komenda 2004 – 2019, Demografsko
gospodarski vpogled. Skupaj z njegovim prvim tovrstnim delom (Občina Komenda 1994 – 2004,
Demografsko gospodarski vpogled) gre za izjemen uvid v demografsko gospodarsko dogajanje
na področju naše Občine. Predstavljamo nekaj zanimivih izsledkov najnovejše študije.
Gibanje števila prebivalstva

Število prebivalcev in povprečna starost po vaseh

V petnajstih letih se je število ljudi v Občini povečalo za
1724. Oktobra 2019 je bilo v Občini Komenda 6352 prebivalcev, s stalno nenaseljenimi pa 6701. Skozi zgodovino se
je število prebivalcev v Občini izrazito povečalo v dveh valovih – v letih 1970 – 1985 in pa v zadnjem obdobju (predvsem na račun Gmajnice in Most).

Število rojenih otrok
Leto

Število rojenih otrok

2004

52 otrok

2017

88 otrok

2018

68 otrok

2019

71 otrok

Prebivalstvo po starostnih skupinah (1. 7. 2019)
0 – 14 let

1318 prebivalcev

15 – 64 let

4126 prebivalcev

65 + let

901 prebivalcev

Prebivalstvo po aktivnosti:
Delovno sposobno prebivalstvo so vse osebe, stare 15 let
in več. Po podatkih iz leta 2019 je v Občini Komenda 4956
delovno sposobnih prebivalcev. Od tega je aktivnih 3088
prebivalcev (od tega je 139 brezposelnih) in neaktivnih
1868 prebivalcev. (vir: stat.si). Leta 2018 je po podatkih dr.
Žerovnika 702 aktivnih prebivalcev delalo v domači obrti,
ostali se vozijo na delo drugam: v Ljubljano se jih vozi 1091,
v Kamnik 281, v Domžale 167, v Kranj 92, v Mengeš 78, v
Trzin 63 … Nekateri se vozijo na delo tudi v Maribor, Koper
in druge oddaljene kraje.

Vir: Občina Komenda 2004 – 2019, Demografsko gospodarski vpogled (dr. Marko Žerovnik)

V Občini Komenda je 1691 hišnih številk, v eni hiši pa v
povprečju živi 3,6 prebivalcev.

Iz tujine je bilo v Občino priseljenih 435 posameznikov – od
tega iz nekdanje SFRJ 296, iz držav EU 80, iz drugih evropskih
držav 19, iz ostalih držav pa 40 ljudi. (podatek z dne 1. 1. 2018).

V Občini Komenda prebiva več moških kot žensk.

Špela Šimenc v sodelovanju z dr. Markom Žerovnikom

UTRINKI

Občni zbor
PD Komenda
V soboto smo se zbrali,
da dnevni red bi odžebrali,
najprej smo ob pesmi stali,
minuto molka spoštovali.
Potem pa so sledila
kratko dolga poročila
komisija je ugotovila,
da spoštovana so bila pravila.
Plezalci bili so nagrajeni,
klanjamo se novi steni,
projekti dobro narejeni,
trud njihov res se ceni.
Pridni tudi markacisti,
Škrjančki in pa drugi tisti,
čeprav niso bili vsi na listi,
je namen še vedno isti.
Temu je sledila hrana
in zdravica spoštovana,
druščina je zbrana,
s tem zaključila zarana.
Tanja Magister

Šestindvajseta skupščina Društva narodnih
noš na Komendskem
Vsako leto se na skupščini Društva narodnih noš zbere veliko število ljubiteljev narodne noše zlasti iz okoliških krajev Komende, iz Kamnika, Tržiča,
Ljubljane. Vsi so člani društva že več kot dvajset let.
Udeležujejo se prireditev v narodni noši
doma in po svetu in s tem promovirajo našo
narodno zapuščino in oblačilno kulturo.
Na skupščini se ozremo na delo preteklega leta in se spominjamo lepih dogodkov.
Obiskali smo Prešernov sejem v Kranju, se
udeležili 150 letnice vižmarskega tabora,
žegnanja v Beljaku v Avstriji, romanja v
Lipico in številnih praznikov drugih društev, različnih slavnostnih dogodkov, kjer
narodna noša poudari prazničnost.
Otroška folklorna skupina Avrikelj je navduševala obiskovalce Arboretuma Volčji
Potok na prireditvi Srce Slovenije, pa tudi
na prireditvi FOS v Kranju, spominjali pa
smo se izbora edine folklorne otroške skupine iz Slovenije na Dnevih Evrope in posredovanja posnetka v Bruslju. Mnogi poznate pesem Bo moj vnuk še pel slovenske
pesmi, vprašanje je še kako na mestu.
Pomanjkanje plesalcev, žal ne daje več
možnosti za nadaljnje delo otroške folklorne skupine. Je kriv šolski sistem, ki pogosto ignorira ta del naše kulture, so krivi vrstniki, ki raje posegajo po sodobnih plesnih
zvrsteh, so krivi starši, ki si ne vzamejo
časa, da bi vodili otroke na vaje in jih spodbujali, smo krivi vsi skupaj, ker se premalo
posvečamo našim kulturnim izročilom? Pi-

Foto: Janko Žagar
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satelj Franc Ksaver Meško je zapisal: »Dehteča kakor roža je naša narodna noša. Vedno so me zanimale naše narodne noše. Duh
stare slovenske poštenosti mi diha iz njih«.
Hvaležnost pa smo izrazili tudi Občini Komenda, ki nas podpira, posebej pa so se letos
razveselili člani, ki so dopolnili 80 let, kar
pet jih je bilo, in so prejeli knjižni dar Občine Komenda, gospoda Marjana Rozmana pa
smo razveselili s knjigo Potovanja.
Tudi za nadaljnje delo društva ni manjkalo
predlogov, kljub temu, da se člani društva
staramo in doživljamo pomanjkanje mladih, bomo z delom nadaljevali in prispevali
k ohranitvi in h kulturnemu udejstvovanju
narodnih noš na različnih prireditvah in
slovesnostih.
Dr. Angelca Žerovnik

Pustna povorka tudi
v Komendi
Na pustni torek so šolo ponovno
zavzele pustne maske.
Na razredni stopnji so kraljevale raznovrstne pisane podobe, na predmetni pa
so se nekateri razredi povezali in naredili
tematske skupinske maske. Na pustni povorki je sodelovalo več kot 350 učenk in
učencev od 4. do 9. razreda. Na čelu povorke sta na frajtonarici z neverjetno spretnimi prsti ubirala tipke učiteljica Sonja in
učenec Jaka in v ritmu znanih slovenskih
viž popestrila sprevod po Komendi. Pustno povorko je pot v spremstvu učiteljev
šole najprej popeljala do kulturnega doma,
kjer jo je pozdravil župan Občine, nato pa

je zavila še k varovancem dnevnega bivanja v Krekovem središču. Po odzivih sodeč
upam, da se v naslednjem letu zopet podamo po poti ustvarjalnosti, povezovanja ...
Sabina Brigita Štebe

UTRINKI

Občni zbor PGD Moste

Napredovanja:

V soboto, 22. februarja, je v prostorih novega gasilskega doma v Mostah potekal 91. občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva Moste.
Najbolj pričakovan trenutek preteklega
leta je bila vsekakor uradna otvoritev
novega gasilskega doma. Kot je povedal
Roman Kosirnik, predsednik PGD Moste,
so se delovanja v novem domu navadili,
prav tako v novem domovanju uživajo
stanovalci. Dom aktivno živi, uporablja
ga več društev, športnikov, gasilci imajo
na voljo svoj fitnes, gostili so tudi že nekaj večjih dogodkov. Pohvalil je aktivne
veterane in mladino, ki pod vodstvom
Urške in Tadeja Pojeta ter Blaža Maleša
dosega izjemno dobre rezultate. Posebej
pa je izpostavil delovanje operative, ki
na zelo visokem nivoju deluje pod vodstvom poveljnika Romana Koncilije. Ta
je v svojem poročilu povedal, da so bili
v preteklem letu proženi na 14 požarov,
med katerimi je bil največji tisti na Publikusu. V akciji, ki je trajala 3 dni, je
sodelovalo 35 članov PGD Moste in, kot
je povedal Koncilija, se je v tistih dneh
po dolgem času pokazala homogenost
društva. Prav tako je opozoril, da v PGD
Moste – kljub temu, da velikokrat slišijo, da so kot zveza dobro opremljeni
– niso kos takim objektom, kot so v Poslovni coni Komenda, da za to niso dobro
opremljeni in s tem apeliral na tiste, ki
delijo proračun v Občini.
Med največjimi uspehi članov PGD Moste
v preteklem letu na tekmovanjih gre iz-

Občni zbor PGD Komenda
Občni zbor PGD Komenda je potekal
v soboto, 29. februarja. Kot je povedal predsednik, Anton Smrekar, je
preteklo leto potekalo po začrtanem
planu dela.
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Tadej Poje – višji gasilec I. stopnje

Odlikovanja:
Tadej Poje – značka za delo v operativi – 10 let
David Brodar – značka za delo v
operativi – 10 let
Uroš Vidmar – značka za delo v operativi – 10 let
Gregor Špenko – značka za delo v
operativi – 10 let
Jure Štricelj – značka za delo v operativi – 20 let
Rok Furlan – značka za dolgoletno
delo – 10 let
Urška Poje – značka za dolgoletno
delo – 10 let

postaviti uspehe na svetovnem prvenstvu
'Firefighter Combat Challanger' v ZDA.
Na najtežjem gasilskem tekmovanju na
svetu sta se odlično odrezala Žan Koncilija in Gal Zevnik, oba sta se uvrstila v
Lion’s Den klub.
Aktivnost PGD Moste na vseh področjih je
pohvalil tudi podžupan Igor Štebe, ki se je
zahvalil društvu v imenu Občine in poudaril, da se ljudje velikokrat ne zavedamo, kaj
gasilci delajo za nas.
Špela Šimenc

Izpostavil je rezultate tekmovalnih ekip
– na državno prvenstvo, ki bo v Celju, se
je uspelo uvrstiti trem ekipam. Poleg tega
pa je ekipa Članov A uspešno zaključila
Pokalno tekmovanje v spajanju sesalnega
voda Gasilske zveze Gorenjske na odličnem drugem mestu v skupnem seštevku.
V novembru so tudi komendski gasilci organizirali eno izmed tekmovanj v spajanju
sesalnega voda, ki se ga je udeležilo toliko ekip in tekmovalcev, da so bili na robu
zmogljivosti. Anton Smrekar se je za vso
pomoč zahvalil društvom, ki so jim posodila opremo.
Gasilci PGD Komenda so tudi osvojili pokal
Občine Komenda, ki ga le ta namenja najboljšemu društvu na občinskem tekmovanju gasilcev v gasilsko športnih disciplinah

Tjaša Koncilija – značka za dolgoletno delo – 20 let
Matic Zupan – značka za dolgoletno
delo – 20 let
Anton Kropar – značka za dolgoletno delo – 20 let
Jože Ravnikar – značka za dolgoletno delo – 40 let
Marko Grilc – značka za dolgoletno
delo – 40 let

za gasilce in gasilke v vseh gasilskih kategorijah. To je potekalo junija v organizaciji
GZ Kamnik v Mekinjah.
Predsednik je poudaril še, da jim trenutno
največje skrbi povzroča vozni park, saj so
vozila in oprema precej stari. Poveljnik
PGD Komenda, Stanislav Poglajen, je v
svojem poročilu povedal, da so v lanskem
letu opravili 15 evidentiranih intervencij.
Najbolj obsežna je bila tista na Publikusu,
v kateri je sodelovalo 27 komendskih gasilcev. Glede opreme je poveljnik poročal,
da je zadovoljiva. Največji problem je pri
osebni zaščitni opremi, ki ji je že skoraj
potekel rok uporabe, tako zaradi starosti,
kot zaradi iztrošenosti oz. neustreznosti.
Špela Šimenc

UTRINKI

Dobitniki priznanj 2020
Priznanje za 10 – letno delo
v gasilstvu:
◼◼
◼◼
◼◼
◼◼
◼◼
◼◼
◼◼
◼◼

Marjeta Hafner
Leja Lipovšek
Nina Mikelj
Eva Mikelj
Marjeta Pogačar
Tine Sodnik
Martin Malenšek
Domen Štebe

Priznanje za 20 – letno delo
v gasilstvu:
◼◼
◼◼
◼◼
◼◼
◼◼

Damjana Bricelj
Helene Drolc
Anica Horvat
Helenca Smolnikar
Gregor Hafner

Priznanje za 30 – letno delo
v gasilstvu:
◼◼
◼◼
◼◼
◼◼

Damjan Uranič
Iztok Mencigar
Boris Hafner
Aleš Mencigar

Priznanje za 40 – letno delo
v gasilstvu:
◼◼ Mihaela Poglajen
◼◼ Bernardka Pavlinič
◼◼ Boštjan Dacar

Priznanje za 50 – letno delo
v gasilstvu:
◼◼ Maksimilijan Juhant

Priznanje za 70 – letno delo
v gasilstvu:
◼◼ Jože Kočar
◼◼ Franc Sršen

Priznanje za napredovanje:
◼◼ v čin gasilec I. stopnje: Viljem Čebulj
◼◼ v čin gasilec II. stopnje: Mimi Fajdiga, Martin Grkman, Štefan Kociper, Jaka Maček, Jure Ravnikar,
Rok Repenšek, Jakob Rogelj, Matic Smrekar, Aljaž Štebe,
◼◼ v čin višji gasilec II. stopnje: Damjana Bricelj, Anica Horvat,
◼◼ v čin nižji gasilski častnik I. stopnje: Helene Drolc.

Plaketa gasilski veteran:
◼◼ Bernardka Pavlinič

Komendski zbor pel na
reviji v Kamniku
V Domu kulture v Kamniku je bila
29. februarja 41. območna revija odraslih pevskih zborov 2020 iz Občin
Kamnik in Komenda.
Pripravil jo je Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Območne izpostave Kamnik, povezoval jo je vodja te
izpostave Tone Ftičar. Revija je bila hkrati
počastitev slovenskega kulturnega praznika Prešernovega dneva. Podprli sta jo Občini Kamnik in Komenda. Nastopilo je enajst
zborov, večinoma so bili iz Kamnika, poleg
tega tudi Mešani pevski zbor Mavrica iz
Srednje vasi v Tuhinju in Ženski pevski zbor
Vox Annae iz Tunjic. Iz Občine Komenda je
gostoval Mešani pevski zbor DU Komenda
pod vodstvom zborovodje Ignaca Gorjan-

Foto: Saša Lenarčič

PGD Komenda

ca. Zapel je pesmi Jožeta Osane Slovenija v
svetu (Marko Kremžar) in ljudsko iz Roža v
priredbi Luke Kramolca Ta zima že zapušča
nas. Zbor se je izkazal z lepim petjem, močna konkurenca pa so mu bili že uveljavljeni
in visoko nagrajeni (tudi z mednarodnimi
nagradami) kamniški in tunjiški zbori. Vse
čestitke zboru, obenem pa povabilo: mladi
upokojenci, pridružite se starejšim pevcem,
da se bo lepo petje v Komendi nadaljevalo in
nas še naprej razveseljevalo.
Jožef Pavlič

Jorg in njegov »Camino Frances«
Več Komendčanov je že prehodilo slovito romarsko pot od Saint-Jeana-au-Pres de Porta pod francoskimi Pireneji do Santiaga de Compostele (Kompostele), dolgo 779 km.
Mednje se je lani uvrstil tudi naš občan,
mag. Jorg Kristijan Petrovič. Ni se zadovoljil le s pridobljenim potrdilom o prehojeni poti in poklonitvijo apostolu sv.
Jakobu st. na njegovem grobu v istoimenski baziliki, marveč je pešačil še tri dni do
Finisterre ob Atlantskem oceanu. Vsega
skupaj je od 14. aprila do 17. maja 2019
preromal kar 862 km, romanje pa imenoval: »Od Šentjanža do Šentjakoba in še
do konca sveta«. Na ta način je najlepše
»kronal« svoj 50-ti rojstni dan.
Kako je bilo na romanju, je povedal, bolj
rečeno pričeval, s predavanjem 28. februarja v dvorani Frančiškanskega samostana
v Kamniku. Zelo težko, ko je bil na koncu
s telesnimi in duševnimi močmi, pa tudi
zelo lepo, ko je v daljavi končno uzrl zvonik
bazilike sv. Jakoba v Komposteli in že vedel, da je »zmagal« nad svojimi stiskami,
slabostmi in težavami, ki niso prihranjene
nobenemu kompostelskemu romarju.
Na pot se je odpravil sam s težko romarsko palico iz negnoja, ki mu jo je izdolbel
prijatelj Miha. Spotoma pa je srečal toliko
romarjev, da ni bilo čisto nič osamljen;
prej so ga zelo iskali in občudovali zaradi
romarske palice, s katero so se hoteli vsi
fotografirati, in zgodbe o njej. Priložnost,

Foto: Jožef Pavlič
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da je razložil oboje, se mu je ponujala zvečer, ko so romarji sedli k večerji, pogovoru,
pesmi, nekateri celo zaplesali. To so bila
zanj najlepša srečanja. Pomembna pa tudi
tista, ko so romarji na romarski poti v snegu, dežju, silovitem vetru, ožuljeni do krvi,
premraženi, proti koncu poti pa že pri več
kot 30 stopinjah tudi prepoteni, spodbujali
drug drugega.
»Camino te ne pusti ravnodušnega,« nam
je zatrdil Jorg. Priporočil nam je, da ga tudi
mi, če mu bomo sledili, prehodimo v celoti.
Potem bomo resnično zmagovalci nad samim seboj in svojimi slabostmi. Zato velja:
»Buen Camino!« Tudi tisti, ki ga bijemo
vsak dan sami s seboj.
Jožef Pavlič

UTRINKI

Ustanova Petra Pavla Glavarja februarja
organizirala 3 zanimiva predavanja
Februarski petki so bili v Breznikovem domu na Križu živahni. Člani UPPG so
organizirali kar 3 izjemno zanimiva predavanja. Predavala je Ana Ogorelec s
Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana.

O visokih gredah
14. februarja je predavateljica predavala o visokih gredah. Nekaj uporabnih
nasvetov s predavanja:
◼◼ Visoke grede se postavljajo v smeri
sever – jug. Praviloma se jih pripravlja jeseni. Priporoča se največjo
širino 180 cm.
◼◼ Pred postavitvijo grede je potrebno
odstraniti od 20 do 30 cm zemljine. Na ta način povežemo kapilarno
vodo iz tal z zemljo visoke grede.
◼◼ Da zagotovimo obstojnost lesa, damo
kot temelj betonske plošče ali mreže.
◼◼ Na te plošče položimo mrežo – da
preprečimo škodo voluharja.
◼◼ Zdaj sledi ogrodje visoke grede. Ta je
lahko iz lesa (sibirski macesen ali impregnirana smreka), kamna, palet …
◼◼ Običajno ob stene dodamo čepasto
gradbeno folijo.
◼◼ Visoko gredo polnimo po plasteh
po tem vrstnem redu: debele veje,
tanjše veje, sekanci, obrnjena travnata ruša, listje, slama, natrgan filc
iz ovčje volne, kompost, od 10 do 15
cm dobre zemlje. Z dodajanjem teh
plasti omogočamo dobro zračenje in
s tem kakovostne pogoje za razvoj
mikroorganizmov, ki razkrajajo organske snovi v prst. Pri tem razkrajanju se tvori toplota, kar omogoča

Vzgoja in kisanje zelja
21. februarja je potekalo predavanje z
naslovom Vzgoja in kisanje zelja. Na
predavanju so izvedli tudi degustacijo,
s katero so poskusili in ocenili 7 prinesenih vzorcev, večinoma skisanih v kozarcih. Nekaj ključnih poudarkov:
◼◼ Poznamo rdeče in belo zelje. Pomembne so sorte in hibridi, nekateri
so namenjeni kisanju, drugi za svežo
solato. Sadimo ga lahko skozi vse leto.

podaljšanje sezone pridelovanja zelenjave. Veje polagamo križno, da s
tem zagotovimo odtekanje odvečne
vode. Ovčja volna vsebuje lanolin, ki
odganja škodljivce.
◼◼ Zalivanje visoke grede je v sušnem
in vročem vremenu nujno. Zalivamo
ročno z razpršilcem ali kapljično.
Sod deževnice dvignemo nad nivo
visoke grede in po cevi, ki jo razporedimo po površini grede, pustimo,
da voda iz luknjic počasi pronica v
zemljo. Na zemljo – da se vlaga zadržuje na površini – polagamo zastirko iz slame, pokošene trave ali
vrtnarske tkanine.
◼◼ Jeseni vsako leto visoki gredi dodamo plast komposta in nove zemlje.
Na pet let visoko gredo v celoti obnovimo, ponovno jo napolnimo.
Na visoke grede sadimo:
◼◼ zgodaj spomladi: grah, bob, solato,
čebulo, por, zgodnje zelje in sejemo
korenček,
◼◼ v maju: paradižnik, papriko, kumare, fižol, por, zelišča,
◼◼ avgusta in septembra: motovilec
posejemo pod paradižnik,
◼◼ oktobra: sadimo sadike motovilca,
◼◼ jeseni: radič, endivijo, blitvo, špinačo,
por ter vse vrste kapusnic. Kapusnice
ne prenašajo visokih temperatur.

◼◼ Najzgodnejša bela zelja v primernih pogojih dozorijo npr. v petdesetih dneh,
najpoznejša, ki jih pridelujejo le na Primorskem, pa potrebujejo tudi do sto
osemdeset dni in več. Za uspešno kisanje
mora zelje rasti vsaj devetdeset dni.
◼◼ Naravni proces kisanja zelja ima velik prehranski pomen. Kisanje zelja
ne le ohrani, temveč tudi poveča
njegovo prehransko vrednost. Zaradi dobrodejnih učinkov bi moralo
biti večkrat na naših jedilnikih.
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Vzgoja špargljev / belušev
Tretje predavanje je potekalo 28.
februarja, tokrat o vzgoji špargljev
/ belušev:
◼◼ Špargelj kot delikatesna vrtnina
je trajnica, ki ob dobri oskrbi raste
na istem mestu tudi več kot 20 let.
Uživamo mlade poganjke, ki jih
pobiramo v pomladnih mesecih.
◼◼ Če pozno pozimi oziroma zgodaj
spomladi, pred odganjanjem, nad
rastlino nasujemo zemljo v grebene, spomladi iz njih pobiramo
beljene šparglje ali beluše.
◼◼ Zelenih špargljev ne gojimo v
grebenih, ampak pustimo mlade
poganjke rasti na svetlobi, da se
obarvajo.
◼◼ Šparglje prvič pobiramo šele 2
leti po sajenju enoletnih sadik in
sicer režemo poganjke največ 2
tedna. Leto kasneje čas trajanja
rezanja poganjkov podaljšamo na
4 – 5 tednov, vsa nadaljnja leta
pa režemo šparglje 8 tednov letno. Če jih režemo predolgo časa,
odrežemo preveč poganjkov, rastlino izčrpamo in prihodnje leto
bo pridelek slabši.
◼◼ Rastlina ima rada lahka, prepustna tla, uspeva pa tudi na težjih,
vendar odcednih zemljiščih. Ne
mara preveč vlažnih tal.
◼ ◼ Ponovno
lahko
zasadimo
šparglje na isto mesto šele deset
let po izkrčitvi starega nasada.
Pri izbiri lege nasada se izogibamo površinam, ki so močno
zaraščene s trajnimi pleveli. Izberemo sončno lego, vrste, v katere bomo sadili šparglje, pa prilagodimo smeri stalnih vetrov,
kar zmanjšuje možnosti glivičnih okužb nasada.
Ustanova Petra Pavla Glavarja tako
zaključuje letošnjo serijo predavanj.
Zahvaljujemo se Vrtnemu centru
Gašperlin za donacijo. Še zlasti pa se
zahvaljujemo PGD Križ, ki nam že več
let zaporedoma omogoča prostor.
Pripravila: Štefan Petkovšek
in Špela Šimenc
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Popotnica Eva Absec

»Vse svoje prihranke
sem 'predalčkala'
za potovanja«
Eva Absec je 25-letna Komendčanka, natančneje Gorjanka (doma s Koželjeve domačije), a že
nekaj let je njen dom – cel svet. Ko so vrstniki varčevali za zabave ob koncu tedna, je Eva vsak
cent namenila v šparovček za potepanje po svetu. Nekaj časa je živela na Portugalskem, zadnji
dve leti študira in živi v Švici, ujeli pa smo jo ravno, ko se je v svoj drugi dom (kot pravi tistemu
v Švici) vračala iz Škotske.

E

va, kdaj si se začela potepati po svetu?
Moje prvo malo večje »potovanje«
je bilo v srednji šoli, ko smo se imeli
priložnost udeležiti 14-dnevnega šolskega izleta v London. Če pogledam danes, ne
bi niti rekla, da je bilo to pravo potovanje,
ampak takrat sem imela 16 let in se mi je
zdela čista pustolovščina, da grem za 14 dni
živet k družini, ki je niti ne poznam, imam
dopoldne predavanja angleščine, popoldne
pa raziskujem mesto ter turistične znamenitosti. Takrat sem prav tako mislila, da je
London »moje mesto« oziroma najboljše
mesto na svetu, ampak sem kmalu zatem
ugotovila, da bolj uživam na potovanjih v
naravi ter izven mest.
Če pogledam nazaj, lahko rečem da je bila
srednja šola moja prelomnica oziroma
takrat sem odkrila »wanderlust« ter našla

strast za potovanja. Sošolci in sošolke so
delali ter varčevali denar, da so šli ob vikendih 'žurat', za nov avto ali pa za kupe
oblačil, jaz pa sem 'predalčkala' vse moje
prihranke za potovanja.
Kje vse si že potovala in katera dežela ti je
še posebej pri srcu?
Do sedaj sem obiskala: Avstrijo, Bosno in
Hercegovino, Kambodžo, Hrvaško, Češko,
Egipt, Veliko Britanijo (Anglijo in Škotsko), Laos, Francijo, Nemčijo, Grčijo, Hong
Kong, Madžarsko, Italijo, Japonsko, Malezijo, Monako, Filipine, Poljsko, Portugalsko, Srbijo, Singapur, Slovaško, Španijo,
Šrilanko, Švico, Tajsko, Tunizijo, Emirate,
Vatikan ter Vietnam … Se jih je kar precej
nabralo v zadnjih letih. Po dodiplomskem
študiju sem se odločila za 6 mesečno poto-

vanje po severovzhodni Aziji, kjer sem preživela vsak mesec v drugi državi. 'Stlačila'
sem svoje takratno življenje v en majhen
'ruzak', kupila enosmerno letalsko karto
za Tajsko ter šla. Veliko ljudi me je imelo
za noro (smeh). Sama verjamem v »slow
travelling« (v prevodu: počasno potovanje,
op. a.) tako, da mi je ljubše ostati dlje v eni
državi, globje spoznati lokalne prebivalce,
kulturo, hrano ter tradicijo, kot pa se na
hitro premikati naokoli samo zato, da lahko
obiščem čim več držav. Glede na trenutno
globalno segrevanje se mi zdi to še posebej
pomembno, pa tudi to, da se potuje kar se
da celinsko, ne samo znotraj držav temveč
tudi iz države v državo. Sama trenutno res
ne letim, če ni potrebno, oziroma se že od
nekdaj premikam znotraj držav celinsko z
vlaki, avtobusi oziroma avtom.
Težko rečem, katera država mi je najljubša, saj se mi je vsaka vtisnila v spomin po
svoje, npr. Filipini so me očarali s prijaznostjo in dobrosrčnostjo domačinov, Laos
se mi je vtisnil v spomin, ker je tako unikaten, preprost ter ima čudovito naravo,
Japonska in Singapur sta drugi skrajnosti,
kjer dobiš občutek, da si 200 let pred vso
tehnologijo sveta, Egipt me je očaral s
podvodnim življenjem, toliko rib, delfinov
ter morskih psov na kupu še nisem videla …
Danes živiš v Švici, pred tem pa si dlje časa
živela tudi na Portugalskem. Si v eni ali
drugi deželi doživela kaj kulturnega šoka?
Kulturni šok sem doživela v obeh državah,
tako v Švici, kot na Portugalskem (tja sem
šla na izmenjavo v drugem letniku dodi-
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plomskega študija v Ljubljani). Gre za dva
ekstrema. Na Portugalskem ljudje ne poznajo ure, vsa predavanja so bila zamaknjena oziroma se profesor niti prikazal ni na
uro, medtem ko je Švica druga skrajnost,
kjer počakaš pred vrati ter pozvoniš, ko je
točna ura. In če zamujaš minuto na večerjo
k prijateljem, bodo zelo jezni.
Kako si se znašla v Švici?
Po dodiplomskem študiju sem si vzela eno
leto 'pavze' in to leto sem preživela v Švici.
To državo sem izbrala, ker se mi je zdelo,
da je država podobna naši, urejena ter da
ima podobno mentaliteto (to sem takrat
mislila), pa zaradi moje ljubezni do gora
ter narave. Pravzaprav, ko sem prvič živela
v Švici, sem rekla, da se nikoli več ne vrnem
– očitno se zarečenega kruha največ poje
ali pa mi je zlezla pod kožo (smeh). Potem
je sledilo že omenjeno potovanje po Aziji,
s katerega sem se vrnila na podiplomski
študij v Ljubljano, na Ekonomsko fakulteto. Ta študij ni izpolnil mojih pričakovanj
– preveč teorije in premalo prakse, jaz pa
si želim, da od študija dejansko kaj odnesem za življenje. Tako sem ta študij pustila
in se zopet podala v Švico, V Luzern, tokrat
študirat. Sedaj sem v zadnjem letniku in
pišem magistrsko nalogo. Poleg tega trenutno tukaj delam kot zasebna varuška in
pomagam pri projektih na fakulteti. Celotna kombinacija dela in študija v tujini ni
enostavna, vendar sem vesela, da sem se
odločila poslušati sebe ter nisem nadaljevala študija, ki me takrat ni osrečeval.
Kakšno je življenje v Švici? Res vse teče
kot švicarska ura?
Življenje v Švici je po eni strani zelo podobno življenju v Sloveniji, po drugi strani
pa čisto drugačno. Stvari so po večini urejene, tako da bo to kar držalo, vendar s tem
pride tudi cena, saj je potrebno vse plačati
oziroma doplačati. Veliko ljudi misli, da je
Švica raj, vendar pride s svojo ceno in na
koncu meseca je življenjski standard čisto
primerljiv slovenskemu.
Katere stvari so najbolj drugačne od
slovenskih?
Najbolj drugačna se mi zdi mentaliteta ljudi. Ni veliko spontanosti, vse je organizirano do potankosti. Organiziran imamo urnik pranja oblačil, obiskov … Če na primer
želiš z nekom na pijačo oziroma večerjo, se
moraš zmeniti teden oziroma dva v naprej.
Ni tako, kot v Sloveniji, ko se mi zdi, da smo
zelo spontani s tem. Švicarji so deloholiki,

vljudni in prijazni, vendar tudi zelo zaprti. Na začetku je težko, saj ti nihče ne pusti
blizu. Čez čas, ko se odprejo, pa so zvesti in
trdni prijatelji za vedno. Zaradi visokih cen
ljudje tudi ne jedo ter ne 'kofetkajo' zunaj,
tako da je veliko manj socializacije.
Pogrešaš kaj domačega?
Sama sem odraščala na kmetiji, vendar
trenutno živim v mestu, kjer najbolj pogrešam domačo hrano ter možnost, da
lahko kadarkoli odideš na vrt po zelenjavo oziroma sadje. Pa tudi zvezdnato nebo,
jutranje petje ptic, kavice s prijatelji, morje in morski zrak, odprtost oz. spontanost
ljudi ter seveda moje bližnje.
Se pogosto vračaš v Slovenijo?
Povsod je lepo, a doma je najlepše, kajne?
V Slovenijo se vračam kar pogosto, največkrat na dva meseca, včasih na tri, včasih pa
pridem vsak mesec – kot mi čas dopušča.
Usklajevanje študija in dela zna biti včasih
kar zalogaj …
Kje se vidiš čez nekaj let?
Dolgo časa sem verjela, da je edini pravi
dom tam, od koder izhajaš. Danes pa pravim, da imam več domov. Imam ogromno
dobrih prijateljev iz različnih držav ter ogromno kultur, ki so mi blizu. Slovenija bo
vedno moj prvi dom, kamor se bom vračala
in kjer se želim ustaliti, vendar lahko po
vsem tem času rečem, da je Švica tudi moj
drugi dom.
Špela Šimenc
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Katja Ravnikar, laiška misijonarka, o življenju na Madagaskarju

Zdravstvena oskrba na Madagaskarju

Medicinska sestra pri delu

Zdravnica v ordinaciji

V teh dneh so tudi na Madagaskar prišle novice o širjenju novega koronavirusa in o zmedi, ki
vlada v Evropi in drugje po svetu. Na Madagaskarju obolelih trenutno še niso zabeležili. Vseeno
pa se tu, vsak dan znova, soočamo z boleznimi, ki povzročijo veliko število smrtnih žrtev, kot so
malarija, tuberkuloza, podhranjenost in mnogo drugih. Vendar mediji o tem seveda ne poročajo.
V tem prispevku bom pisala o zdravstveni oskrbi na Madagaskarju in o dveh osrednjih dejavnostih našega misijona Ampitafa, bolnišnici in porodnišnici.

B

olnišnica in porodnišnica na misijonu
Sredi tropskega deževnega gozda je
misijonar Janez Krmelj zgradil bolnišnico in porodnišnico. Danes so tukaj
zaposlene ena zdravnica, tri medicinske
sestre in dve babici. Težko je najti zdravnika, ki bi bil pripravljen delati za ljudi na
podeželju, daleč stran od civilizacije. Ambulanta dnevno nudi pomoč od 60 do 150
bolnikom. Zdravstveno osebje skoraj brez
predaha dela dopoldne in popoldne. V bolniško oskrbno dnevno sprejemamo bolnike. Nekatere prinesejo iz oddaljenih kraljev, saj pokrivamo potrebe ljudi v šestih
občinah s prek 80.000 prebivalci. Zelo bolne v bolnišnico prinesejo na doma narejenih lesenih nosilih ali pa si izposodijo tako
imenovani 'rešilec' (v resnici je to navadna
samokolnica). Porodnišnica pomaga letno
od 217 do 231 otrokom pri rojstvu. Če pride

do zapletov pri bolnikih ali porodnicah, pa
opravimo nujno vožnjo in bolnike po blatni
cesti odpeljemo v 60 km oddaljeno bližnje
mesto. Za pot v idealnih pogojih do tja porabimo 4 ure, včasih pa prevoz zaradi slabe ceste in blata traja tudi do 8 ur. Nujnih
voženj je več kot deset na leto in hvaležni
smo MIVA Slovenije, ki nam je pomagala
do zelo dobrega reševalnega vozila.
Največja umrljivost otrok je še vedno zaradi malarije in parazitov. Poleg tega so tu še
velikanske razdalje, pomanjkanje zdravil
v državnih ambulantah ali pa odsotnost
zdravstvenih delavcev. V naši bolnišnici dnevno opravijo približno 80 testov za
malarijo, od tega jih je po navadi nekaj več
kot polovica pozitivnih. Velik problem so
tudi zdravila za malarijo, trenutno jih je
na Madagaskarju zmanjkalo in se jih ne da
kupiti niti v glavnem mestu. Zdravljenje

Pomoč naključni mamici, ki ni imela dovolj
denarja za šivanje prebite glave

PO SVETU

malarije zato trenutno sploh ni mogoče,
temveč zdravijo samo simptome in blažijo
bolečine. Zanimive so številke, ki pravijo,
da je malarija eden od petih najpogostejših
razlogov za smrt na Madagaskarju, približno 6 % vseh smrti letno je prav zaradi
nje. 88 % prebivalstva je stalno ogroženega, da zbolijo za to boleznijo. Največja
smrtnost zaradi malarije je pri dojenčkih
in otrocih, rizični so tudi starostniki. Malarijo prenašajo samo komarji, okužba s
krvjo drugega človeka ni možna. Številni
programi pomagajo pri preventivi z zaščitnimi mrežami in spreji, vendar podeželja pogosto ne dosežejo. Poleg malarije se
v bolnišnici vsak dan srečujejo z različnimi
paraziti, predvsem glistami. Velika smrtnost je tudi zaradi slabe prehrane, podhranjenosti in nezadostne količine hranil.
Slednje poskušamo zdraviti z različnimi
prehranskimi dodatki multivitaminov.
V bolnišnici na misijonu je zdravstvena
oskrba skoraj zastonj. Bolniki za obisk
zdravnika plačajo 500 Ar, kar je 12 centov. S tem poskušamo preprečevati nepomembne obiske pri zdravniku. V državnih in drugih bolnišnicah, kjer misijonar
ne skrbi za nakup zdravil in opreme ter
za plače zaposlenih, pa je situacija zelo
zaskrbljujoča.
Vse pripomočke za operacijo je potrebno
kupiti v lekarni
Že prej sem omenila nujne vožnje. Ena mojih nalog tukaj na misijonu je tudi prevoz
bolnikov, če je to potrebno. Nekega dne so
v bolnišnico prinesli dečka, starega 14 let.
Imel je močno otečeno desno nogo. Zdravnica je poskušala vse mogoče, potem pa
se je odločila, da za nadaljnje zdravljenje
potrebuje operacijo. Peljali smo se v bližnje mesto, 60 km od misijona. Kirurga v
državni bolnici ni bilo na delovnem mestu,
zato smo bili primorani bolnika odpeljati v
bolnišnico, oddaljeno 500 km. Potovali smo
do poznega večera. Še tisti večer so bolnika hospitalizirali. Plačala sem prvi pregled,
posteljo in nekaj paracetamola, saj je imel
fant neznosne bolečine po dolgi vožnji.
Naslednji dan pa se je zgodba šele začela
odvijati. Presenečenjem kar ni bilo konca.
V lekarni sem morala kupiti vse potrebno
za operacijo, od navadnih rokavic do obleke za kirurga, gaze, alkohol, fiziološko
raztopino, vse pripomočke za anestezijo,
igle, cevke, epruvete, razkužila, sirupe, tablete itd. Potrebovala sem dva pomočnika,
da smo vse pripomočke in zdravila iz lekarne prinesli v bolnišnico. Pred lekarno je
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Malgaški rešilec (samokolnica)
čakalo polno ljudi, ki si zdravil niso mogli
kupiti. Čakali so, da sorodniki zberejo denar. Ob pogledu na bolne otroke se mi je
paralo srce. Kolikor je bilo v moji moči sem
pomagala. Kupila sem torej vse potrebno in kirurga vprašala, kdaj bo operacija.
Odgovoril mi je, da lahko takoj, vendar, da
moram prej kupiti še štiri vrečke krvi za
bolnika. Zadovoljna, da bo operacija še isti
dan, se odpravim kupit kri. Na oddelku za
transfuzijsko medicino pa me čaka naslednje presenečenje. Medicinski brat mi namreč pove, da na zalogi ni niti ene vrečke
krvi. Takoj sem začela iskati krvodajalce,
tudi sama sem imela isto krvno skupino
kot deček, zato sem tudi jaz darovala kri.
Darovanje krvi na Madagaskarju je bila zanimiva izkušnja, ki je raje ne bom podrobneje opisovala.
Dobili smo kri in operacija se je začela. Čakala sem pred kirurško sobo, že po nekaj
minutah je medicinska sestra prišla ven z
listkom, na katerem je pisalo, da moram
kupiti dodatne gaze. Šla sem v lekarno, kjer
so mi rekli, da je gaz zmanjkalo. Iskala sem
jih po celem mestu in jih dostavila v bolnico, kjer me je že čakalo naslednje naročilo, saj je zmanjkalo fiziološke raztopine.
Celotna politika zdravstvenega sistema je
tukaj popolnoma na dnu. Bolnišnice so neopremljene, kar velikokrat lahko povzroči
smrt bolnika. Če bolnik nima dovolj denarja in med operacijo pride do zapleta,
kirurg pusti bolnika na pol operiranega
oziroma rano samo zašije nazaj. Včasih
s tem naredijo tudi več škode kot koristi.
Deček je dobro preživel operacijo in kljub
zapletom ter sumu na raka danes že lahko
samostojno hodi. Če ne bi dobil finančne
pomoči misijonarja, bi bil danes verjetno
že mrtev ali brez noge. Zgodba me je naučila neskončne hvaležnosti za zdravstveni
sistem, ki ga imamo v Sloveniji. Praktično
imamo vse na dlani.

Na Madagaskarju otroci vsak dan umirajo zaradi podhranjenosti, ker nimajo čiste
vode in hrane, ker so bolni. Teh otrok nihče
ne zazna, sami pa so brez moči, da bi opozorili nase. Njihova revščina za mnoge ostane nevidna. Mi jim poskušamo pomagati
po naših najboljših močeh, čeprav tudi mi,
na žalost, velikokrat ostanemo nemočni.
Katja Ravnikar

Mamica z novorojenčkom

Še posebej me pretrese pogled na nedonošene ali ne dovolj težke otroke, ki
umirajo pred našimi očmi. Da bi lahko
rešili ta nedolžna bitja, bi morali našo
porodnišnico nujno opremiti z inkubatorjem. Nakup inkubatorja zaenkrat za
nas predstavlja prevelik strošek. Vesela
bom vaše morebitne finančne podpore,
ki bi nam lahko omogočila nakup omenjene opreme za porodnišnico. Moje
podatke hranijo na uredništvu Aplence.
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»All stars« v Komendi!
Po uspešnem vikendu ALL STARS v ligi NBA se je tudi v
Komendi zgodil dogodek »TEKMA VSEH ZVEZD«.
Na prav poseben dan, 29. februarja, so od zgodnjih jutranjih ur
odmevali zvoki odbijajočih košarkaskih žog in zvok zdrave športne zagrizenosti. Ob 9.00 pa smo začeli zares: po dve ekipi vsake
selekcije sta se v barvah našega kluba, modri in rumeni, pomerili
v spretnostnih tekmovanjih z žogo. Nadaljevali so naši najmlajši,
v igri na dva koša. Zmagali so rumeni, izbran pa je bil tudi najkoristnejši igralec srečanja, Bor, ki je za nagrado prejel rumeno
klubsko majico Komenda 'WILD BOBCATS'.
Naslednja igra spretnosti in natančnosti je bila tudi preizkus sodelovanja otrok in staršev. Vsak otrok je izbral svojega »aduta« in
skupaj sta metala proste mete. Pohvala vsem odraslim za pogum,
sodelovanje in podporo mlajšemu v paru. Zmagovalca sta postala
Jakob in Kaš, oba v paru z očetoma, za nagrado pa so prejeli klubske kape in očala.

Dogajanje se je nadaljevalo s tekmo med rumenimi in modrimi
selekcije U13. Ob polčasu so za zabavo poskrbela dekleta Mažoretnega in twirling kluba Komenda. Tekma je bila razburljiva do
samega konca, saj so modri tokrat svojo prednost tik pred koncem
skoraj zapravili. Vendar so pritisk zdržali in zasluženo zmagali,
nagrado za najkoristnejšega igralca tekme pa si je zaslužil Alexej
in tudi on je prejel klubsko majico Komenda 'WILD BOBCATS'.
Pred vrhuncem prireditve je sledilo tekmovanje – troboj – trenerjev KK Komenda v metanju trojk. Tekmovanje je bilo revijalnega
značaja, zato rezultatov ne bomo navajali.
Takoj za tem je sledila tekma rumenih in modrih. Za rumene je
nastopilo pol selekcije U17 in člani, za modre druga polovica selekcije U17 in borbeni starši igralcev. V polčasu pa so nam zopet
zaplesala dekleta Mažoretnega in twirling kluba Komenda. Igra
je potekala po pravilih NBA, 4 × 12 minut in tudi ta tekma je bila
napeta do zadnje četrtine. Postregla je z lepimi akcijami, čvrstimi obrambami in atraktivnimi zaključki. Rezultat tekme ni bil v
ospredju, lahko pa omenimo, da so zmagali rumeni.
Po koncu tekem in iger je vsak dobil 'hot dog' okrepčilo in sok, da
smo lažje dočakali domače kosilo.
Prav posebna zahvala gre udeleženim staršem in vsem, ki so na
kakršnikoli način pomagali pri izvedbi tega dogodka. Hvala za
nakupe klubskih artiklov, s katerimi pomagate k prepoznavnosti
kluba, hvala za sladke in slane prinesene dobrote, hvala komendskim mažoretkam in nenazadnje hvala za vašo družbo!
Daniel Žlindra, predsednik KK Komenda

ŠPO Komenda ne pozna
zimskega spanja
Plezalci nikoli ne počivamo, zato smo se v ŠPO Komenda
odločili, da našim šolarjem med zimskimi počitnicami
omogočimo plezanje tudi v dopoldanskem času.
Vsak dan smo jim za 3 ure odprli vrata našega Plezalnega središča Komenda, kjer so se lahko pod našim nadzorom preizkusili v
reševanju balvanskih problemov, v plezanju na visoki steni ter v
številnih drugih plezalno obarvanih igrah.
Svoje plezalno znanje pa dopolnjujemo tudi odrasli plezalci, ki
smo se v februarju izobrazili v plezanju večraztežajnih opremljenih športno plezalnih smeri. Ker nam je bilo naklonjeno tudi vreme, pa smo svoje novo osvojene veščine lahko že pokazali v skali.
Do sedaj smo v treh plezalnih izletih splezali nekaj večraztežajnih
smeri v Vipavi, v dolini Glinščice in v Sesljanu.
Plezalni pozdrav,
Tjaša Pibernik, ŠPO Komenda

ŠPORTNE VESTI

Judoisti na Pokalu Žirov osvojili kar 27 kolajn
V soboto, 7. 3. 2020, so tekmovalci Judo kluba Komenda nastopili na
uradnem tekmovanju za slovenski
pokal v Žireh.
Tekmovali so otroci v starostnih kategorijah U8, U10, U12 in U14. S skupnimi močmi smo v kategoriji U14 ekipno osvojili 3.
mesto, v kategoriji U12 pa 1. mesto, izmed

27 sodelujočih klubov in 256 tekmovalcev.
Judo klub Komenda je osvojil 6 zlatih, 8
srebrnih in 11 bronastih kolajn. Nepremagani tudi v finalu so si prvo mesto priborili
Haya Veinhandl Obaid (U14), Leon Adrovič (U12), Tian Cizerle (U12), Maja Adrovič
(U10), Jorik Kvapil (U10), Jaš Milek (U10) in
Lamar Širec (U8).
Katarina Kumer
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Rezultati:
starejši dečki in deklice U14
Haya Veinhandl Obaid - 1. mesto
Žiga Pahor - 2. mesto
Neja Indof - 2. mesto
Tia Virant - 2. mesto
Tevž Kristan - 3. mesto
Filip Meglič - 3. mesto
Matevz Romsak - 5.mesto
mlajši dečki in deklice U12
Leon Adrović - 1. mesto
Tian Cizerle - 1. mesto
Alja Indof - 2. mesto
Rok Ravnikar - 2. mesto
Timeja Starovasnik - 2. mesto
David Andrić - 3. mesto
Jonaš Rua Kvapil - 3. mesto
Karim Veinhandl - 3. mesto

Šahovski utrinki
POSAMEZNO
PRVENSTVO
LJUBLJANSKE REGIJE ZA LETO 2020.

cev. Osvojili smo: 2. mesto Teo Cimperman
– dečki do 12 let, 3. mesto Klara Vidmar –
dekleta do 18 let, 4. mesto Inti Maček – deklice do 10 let …

Šahovski klub Komenda je uspešno izvedel tekmovanje 18. in 19. 1. 2020. Nastopilo
je 39 igralk in igralcev. Osvojili smo: Inti
Maček – 1. mesto deklice do 10 let, Aneja
Lapanje – 1. mesto deklice do 12 let, Ajda
Lapanje – 1. mesto deklice do 14 let, Fran
Babarovič – 3. mesto dečki do 10 let, Bine
Markošek – 1. mesto in Teo Cimperman –
3. mesto dečki do 12 let, Martin Perme – 1.
mesto dečki do 14 let.

21. POSAMIČNO ŠAHOVSKO
PRVENSTVO MLADIH V
POSPEŠENEM ŠAHU.

27. POSAMIČNO ŠAHOVSKO
PRVENSTVO MLADIH V
STANDARDNEM ŠAHU.

HOOD LJUBLJANA OPEN 2020.

Izvedeno na Otočcu od 15. do 21. 2. 2020.
Nastopilo je 9 naših mladih igralk in igral-

DP mladi Klara Vidmar - Teo Cimperman

Izvedeno na Otočcu 22. 2. 2020. Nastopilo je
12 naših mladih igralk in igralcev. Osvojili
smo: 1. mesto Inti Maček – deklice do 10 let,
1. mesto Fran Babarovič – dečki do 10 let, 2.
mesto Teo Cimperman – dečki do 12 let, 3.
mesto Klara Vidmar – dekleta do 18 let, 4.
mesto Martin Perme – dečki do 14 let …

cicibani U10
Maja Adrović - 1. mesto
Jorik Kvapil - 1. mesto
Jaš Milek - 1. mesto
Voranc Lajovic - 2. mesto
Nik Fetić - 3. mesto
Alex Malgaj - 3. mesto
Lan Širec - 3. mesto
Jošt Erzar - 3. mesto
mlajši cicibani U8
Lamar Širec - 1. mesto
Aljoša Miličević - 2. mesto
Mark Andoljšek - 3. mesto

Šahovski klub Komenda je v sodelovanju
s ŠK Železničar, ŠK Ljubljana in Osnovno
šolo Kašelj v Ljubljani izvedel tradicionalni
turnir v soboto, 7. 3. 2020. Nastopilo je 141

igralk in igralcev v treh skupinah.
TURNIR MLADIH – Naši igralci so osvojili:
20. mesto Jure Žličar, 23. mesto Teo Cimperman, 30. mesto Martin Perme ...
TURNIR NAJMLAJŠIH – Naši igralci so
osvojili: 4. mesto Fran Babarovič, 5. mesto
Inti Maček ...
Franc Poglajen

DP mladi v pospešenem šahu 2020 - Teo
Cimperman - Klara Vidmar - Inti Maček Fran Babarovič

DP mladi v pospešenem šahu 2020 - zmagovalca Inti Maček - Fran babarovič
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Geološki krožek Kamenkost: nabiranje fosilnih
polžkov in zanimiva delavnica
Ker je zima ugodna, smo se odločili, da jo v soboto, 18. 1., kar malo na teren
mahnemo, in sicer v Tunjiško gričevje, nabirat majhne fosilne polžke.

Patricija Prezelj: »Zbrali smo se na križišču ob cesti. Nato odšli na najdišče polžkov. Nabrali smo jih čisto ob cesti, bilo
jih je ogromno, zato smo jih kar veliko
nabrali. Po nekaj urah trdega nabiranja
smo se naveličali in odšli do opazovalnice. Kasneje so po nas prišli starši. Najbolj
mi je bilo všeč, ko sem našla nekaj zelo
redkih primerkov. Z nami je šel tudi neki
kuža, ki nam je delal družbo in nas pošteno nasmejal. Ko smo čakali starše, sva se
z Mihom drsala na tamkajšnji zaledeneli
oziroma poledeneli cesti.«
Urh Pibernik: »Na delavnici smo se imeli
fino. Izdelal sem nož in puščice. Najbolj
mi je bilo všeč, da sem lahko sam naredil
orodje s kamnom in jelenjim rogovjem.«
Tine Pibernik: »Na delavnici sem se imel
v redu, čeprav nisem ničesar ustvaril, ker
se mi je vse polomilo.«
Brin Požun: »V Lončarjevem muzeju mi
je bilo zelo všeč, ker smo izdelovali kameno orodje in orožje ter videli pravo orodje
in orožje. Jaz sem izdelal večnamensko
kameno sekiro.«

Ob neki priložnosti pa se mi je prijatelj Tomaž Hitij ponudil, da nam s svojim šestletnim sinom Žanom lahko pokažeta, kako
so v prazgodovini iz kamnin izdelovali
orodje in lovno orožje. Dogovorila sva se za
delavnico. Ker v šoli za take dejavnosti ni
prostora, nas je v prostorih svojega muzeja
gostoljubno sprejel Janez Lončar.
Tomaž nam je najprej s primerki od vsepovsod predstavil zgodovino orodja in
orožja ter kako se izdeluje. Žan pa nam je
pokazal nekaj »prazgodovinskih« spretnosti, ki so mu jih pokazali oče ter Bušmani v Afriki, ki sta jih obiskala med poletnimi počitnicami.

Množica fosilnih polžkov

Ko smo vse izvedeli, smo dobili vsak svoje orodje – kamen ali del jelenovega roga,
ter pričeli z delom. Kar nekaj lepih kamnitih sekir, nožev, konic za puščice in še kaj
nam je uspelo narediti. Zanimivo sobotno
dopoldne smo preživeli, saj smo nekako
združili geologijo z arheologijo.
Lepa hvala Tomažu in Žanu, hvala seveda
tudi Janezu Lončarju za gostoljubje v njegovih prostorih.
V zadnji številki Aplence je izpadla zahvala
LD Komenda za gostoljubje, kajti našo prvo
ekskurzijo že vsa leta pričnemo prav pri Lovskem domu. Torej – lepa hvala!
Edo Grmšek

Konice Lovra in Lare

Lovro Pogačar: »Zelo je bilo dobro.
Najprej smo naredili iskro, jo dali na trsje
in je zagorelo. Potem nam je Tomaž govoril o orodjih. Nato smo vzeli dva kamna
in tolkli z enim na drugega, da se je lomil.
Tako smo naredili oster kamen, ki te je
lahko močno urezal.«
Jošt Pibernik: »Bilo je zanimivo, poučno in ustvarjalno. Veliko smo se naučili
o prazgodovini in kako nekateri ljudje še
danes živijo.«
Žan Hitij: »Včasih so spali na kožuhih.
Lovili so s kopji. Zvečer pa so zakurili
ogenj. Orodja so izdelovali iz kamna, rogov, kosti in lesa.«

Ko smo vse izvedeli, smo pričeli z delom

NA MLADIH SVET STOJI
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Kaj se dogaja pri skavtih ...
Zimovanje volčičev
Pretekli vikend so me v vili Čira Čara obiskali volčiči
iz Komende.
Ker do moje vile na sv. Joštu vodi strma in ozka pot, so del poti
do vrha prehodili, po poti pa so jih vodile izgubljene nogavičke.
V soboto sem praznovala svoj 11. rojstni dan, zato so mi volčiči za
presenečenje pripravili zabavne točke v kostumih, skupaj pa smo
še peli in plesali dolgo v noč. V soboto smo se prebudili v čudovito
jutro in večino dneva preživeli zunaj, kjer smo rezbarili, žagali,
sekali in iskali skrivne bunkerje. Preizkusili smo se tudi v žongliranju in si izdelali svoje žogice za žongliranje. Medtem pa so
nekateri pripravljali torto, s katero so me presenetili kasneje. Moram priznati, da je bila zares okusna. Popoldne pa me je presenetil tudi moj očka, ki je potreboval pomoč in moji novi prijatelji so
pri tem z veseljem pomagali. Ko se je dan že bližal koncu in smo
si večer lepšali z različnimi igrami, pa nas je presenetil ropot na
okno, v naslednjem trenutku pa so v mojo vilo vstopili zamaskirani neznanci in ukradli skrinjo z zakladi. Po vseh zapletih smo
na koncu večera ugotovili, da je veliko več kot zaklad vredno naše
prijateljstvo in to da se lahko drug na drugega zanesemo. Da želodčki niso ostali prazni, so si volčiči pred odhodom domov spekli
še hrenovke na ognju, po skupni maši s starši pa so odšli domov.
Ker obljuba dela dolg pa se bomo z volčiči še srečali, saj sem jim
obljubila, da jim bom spekla najboljše palačinke.
Kača Kaja

Zimovanje čete
Predzadnji vikend v februarju se je četa Korajžnih pet odpravila na zimovanje.
Začeli smo v Komendi, nato pa smo se odpravili na pot z avtobusom, ki nas je pripeljal do Šentlamberta pri Zagorju. Tema zimovanja je bila »Instagram«. Na zimovanju seveda nismo »buljili«
v telefone, voditelji so objave delili kar na velikih kartonih, kjer
so bili napisani različni odlomki iz skavtske molitve. Seveda pa že
prvi večer ni manjkalo zabave in petja ob polnoči, ko se tradicionalno pri komendskih skavtih poje Zdravljica. V soboto smo se
odpravili na orientacijo, ki se je bomo še dolgo spominjali, predvsem pa tega, kako pomembno je, da pravilno bereš zemljevid. A
ne, Čebele? Ko smo se vrnili, smo imeli kosilo, nato pa so sledile
delavnice, na katerih smo se pripravljali na prav poseben večer.
Skuhali smo si slavnostno večerjo ter s plesom in zabavo proslavili
163. rojstni dan ustanovitelja skavtov, Bi-Pija. Na žalost je prišel
zadnji dan našega zimovanja. Najprej smo že po zajtrku odšli na
sosednje igrišče in se malo razmigali pri igranju roverčka in nogometa. Sledila je kateheza o vztrajnosti in vrednotah, nato pa smo
pojedli še zadnje kosilo in si razdelili delo. Ko smo pospravili, smo
to zimovanje še zaključili tako, kot je treba, s kvadratom. Hvala
našim voditeljem, ki se vedno potrudijo in svojo dobro voljo in čas
delijo z nami. Z lepimi spomini in polni novih izkušenj že komaj
čakamo na poletni tabor.
Hana Vidmar, Prikupna čebela

Zimovanje noviciata
V petek, 14.2. smo se z NOPP podali na zimovanje.
Po dolgi vožnji, polni zabavnih zgodbic in dobre glasbe smo prispeli v
Podčetrtek. Naš prvi večer so zaznamovale družabne igre in kuhanje
kaše, nato pa smo se utrujeni odpravili spat ( v 'udobne' postelje ).
Naslednji dan nas je čakalo postavljanje bivaka in igra, ki nam je
prikazala, da je vsak dober v različnih stvareh in da moramo svoje
talente uporabiti in z njimi narediti nekaj dobrega. »Tema« zimovanja je bilo zapuščanje svoje cone udobja, zato smo drugo noč spali
v bivaku - ugotovili smo tudi, da v postavljanju le teh nismo več
tako vešči kot smo bili včasih. Vseeno smo preživeli hladno noč.
Naslednji dan smo šli k maši, skuhali kosilo in pospravili po hiši. Na
poti domov pa smo se seveda ustavili še v McDonaldsu na sladoledu.
Teja Furlan
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Iz šolskih klopi ...

PRVO SREČANJE Z OPERO –
OBISK OPERE
Najbolj všeč nam je bila arija Figaro. Suzana se je jezila, ker se Figaro ni zmenil
zanjo. Bila sta zabavna in smešna.
Tian Majdič, Nino Kemperl, Vildan
Balić, Nal Kersnič, 3. b
Nastopajoča pri Čarobni piščali sta
bila zelo lepo oblečena. Všeč nama je
bilo, ko sta kazala mladičke.
Maj Peklaj, Maj Primožič, 3. b
Najbolj zanimiva je bila lutka Olimpija, ki je zelo visoko pela. Morali smo
jo navijati, ko se je ustavila.

JAZ, MAŠKARA
Danes sem Spiderman. Oblečen imam
rdeče-moder kostum. Na glavi imam
rdečo kapo. Moja super moč je streljanje mrež in plezanje po stenah. Spiderman sem, ker mi je všeč risanka o Spidermanu.

Žan Kovač, 2. c

Danes sem piratka. Oblečeno imam
belo majico, rdeč telovnik in črno-belo
krilo. Na glavi imam trak. Moja super

moč je, da lahko papige naučim govoriti. Piratka sem, ker mi je všeč risanka
Pirati iz soseščine.
Maša Strajnar, 2. c
Danes sem Darth vader. Oblečeno imam
črno obleko, na obleki imam gumbe.
Na glavi imam črno masko. Moja super
moč je telekineza. Datrh vader sem, ker
mi je všeč Star Wars.

Jaka Šlebir, 2. c

Danes sem zeleni zmaj. Imam masko,
rep in krila. Na glavi imam zmajsko
masko. Moja super moč je ogenj. Zmaj
sem, ker bruham ogenj in letim. Za
maškare rada hodim po hišah.
Alja Urbanec, 2. c
Danes je moj srečen dan, saj je pust. Našemila sem se v čarodejko. Moja prijateljica je bila hudič. Zelo mi je bila všeč
ninja. V razredu smo imeli kar dve. Ho-

dili smo od razreda do razreda, potem
pa odšli do športne dvorane in rajali.
Mina Jenko, 4. b
Jaz sem bila za maškare leopard. Zjutraj, ko smo prišli v šolo, smo se šli
najprej pokazat po razredih in videli
smo veliko drugih mask. Slikali smo
se in šli v razred in ugotovili, da je telovadnica prosta, zato smo šli tja, kjer

smo plesali in se igrali limbo. Najbolj
strašna maska mi je bila Elina, ker je
bila vampirka z zelo strašnimi zobmi.

Filip Strnad, 3. b
Glavni oder opere je bil zelo lepo
okrašen. Na stropu so bile slike, kipi,
zlati okraski in velik lestenec.
Zala Petkovšek, 3. b
Najbolj mi je bilo všeč, ko smo šli v
okrašeno dvorano in pogledali, kje igra
orkester. Pri dirigentu je bila bela rjuha.
Zala Fajdiga, 3. b

Ajda Petek, 4. b
Bliža se konec zime in z njim pust, ki
smo ga letos praznovali tudi v šoli. V
razredu smo se strinjali, da bomo nastopili s skupno masko, in sicer smo
se dekleta našemila v fante, fantje pa
so za en dan postali dekleta. Za malico smo imeli krof z marmelado. Sledila je čisto prava pustna povorka do
Občine, kjer nas je z bomboni sprejel
gospod župan. Pomahali smo še starejšim v dnevnem centru, nato pa se
vrnili k šoli, kjer so učiteljice razglasile
zmagovalne maske. Dan mi je bil všeč,
ker smo se namesto pouka zabavali v
preoblekah. Veselim se že naslednjega
leta, ko bomo zmagovalci mi!
Sanja Košir, 8. a

PEKA KRUHA V
ŠKOPARJEVI HIŠI
V starih časih so kruh pek
li drugače
kot danes. To sem lahko vide
la v Škoparjevi hiši v Škofji Loki. Tam
so imeli
krušno peč, sklednik, žličnik
in mentrgo. To je miza s pokrovom,
v kateri nam je pek zamesil test
o za kruh.
Včasih so mentrgo uporabl
jali tudi za
posteljico, v kateri je spal doje
nček. Iz
testa smo oblikovali različne
oblike:
žemljice, pletenke in hlebčke
.
Vodička Sara nam je medtem
prebrala zgodbico o velikanu
Gorjanu.
Kruhke smo dali na plad
enj in v
krušno peč. Ko so bili peč
eni, smo
nekateri še tople pojedli.
Manca Ravnikar, 4. č
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NA TABORU V ČATEŽU

TABOR NA PTUJU

Na taboru mi je bilo všeč, da smo gradili hiške za škratka
Čateža. Všeč mi je bila večerna zabava, ko smo imeli disko.
Maj Starovasnik, 2. c
V Čatežu mi je bilo všeč, ko smo v gozdu delali hiške za
škratka Čateža. Všeč mi je bilo, ko sem streljala z lokom.
Videla sem okostje srnjačka. Najbolj mi je bilo všeč, ko
smo jedli cmoke z marmelado.

21

Ela More, 2. c

Všeč mi je bilo, ko smo imeli zabavo. Bili smo v gozdu.
Tam smo videli srnjačkove kosti. Streljali smo v tarčo.
Jedli smo odlično kosilo.
Katarina Vidic, 2. c
Učencem 2. a razreda je bilo na taboru najbolj všeč:
- lov na lisico, reševali smo različne naloge in zelo dobro
kosilo (Sofia Saje, Kaja Arh),
- lov na lisico, sprehodi in ogledi narave ter igranje
(Lana Strgar, Eneja Nastran),
- izdelava bivakov po skupinah in različne igre (Anamarija Kosec, Timo Kolja Globočnik),
- lov na lisico, pravila, plesni nastopi in predstavitev sob
(Lara Grmek).

Pred odhodom se nisem
preveč veselil, saj sem
mislil, da bo dolgočasno. Tudi prvi pogled
na dom ni bil nič posebnega, ampak ko sem
vstopil, se je vse spremenilo. Preo
buli smo se in šli v sobe.
Naša soba mi je bila kar všeč, pred
vrati pa je bil ogromen
prostor s kavčem!
Vsak dan se je zgodilo veliko lepeg
a in novega: jahanje, plezanje, lokostrelstvo, pekli smo ocvir
kovko, izdelali kurenta,
si ogledali Ptujski grad, raziskova
li panonski gozd. Nekateri
dnevi so bili kar naporni: popoldne
smo imeli orientacijski tek,
zvečer pa nočni pohod. Takrat sem
z veseljem zaspal. Hrana je
bila odlična. S prijatelji smo se zaba
vali in se še bolje spoznali.
Če pogledam nazaj, sem vesel, da sem
šel na tabor.
Maks Kristan, 7. c

SREDNJEŠOLCI ZA OSNOVNOŠOLCE
(Devetošolci so bili navdušeni nad muzikalom v izvedbi
English student theater II. Gimnazije Maribor)
Predstava mi je bila zelo všeč, saj so jo izvajali mladi gimnazijci. Izvedba muzikala je bila na zelo visokem nivoju tako
pevsko kot tudi igralsko. Upam, da si bomo tudi v bodoče še
kdaj ogledali muzikal.
Nika Juvan, 9. c
Predstava Figarova svatba mi je bila zelo všeč, saj so jo izvajali mladi umetniki, ki zelo lepo pojejo in odlično igrajo. Všeč so mi bile pesmi, ki so se ujemale z zgodbo. Ne
morem si predstavljati, koliko truda, časa in vztrajanja so
vložili v izvedbo in to, da so se naučili vse na pamet.

VARNA RABA INTERNETA
li o internetu, ki ima
Na tehniškem dnevu smo se pogovarja
smo se, kako ravnati
tako dobre kot tudi slabe strani. Učili
z elektronskimi naprav neprijetnih situacijah, povezanih
pa prijatelju, ki mu bo
vami, ki se lahko zgodijo meni ali
smo že vedeli, a ta dan
treba priskočiti na pomoč. Nekaj
nadgradili.
smo znanje o svetovnem spletu še
V računalniški učilnici
Najbolj mi je bila všeč zadnja ura.
nalniku dovolj pozorsmo morali biti vsak na svojem raču
posnetek, slika in oglas
ni, da smo ugotovili, ali so video
resnični ali lažni.
ven način izvemo veTake dneve imam rada, saj na zaba
liko novega!
Vita Pogačar, 8. a

Maruša Korbar, 9. c
Figarova svatba je bila zelo dobro izvedena. Bila je posodobljena. Mislila sem, da bo bolj v stilu baroka ali klasicizma
(ogromne lasulje, prekičaste obleke), ampak NE. Še sodobno
glasbo so vključili!
Katarina Kern, 9. c
Muzikal mi je bil zanimiv in zelo smešen. Privabil me je
tudi zato, ker so nastopali čisto malo starejši od mene
in so se zelo vživeli v svoje vloge. Kljub temu da je trajal
dve uri in pol, mi je minilo zelo hitro. Bilo mi je v veselje
in izkušnjo bi rada ponovila.
Brina Kravanja, 9. c
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Poišči

Poveži pikice!

6 razlik!
Poišči pravo se
n

co!

OBVESTILA
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Odvoz odpadkov v
času koronavirusa
poteka v skladu s
koledarjem

Likovni natečaj: Jenkret je biv … 2020
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik in ostali organizatorji pripravljamo
že 9. Križnikov pravljični festival (pripovedovanje Križnikovih pravljic za
otroke in odrasle), ki bo potekal 12. in 13. junija 2020 v Motniku. V sklopu
festivala vsako leto razpisujemo likovni natečaj z naslovom Jenkret je biv.
Natečaj je namenjen učencem osnovnih šol, ki lahko sodelujejo v okviru
šole ali kot posamezniki.
Z likovnim natečajem želimo krepiti zavest o kulturni in naravni dediščini, kamor spadajo tudi pravljice ter naše okolje in rastlinstvo.

Trajanje natečaja
Likovni natečaj se začne 2. 3. 2020 in zaključi 29. 5. 2020.

Sodelovanje na natečaju
Na natečaju lahko sodelujejo učenci
osnovnih šol. Strokovna komisija bo izbirala po tri najboljše prispevke in prispevke
za razstavo v naslednjih kategorijah:
◼◼ učenci prvega triletja,
◼◼ učenci drugega triletja,
◼◼ učenci tretjega triletja.

Vse uporabnike naših storitev obveščamo, da bomo v času epidemije
koronavirusa izvajali redne odvoze
odpadkov v skladu s koledarjem odvozov odpadkov. Z namenom preventive in preprečevanja koronavirusa pa smo uvedli naslednje nujne
ukrepe in omejitve obratovanja:
◼◼ Naprošamo vas, da stiki s podjetjem potekajo le prek telefona,
elektronske ali redne pošte. Vsi
podatki so dostopni na www.publikus.si, kjer vas bomo redno obveščali o vseh spremembah.
◼◼ Do preklica ukinjamo naročanje
in odvoz brezplačnega odvoza
kosovnih odpadkov.
◼◼ Ukinjamo izvedbo spomladanske
akcije zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev.
◼◼ Do preklica zapiramo Zbirni center Suhadole.
Publikus d.o.o.

◼◼ Človek, ki je razumel govorico rastlin
◼◼ Praprotni cvet
(v: Rasla je jelka do neba. Zgodbe iz našega
ljudskega herbarija. Uredil Zmago Šmitek.
Didakta, Radovljica, 2012.)

Tema natečaja
Tema likovnega natečaja je čarobni svet
rastlin. Predlagane pravljice so izhodišče
za razmišljanje in ustvarjanje mladih na
temo rastlin, njihovega zdravja in pomena
za človeka.

Tehnika
Likovni izdelki naj bodo na predlogi formata A3 (velikost risalnega lista). Uporabite lahko različne tehnike. Vsak izdelek
mora biti opremljen z naslednjimi podatki: ime in priimek avtorja, razred, šola,
mentor (starš, kadar otrok ne sodeluje v
okviru šole), tel. številka in elektronski
naslov mentorja.

Pravljice:
◼◼ Povedka o Zlatorogu
(v: Zlatorogovi čudežni vrtovi. Slovenske
pripovedi o zmajih, belih gamsih, zlatih
pticah in drugih bajnih živalih. Uredila
Roberto Dapit in Monika Kropej. Didakta,
Radovljica, 2004.)

Zaključek natečaja
Likovna dela pošljite ali prinesite do petka,
29. 5. 2020 na naslov: Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Ljubljanska cesta 1,
1241 Kamnik, s pripisom: za likovni natečaj Jenkret je biv. Dodatne informacije
o natečaju dobite na e-naslovu: milena.

glusic@kam.sik.si ali na tel. 01 320 55 80.
Rezultati natečaja bodo objavljeni na spletni strani Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik www.kam.sik.si. Izbrana likovna dela
bomo razstavili na Križnikovem pravljičnem festivalu.
Milena Glušič, bibliotekarka
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Priprava velikonočnih pirhov
◼◼ Svežino jajc lahko preprosto preverite. Jajca dajte v posodo
s hladno vodo. Sveža jajca bodo ostala na dnu posode, manj
sveža, vendar še vedno uporabna, se bodo obrnila z enim koncem navzgor. Jajc, ki se bodo dvignila na površino, pa raje ne
uporabite.
◼◼ Jajca pred barvanjem temeljito umijte v vodi, ki ste ji dodali
kis. Tako se bo barva bolje prijela.
◼◼ Jajca med kuhanjem in barvanjem ne bodo počila, če jih prej
vzamete iz hladilnika, da dosežejo sobno temperaturo. Potopite jih v hladno vodo, počakajte, da voda zavre, nato pa
zmanjšajte ogenj.
◼◼ Jajca lahko barvate z naravnimi sestavinami: čebulni olupki,
pesa in korenček, malinov sok in sok iz gozdnih sadežev, re-

do Pet

in jajčka barvamo že spet.

Lahko

so rdeča, modra

aL’ zeLena,

važno je, da so pod Lupino
beLa in rumena.

Drage občanke in občani,
želimo vam mirne, spokojne in
prijetne velikonočne praznike.
Družinska kmetija Jenko

Foto: Katarina Žagar

Foto: Katarina Žagar

Foto: Katarina Žagar

grat ter špinača, kurkuma …
◼◼ Jajca bodo imela lep vzorec, če jih boste pred barvanjem
navlažili in nanje položili različne oblike listov ter trav. Nato
odrežite najlonsko nogavico in vanjo zavijte jajce ter naredite
vozel. Jajce potopite v obarvano tekočino. Mesta, kjer so listi in
trave, bodo ostala svetlejša ter dala lep vzorec.
◼◼ Po barvanju velikonočne pirhe premažite z malo slanine, da
dobijo lesk.
Nasvete pripravil: Jajčkomat

Preštejemo

Nekaj predlogov za ustvarjanje pirhov.
Pirhi na fotografijah so delo ustvarjalke Katarine Žagar. Za še več
ustvarjalnih idej obiščite njen FB profil (rina Kata).

OBVESTILA
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Preloženi sejem in praznovanja
Konjeniški klub Komenda letos praznuje 65 let kluba
in 25 let sejmov v Komendi.
V jubilejnem letu je bilo zato načrtovanih več prireditev. Prva je bila od 3.
do 5. aprila 25. Spomladanski Kmetijsko obrtni sejem, druga maja Kasaška
dirka za pokal Občine. Pred poletjem
ali pa jeseni bi bilo tudi še več tekmovanj in prireditev, osrednja pa bi bila
slovesnost s podelitvijo priznanj, Dan
odprtih vrat, Jesenski obrtni sejem ...
Vsa ta dogajanja so sedaj zaradi epiLojze Lah
demije odpovedana in bodo kasneje
ponovno opredeljena in določena.
Predsednik KK Komenda in častni občan Lojze Lah: »Po več kot
štiridesetletnem predsednikovanju v klubu in delovanju v Občini
si ta trenutek želim, da skupaj uspešno premagamo sedanje težave in da potem delamo enotno naprej.«
Podpredsednik KK Komenda Jan Matej: »Ne smemo pozabiti, da KK
vsako leto lahko prireja različna tekmovanja v okviru Kasaške zveze Slovenije zaradi gospodarske dejavnosti oziroma z organizacijo
sejmov. To klub tudi uvršča med uspešne doma in v tujini. Tako je 5.
marca na Kasaški akademiji v Ljubljani med uspešnimi francoskimi
kobilami v letu 2019 osvojil pokal iz kluba Team Jan. Med mladimi člani pa so prejeli priznanja v poni dirkah Jaka Habjan, Andrej
Marinšek ml., Jaka Blaž, Karin Kepic, Katja Marinšek, Lucija Sitar

Šarc, Miha Kepic, Nika Sitar Šarc, Sara Bernik, Živa Šuštaršič, Jaka
Šuštaršič, Živa Rakovec in David Svetelj. To dokazuje in potrjuje, da
so sejmi v Komendi zaradi kluba in ne zaradi sejmov.«
Predsednik Sejemskega odbora Stane Štebe: »Vsako leto imamo
dva sejma in na vsakem okrog 700 razstavljavcev na blizu 50 tisoč
kvadratnih metrih prostora.«
Podpredsednik odbora za sejemsko dejavnost Jelenko Milič: »Na
vsakem sejmu imamo 130.000 (130 tisoč) kvadratnih metrov urejenega parkirnega prostora. Z ekipo skrbimo za varnost, prometni
red in urejeno predstavitev razstavljavcev številnim več 10-tisočim obiskovalcem v treh sejemskih dnevih, ko vse poti v Sloveniji
vodijo v Komendo.«
A. Žalar

PISMA BRALCEV
Koronavirus – čas preizkušenj
Mariborski nadškof Alojzij Cvikl nas je v govoru v nedeljo,
15. marca, pri maši v mariborski stolnici sv. Janeza Krstnika
(mašo smo lahko spremljali prek malih zaslonov), opozoril,
da pojav in širjenje koronavirusa – COVID-19 pomeni tudi
čas preizkušenj. Zelo resno za vsakogar izmed nas. Veliko
bolj, kot si je mislilo in se je neodgovorno vedlo veliko Slovencev. Vsaj danes, ko to pišem (16. marca) je bilo še tako po
trgovinah in drugje.
Strokovnjaki nas prepričujejo, da je treba to epidemijo (pandemijo) vzeti kar najbolj resno. »Najostrejši« je murskosoboški škof dr. Peter Štumpf, ki kršilce svari, da tisti, ki ne
upošteva navodil s slovenskega državnega, zdravstvenega in
cerkvenega vrha, »hudo krši peto Božjo zapoved, ki pravi: Ne
ubijaj!« Koliko Slovencev se bo pred veliko nočjo spovedalo
tega greha, se sploh ne zaveda, da z neodgovornim vedenjem
resno, lahko tudi usodno, ogrozi zdravje bližnjega? Naj bodo
verni ali neverni, za vse velja ta zapoved: »Ne ubijaj!« Te dni
splošne ogroženosti Slovencev še posebej.

Velja pa še druga zapoved: »Ljubi svojega bližnjega! Bolj se
posveti svojim najbližjim.« Izbruh koronavirusa je priložnost, da v odnosu do bližnjega popravimo, kar smo delali narobe. Da gremo najprej v srčiko svojega bitja in biti, srca in
duha, zlasti pa vesti, ki nam marsikaj očita, a tega ne vidimo,
ne slišimo, dušimo v sebi. Vsi dobro vemo, da je bilo v Sloveniji, pri nas, Slovencih, v zadnjem času, letih, obdobju, veliko
narobe; da tako ne sme biti in iti več naprej. Čas je že, da spet
tako stopimo skupaj, kot smo v vojni za našo samostojno
državo, da v drugih vidimo brate in sestre, prijatelje, dobre
ljudi, brez katerih bi bilo naše življenje zelo osiromašeno. Čas
je, da se potrkamo na lastne prsi, si rečemo: »Mea culpa«, se
pred veliko nočjo (verni) spreobrnemo, drugače prepričani
pa spremenimo. Potem bo koronavirus, ki povzroča veliko
gorja, posredno spodbudil v nas tudi kaj dobrega, lepega, osrečujočega in plemenitega.
Jožef Pavlič

26

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

Smeti na sotočju Pšate in Reke v Komendi: fotografijo so
nam poslali ribiči RD Bistrica Domžale, ki jih je zmotilo
onesnaženje levega brega Pšate. »Jeseni, ko smo imeli izlovno akcijo, tega še ni bilo. Pojavilo se je nekje po gradbenem posegu urejanja brežine,« so zapisali.

V KZC – v trgovini v Komendi nudimo:
• domači Anjini štruklji
• testenine (makaroni,
rezanci, ribana kaša,
mlinci)
• kava in piškoti
• moke, kaše, zdrob
• suhe mesnine (salame,
klobase, narezki,
zaseka, ocvirki)

SEMENSKI KROMPIR IN KORUZA
za vrtičkarje in večje pridelovalce

Naročila sprejemamo v trgovini.

Kogar imaš rad, nikoli ne umre, le daleč, daleč je … (T. Pavček)

ZAHVALA
V 93. letu starosti smo se z
žalostjo v srcu poslovili od
naše drage mami, mame,
prababice, sestre in tete

ANTONIJE ŽAGAR
iz Most pri Komendi.

Odšli so ...
Marija Kubelj, roj. Ovijač, po domače Korantova Mici, iz
Most pri Komendi, v 85. letu starosti;
Anton Novak, iz Krekove ulice v Komendi, v 76. letu starosti.

Iz srca se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, ki ste jo pospremili na
zadnji poti, nam v težkih trenutkih stali ob strani in
nam izrekli sožalje. Posebna zahvala gre župniku gospodu Janezu Šketu za lep pogrebni obred. Hvala pogrebni službi Jerič in pevcem. Hvala tudi Neokatehumenski skupnosti in praporščakom. Hvala cvetličarni
Urška za lepo okrasitev v mrliški vežici. Velika zahvala
gre Barbari in Alenki iz Medgeneracijskega centra Komenda za pomoč pri oskrbi doma ter osebju iz Doma
starejših občanov Preddvor, ki so za njo skrbeli zadnje
mesece njenega življenja. Hvala tudi vsem neimenovanim. Ohranimo jo v lepem spominu.
Vsi njeni

Naslednja Aplenca, Glasilo Občine Komenda, izide v petek, 24. aprila. Rok za posredovanje gradiv za objavo v aprilski
številki je 10. april 2020. Zaradi izrednih razmer v državi lahko pride do sprememb pri izidu naslednje Aplence.
Prosimo za razumevanje. 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 februarske križanke se glasi: NOVI MEDIADOM

Gostilna KLANC,
Bojan Brišnik S. P.,

Klanec pri Komendi 38, 1218 Komenda
Informacije: 041 570 937
Odprto: od 7.30 do 22.00
Zaprto: nedelja in prazniki
Gostilna Klanc je pravi naslov, ko vas zamika dobra
hrana. Nudijo dopoldanske malice, jedi po naročilu
(pice, ocvrti piščanec, ribe …), domače sladice, v
prihajajočih toplejših dneh pa postrežejo z domačim
sladoledom. Za najmlajše imajo zunanja igrala.
Sprejemajo zaključene družbe (po predhodnem
naročilu tudi ob nedeljah).

Seznam nagrajencev Nagradne križanke tehnične trgovine MEDIADOM v Aplenci, Glasilu občine Komenda, številka 02/2020:
1. nagrada - sušilnik las Gorenje z ionizatorjem: JURE DOLMOVIČ
2. nagrada – košara za perilo:
BLAŽ FILIPIČ, MARIJA GRAD, FANI CAR, ULA RAZPOTNIK
3. nagrada – kuharska knjiga:
IRENA NOVAK, ALENKA AMBROŽ, MITJA AVSEC, ANAMARIJA
MAJDIČ, DANICA JUVAN
Nagrajenci lahko na podlagi tega potrdila in osebnega dokumenta
nagrade prevzamejo v tehnični trgovini MEDIADOM, Ljubljanska
cesta 3 c, 1241 Kamnik (telefon: 041 415 756). ČESTITAMO!

NAGRADE:

1. nagrada: 1x ocvrti piščanec
2. nagrada: 4x sladica
3. nagrada: 1x dopoldanska malica

Rešeno križanko (lahko tudi samo geslo) pošljite na naslov: Uredništvo
APLENCE, Zajčeva 23, 1218 Komenda ali po mailu: urednistvo.gok@komenda.
si do vključno 12. aprila 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.

