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»Zahvaljujem se vsem, 
ki upoštevate navodila 
in priporočila«
Komuniciranje z občino poteka zgolj po elektronskih medijih in po 
telefonu – Po uradnih podatkih so bile v Komendi 4 okužene ose-
be – Gradnja kanalizacije poteka po terminskem planu – Pričeli s 
postavljanjem usmerjevalnih tabel za označitev kolesarskih poti.

Koronavirus je popolnoma ustavil 
javno življenje in nas obdržal doma. 
Kako v tem času poteka delo na ob-

čini, kako se soočate s situacijo?
Delo Občinske uprave od razglasitve epide-
mije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 
19) še vedno poteka v skladu s sprejetimi 
navodili za delo v javnih prostorih. Občin-
ska uprava vseskozi deluje, resda nekaj dni 
v okrnjeni zasedbi, a brez osebnih stikov z 
občankami in občani, brez sestankov. Ko-
municiranje s strankami poteka zgolj po 
elektronskih medijih ali po telefonu. 
Zahvaljujem se vsem, ki v teh časih upo-
števate vsa navodila in priporočila, pro-
stovoljkam in prostovoljcem, ki kakor koli 
pomagate soljudem pri lažjemu in boljše-
mu preživetju teh časov, članom Civilne 
zaščite, ki usklajujete delo na terenu, in 
ostalim, ki strpno prenašate to obdobje.

Je v naši občini sicer veliko okuženih?
Dejansko število okuženih oseb z virusom 
je velika neznanka, tako za državo kot za 
lokalno skupnost. V naši občini smo imeli 
na podlagi izvedenih testiranj in po po-
datkih NIJZ okužene 4 osebe. Zadnja ose-
ba z območja naše občine je bila potrjena 
z okužbo dne 8. 4. 2020 in po splošnih in-
formacijah, da je doba za ozdravitev 14 dni, 
so vse te osebe predvidoma že ozdravele. 
Upam, da so obdobje zdravljenja in izola-
cije prestale s kar najmanjšimi težavami.  

Kaj se trenutno dogaja v občini? 
Kako je s kanalizacijo? 
Gradnja kanalizacije v letošnjem letu pote-
ka po terminskem planu. Dela potekajo na 
Bregu, Klancu in v Nasovčah. Zaradi izre-

dnih razmer v državi, ki so se pričele v sre-
dini marca, seveda lahko nastopijo težave 
z doseganjem gradbenih rokov.
Na Bregu je gradnja fekalnih vodov (gravi-
tacijski in tlačni vod) praktično zaključena, 
končana je obnova vodovoda ter položena 
kabelska kanalizacija za javno razsvetlja-
vo. Kot dodatna dela se je od glavnega kri-
žišča na Bregu proti državni cesti izvedla 
tudi meteorna kanalizacija in kabelska ka-
nalizacija za javno razsvetljavo.
Na Klancu je zgrajen večji del fekalne ka-
nalizacije, obnovljen je vodovod in polože-
na kabelska kanalizacija za javno razsvet-
ljavo. Na Bregu in Klancu so vgrajena 
tudi črpališča, ki pa še niso opremljena s 
strojno opremo. Na pobudo Vaškega od-
bora Klanec je bil pripravljen tudi projekt 
za izvedbo pločnika skozi naselje Klanec 
v dolžini 700 m, ki se bo gradil sočasno s 
preplastitvijo ceste. V teku je javni razpis 
za izgradnjo ceste na Klancu in predvide-
vamo, da bomo v prvi polovici maja lahko 
sklenili pogodbo z izvajalcem ter pričeli z 
izgradnjo ceste. 
V mesecu marcu so bile zakoličene tra-
se  fekalne kanalizacije v Nasovčah, kjer 
bo potekala še zadnja gradnja kanali-
zacije v občini. Gradnja komunalne in-
frastrukture se bo predvidoma začela v 
mesecu maju. V Nasovčah bo sočasno po-
tekala tudi izgradnja odseka vodovoda v 
okviru medobčinske pogodbe o izgradnji 
krvavškega vodovoda oziroma projek-
ta »Oskrba s pitno vodo na območju Zg. 
Save – 1. sklop«.
Vse vaščane naprošamo za razumevanje 
zaradi nevšečnosti v času gradnje in se jim 
zahvaljujemo za strpnost.

Opustitev spletne strani 
MojaObcina.si  
Občina Komenda se je odločila, da s 
1. majem 2020 prekine pogodbo za 
uporabo spletne strani www.mo-
jaobcina.si, ki je ločena od uradne 
spletne strani Občine Komenda. 
Od tega datuma dalje na navedeno 
spletno stran ne bo več omogočeno 
dodajanje in nalaganje prispevkov in 
obvestil o dogajanjih v naši občini. 
Za potrebe obveščanja javnosti bomo še 
vnaprej objavljali kratke lokalne novice 
in utrip na naši uradni spletni strani, 
prav tako bomo še naprej na naši sple-
tni strani objavljali koledar prireditev.
Prispevke lahko predstavniki dru-
štev in klubov posredujete v elek-
tronski obliki na naš uradni e-na-
slov: obcina@komenda.si. 

Po Komendi je opaziti tudi nove 
kolesarske označbe.
Res je. V teh dneh smo v občini pričeli s po-
stavitvijo usmerjevalnih tabel za označitev 
kolesarskih poti v okviru projekta Mreža 
poti LAS. Projekt se izvaja na območju šes-
tih občin, vključenih v LAS Za mesto in vas 
(Komenda, Vodice, Trzin, Mengeš, Med-
vode in Domžale) v skupni dolžini 64 km. 
Po pridobljenih informacijah s strani iz-
branega izvajalca za projekt Mreža poti 
LAS se aktivnosti za postavitev predvidene 
prometne signalizacije, kljub trenutnim 
razmeram, nemoteno izvajajo. Predvido-
ma v mesecu maju bodo izvedene tudi talne 
označbe. Vsekakor je namen izvesti dela v 
predvidenem roku do konca meseca maja. 
V mesecu juniju pa naj bi se na celotnem 
območju izvajanja projekta postavile tudi 
enotno oblikovane informativne table.

Špela Šimenc



VSEM OBČANKAM IN OBČANOM
ŽELIMO LEPO PRAZNOVANJE

1. MAJA IN ČESTITAMO OB
OBČINSKEM PRAZNIKU.

Župan Stanislav Poglajen
z Občinsko upravo in Občinskim svetom

Odpoved vseh prireditev ob 
prazniku Občine Komenda

Glede na aktualne razmere v državi in še vedno poveča-
no epidemiološko tveganje in nevarnost širjenja nale-
zljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)  odpovedujemo 
vse prireditve ob prazniku Občine Komenda, vključno 
s slavnostno sejo Občinskega sveta Občine Komenda.
Priznanja Občine Komenda za leto 2020 in športna pri-
znanja za najboljše dosežke na področju športa za leto 
2019 bodo zato podeljena, ko bodo razmere to dovoljevale.
Ker je zdravje občanov najpomembnejše in še vedno ve-
lja večina sprejetih ukrepov za zajezitev širjenja bolezni, 
se moramo vsi skupaj tudi v prihodnje še vedno obnaša-
ti odgovorno in delovati preventivno. Vse organizatorje 
prireditev v Občini Komenda zato pozivamo, da še naprej 
sledijo in upoštevajo navodila NIJZ in navodila ostalih pri-
stojnih institucij ter dosledno spoštujejo veljavne ukrepe.

Stanislav Poglajen, župan

Tržnica zopet odprta
Obveščamo vas, da se je v soboto, 18. aprila, ponovno 
odprla prodaja na tržnici v Komendi, s skrajšanim ča-
som od 9.00 do 11.00. Ker smo še vedno v  času virusa 
COVID-19, je obvezno upoštevati navodila o zaščiti, ter 
paziti nase in soljudi!

TD Komenda

Postopek imenovanja ravnateljice 
OŠ Komenda Moste zaključen

Svet zavoda OŠ Komen-
da Moste je v decembru 
lanskega leta z razpi-
som prostega delovnega 
mesta ravnatelja začel s 
postopkom imenovanja 
ravnatelja OŠ Komen-
da Moste. Kandidatke, 
ki so izpolnjevale vse 
razpisne pogoje, so v 
začetku februarja od-
delčnim predstavnikom 
staršev, predstavnikom 
lokalne skupnosti in 
delavcem OŠ Komenda 
Moste predstavile svoje programe vodenja javnega vzgojno-izo-
braževalnega zavoda OŠ Komenda Moste. Po predstavitvi so tudi 
odgovarjale na njihova vprašanja. 
Občina Komenda, Svet staršev OŠ Komenda Moste in učiteljski 
zbor OŠ Komenda Moste so v predpisanem roku podali svoja mne-
nja o kandidatkah za mesto ravnatelja. Svet zavoda OŠ Komenda 
Moste je nato na svoji seji konec februarja izmed petih kandidatk 
z večino glasov za ravnateljico OŠ Komenda Moste izbral gospo 
Barbaro Janežič Bizant. Pred imenovanjem gospe Janežič Bizant 
za ravnateljico je moral Svet zavoda pridobiti še mnenje ministra, 
pristojnega za izobraževanje. V začetku marca, tik pred izbruhom 
epidemije in zaprtjem vzgojno-izobraževalnih ustanov, je tudi 
minister za izobraževanje, g. Jernej Pikalo, podal pozitivno mne-
nje k njenemu imenovanju za ravnateljico OŠ Komenda Moste. 
Ukrepi proti širjenju korona virusa in zaprtje šol so bili razlog, da 
je moral Svet zavoda potrjevanje sklepa o imenovanju ravnatelja 
izpeljati z dopisno sejo konec marca. Člani Sveta smo soglasno 
sprejeli sklep o imenovanju gospe Barbare Janežič Bizant za rav-
nateljico OŠ Komenda Moste za mandatno obdobje petih let.
Gospe Barbari Janežič Bizant ob imenovanju za ravnateljico OŠ 
Komenda Moste iskreno čestitamo.

Predsednica Sveta zavoda OŠ Komenda Moste Romana Ravnikar

Janez Cigler Kralj novi minister za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti 

Za novega ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti v 14. vladi Republike Slovenije je bil imenoval naš 
občan Janez Cigler Kralj. Za novo funkcijo mu čestitamo in pri 
delu želimo obilo uspeha. Pogovor z ministrom pripravljamo 
v naslednji številki Aplence – Glasila Občine Komenda. 
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Pravila, red, disciplina 
in zdravje!

Spoštovani občani in drage občanke Občine Komenda. Dra-
gi prebivalci Republike Slovenije.
En velik HVALA. V času ene najširših in najnalezljivejših 
bolezni modernega časa (Covid-19) smo se kot občani Ob-
čine Komenda kar zelo izkazali.
Upoštevali smo pravila, držali smo se doma in okrog doma 
in nasploh je moja skromna ocena, da smo razumeli ter 
zaznali problem.
Ukrepi Vlade RS so se izkazati za zelo učinkovite. Res pa 
je in drži, da vsi pogrešamo svobodo in da vsi pogrešamo 
nekaj več »nekontrole«. Šele sedaj smo vsi mi spoznali, da 
nam prav vsem manjka nekaj več odprtosti in liberalnosti – 
gre za moderne vrednote, pridobljene v demokraciji – ki pa 
so seveda sedaj v izrednih razmerah morale biti nekoliko 
okrnjene. Da se pozdravimo. In ozdravimo.
Upam, da pozdravimo nalezljivo bolezen, »pozdravimo« 
tudi naš planet in Občino ter da bomo kmalu nazaj pridobili 
tudi pravice.

Roman Dobnikar,
občinski svetnik Občine Komenda

Vlada spretno krmarila
 

Že poldrugi mesec življenje v Sloveniji bolj kot ne miruje. 
Nova vlada, ki je padla neposredno v razglašeno pandemijo 
in se od prvega dne odločno spoprijela z nastalimi težava-
mi, je v tem času spretno krmarila z ukrepi in bila pri tem, 
tudi po mnenju evropskih inštitucij, zelo uspešna. Ne tudi 
za domače medije, ki so, z ideološkimi plašnicami na očeh 
iskajoč dlake v jajcu, pozabili, da smo v tem skupaj in da le 
skupaj lahko zmagamo, pri tem pa za zmago potrebujemo 
predvsem orodja, kot so ponižnost v znanju, hvaležnost za 
življenje, povezanost ljudi, budnost za odzivnost, medse-
bojno zaupanje ...
 V občinskih odborih SDS širom Slovenije smo se člani od-
zvali na poziv predsednika stranke in vlade ter se vključili v 
različne akcije pomoči potrebnim občanom in ozaveščanja 
občanov. Tudi v Komendi, kjer je sledil poziv župana dru-
štvom k prostovoljnemu sodelovanju, smo se odzvali in se 
vključili v aktivnosti. Seveda upamo in verjamemo, da to 
kmalu ne bo več potrebno. Tudi zato, ker smo se tu držali 
priporočil in s tem pripomogli k reševanju. 
 
#ostanimozdravi   

OO SDS Komenda

Aprilsko razmišljanje 
Verjetno najpogostejša tema v teh dneh, tednih: korona-
virus. Dodobra smo se srečali z njo ter z ukrepi, vezanimi 
na virus oziroma epidemijo. Treba je poudariti, da tako na 
splošno kot v naši Občini večina spoštuje navodila, je pa pe-
ščica ali kakšen odstotek populacije, ki popolnoma ignorira 
navodila. Vsaj v času pisanja članka, lahko zgroženo opazi-
mo, kako se skupine ljudi družijo, kot da ni nič. Kot je dejal 
Albert Einstein: »Samo dve stvari sta neskončni: vesolje in 
človeška neumnost, ampak za vesolje nisem povsem prepri-
čan.« Bodimo odgovorni, najprej do sebe, svojih bližnjih in 
konec koncev vseh ostalih. Imamo srečo, da nismo mestna 
občina, saj imamo veliko samotnih sprehajalnih poti, če se le 
malo potrudimo in jih ne iščemo v središču naselij.
Vezano na »korono« bomo čutili pretres tudi v občinskem 
proračunu, saj bo vsekakor nujen rebalans, kjer bo treba 
urediti primanjkljaj zaradi zaprtja vrtca, osnovne šole ... 
Čas bo tudi pokazal, da bo verjetno treba tudi sofinancirati 
še kaj drugega oziroma finančno pomagati. Upajmo, da bo 
treba čim manj oklestiti občinski proračun ter da se bo lah-
ko, kljub kriznim časom, izvedlo čim več dobrih projektov.
Na koncu vsem občanom in občankam želimo zdravja, #osta-
nimodoma. Še vedno smo dosegljivi na trnlista@gmail.com, 
kjer smo veseli vsakega vašega vprašanja, mnenja, nasveta …

#bodimozdravi       
Lista TRN

Pogled na trenutno stanje
»Za nami so eni najtežjih tednov v zgodovini naše drža-
ve. Epidemija koronavirusa je pokazala, kako soodvisen in 
ranljiv je naš svet. Stvari, ki so se še nekaj tednov nazaj zde-
le nepredstavljive, so danes realnost. Številni naši sodrža-
vljani so bili zaradi epidemije prisiljeni ostati doma, čakajo 
na delo, v bolnišnicah in domovih za ostarele pa imamo 
težke situacije, ki jih rešujemo po najboljših močeh,« je na 
novinarski konferenci dejal predsednik NSi in minister za 
obrambo mag. Matej Tonin.
»S splošnimi ukrepi smo zajezili eksponentno širjenje okuž-
be, zaščitili smo ranljive skupine, poskušamo zagotoviti do-
volj zaščitne opreme ter zdravstvenih kapacitet. Na koncu bo 
treba zagnati gospodarstvo in obuditi javno življenje. Ukrepe 
pa bo potrebno sproščati preudarno in v soglasju s stroko. 
Le tako bomo lahko ohranili gospodarstvo, delovna mes-
ta in življenja ljudi vrnili v vsaj približno normalne tirnice. 
V preteklih letih smo živeli zelo hitro in pogosto pozabili na 
svet okrog sebe. Nismo si vzeli časa za prijatelje, za druženje, 
za svoje najbližje … Tudi jaz nisem pri tem nobena izjema. 
Zato lahko na to epidemijo gledamo tudi kot na priložnost, 
da postanemo bolj pozorni do soljudi, da postanemo boljši 
prijatelji, boljši starši in partnerji, boljši sosedje in znanci. 
Imamo tudi priložnost, da razvijemo bolj odgovoren odnos 
do našega okolja in celotnega planeta. 
Pri spoštovanju ukrepov smo eni izmed najbolj doslednih v 
evropskem merilu in zato si vsi skupaj in vsak posebej zas-
lužimo en velik HVALA.«

OO N.Si Komenda, Martina Prezelj
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Barbara Janežič Bizant, ravnateljica OŠ Komenda Moste

»Delo staršev v tem času 
je izjemno, zato si zaslužijo 
veliko spoštovanje«
Barbara Janežič Bizant, nova ravnateljica OŠ Komenda Moste, je svojo novo funkcijo prevzela v 
času in situaciji, ki je vsem neznana. Šole so zaprle svoja vrata, hitro se je bilo treba prilagoditi 
novim razmeram. Kot pravi ravnateljica, jim na osnovni šoli to dobro uspeva, vsi učenci se šolajo 
doma, izzivov pa v teh časih ne zmanjka.

Najprej čestitke ob vašem imeno-
vanju za ravnateljico OŠ Komenda 
Moste. Malo ravnateljev se lahko 

'pohvali' s tako turbulentnim pričetkom 
svoje poti. Nihče si ni predstavljal, da je 
mogoče, da se sredi marca iz danes na 
jutri zaprejo vse šole. Kako ste se na šoli 
prilagodili situaciji? 
Takšnega scenarija si sredi šolskega leta 
nihče ni zamišljal. Časa za razmislek, kako 
se bomo odzvali na zaprtje šole, smo imeli 
le en dan – v petek smo se sestali z vsemi 
učitelji in se odločili, da bomo že v prvem 
tednu poskusili izpeljati pouk na daljavo, 

med vikendom pa so učitelji že pripravljali 
gradiva in oblikovali spletne kanale v oko-
lju eAsistent. Vikend je bil turbulenten, saj 
so se navodila (hkrati se je namreč menja-
la tudi vlada) hitro spreminjala – staršem 
in učiteljem sem zadnje informacije glede 
pouka na daljavo pošiljala v nedeljo pozno 
zvečer, ko je postalo jasno, da takšen pouk 
vendarle smemo izvajati – ministrstvo ga 
je celo spodbudilo.

Je bilo veliko začetnih težav?
Že prvi dan so se pojavile težave s preo-
bremenjenostjo spletnih strani, zato so 

Učence smo 
nagovorili, naj se 
ne ustrašijo izziva 
in naj ne bodo 
prehitro zadovoljni 
s svojim delom.   

se učitelji pospešeno lotili izobraževanja 
in odprli svoje spletne strani na drugih 
strežnikih ter gradiva objavljali tako v eA-
sistentu kot tudi na svojih spletnih stra-
neh. Prve ovire, kako »pripeljati« snov 
do učencev, smo odpravili, še vedno pa 
smo razmišljali, koliko in katero gradivo 
je primerno, saj so razmere po domovih 
učencev silno različne. Prvih štirinajst dni 
smo predvsem vzpostavljali stike z učenci 

in preverjali, če lahko vsi delajo – veseli 
smo bili vsakega odziva staršev in otrok, 
hkrati pa posebno skrbno iskali tiste, ki se 
niso uspeli oglasiti – pri teh smo prever-
jali, kako jim lahko pomagamo. Razdelili 
smo več prenosnikov in tablic ter druži-
nam pomagali pri pridobivanju interne-
tnih priključkov. V tretjem tednu je delo 
na daljavo dobilo že jasnejše obrise, mne-
nja uporabnikov smo v drugem in tretjem 
tednu pridobivali tudi s spletno anketo 
(rezultati so objavljeni na šolski spletni 
strani). Skrb, da šola zapira svoja vrata za 
več kot sprva napovedanih štirinajst dni, 
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je postala dejstvo – tako danes vzpostav-
ljamo spletne učilnice, ki omogočajo pre-
verjanje znanja.    

Pouk v vseh razredih poteka, se 
vsi učenci šolajo doma? 
Prav vsi učenci naše šole se šolajo na da-
ljavo, delovni ritem si družine prilagodijo 
po svoje – nekateri vsakodnevno opravijo 
vse zadolžitve, drugi se raje lotevajo po-
sameznih predmetov in večino dela op-
ravijo med vikendom. Nekaterim staršem 
je pedagoška vloga pisana na kožo, spet 
drugim je tuja in se v njej težko znajdejo. 
Mnogim je bolj kot kaj drugega ovira ča-
sovna stiska, saj imajo poleg izobraževa-
nja svojih otrok tudi druge obveznosti. V 
takšnih primerih se učitelji intenzivneje 
vključujejo v domače delo – učence spod-
bujajo kar prek telefona z uporabo vide-
oklicev in socialnih omrežij.

Kako zahteven je takšen pouk za učence? 
Takšen pouk zahteva še večjo odgovor-
nost učencev. Delo je drugačno kot v ra-
zredu – tam jim ni bilo treba toliko brati 
in ne samostojno iskati informacij, vendar 
pa s tem krepijo čisto druge veščine, ki jim 
bodo ne le v času šolanja, ampak predvsem 
v življenju prišle še kako prav. Učence smo 
nagovorili, naj se ne ustrašijo izziva in 
naj ne bodo prehitro zadovoljni s svojim 
delom. Tudi starši so sprejeli svojo vlogo 
in učenem pomagali pri tem, da so tudi v 
novih razmerah razvili delovni ritem in 
vzpostavili stike z učitelji. Delo staršev v 
tem času je izjemno, poleg siceršnje skrbi 
so na svoje rame prevzeli še poučevanje 
svojih potomcev, zato si zares zaslužijo 
veliko spoštovanje in zahvalo ne le nas, 
šolnikov, pač pa se mora njihovih izjemnih 

naporov zavedati vsa družba. Rezultat ne 
more izostati, a za uspešno delo je potreb-
nega veliko truda in sodelovanja vseh de-
ležnikov – učiteljev, staršev in učencev. Če 
bomo drug drugemu v oporo, bomo težko 
preizkušnjo obrnili v neprecenljivo popot-
nico za življenje. Eden izmed staršev mi je 
v ganljivem pismu zapisal: »Ne pritožujem 
se nad ničemer, ne razumite me napačno, 
vsi se trudimo, a zdaj pa služba in še učenje 
na daljavo ... je breme. Vem pa, ko se bo to 
končalo, bom ponosen nase in na sina.«  

Kateri je največji izziv, s katerim 
se soočate?
Trenutno največji izziv predstavlja iskanje 
možnosti, kako uspešno in predvsem pošte-
no do naših učencev pripeljati šolsko leto do 
zaključka. Učenci izhajajo iz različnih okolij 
z različnimi možnostmi (marsikje je inter-
netna povezava zelo slaba, uporabnikov pa 
veliko), zato nas zelo skrbi poglabljanje raz-
lik med njimi. Zdi se, da s to situacijo največ 
izgubljajo tisti otroci, ki imajo že sicer težave 
v šoli (so težko zbrani, imajo učne težave, ži-
vijo v družinah z nižjim socialno-ekonom-
skim položajem …). Na šoli je zaposlenih kar 
veliko učiteljev, a ne dovolj, da bi vsakemu 
posameznemu otroku bili v oporo ves čas 
njegovega učenja. Zato smo hvaležni tudi 
Ustanovi Petra Pavla Glavarja, ki je s svojimi 
prostovoljci našim učencem ponudila brez-
plačno pomoč pri učenju na daljavo. 

Ne ve se še, kdaj se bodo šolska vrata 
zopet odprla. Kakšne pa so vaše želje, 
pričakovanja, morda mnenje, kaj vse 
skupaj pomeni za znanje učencev, 
šolski sistem?
Opazujem pot, po kateri so stopili učite-
lji, in verjamem, da jim bo to potovanje 
prineslo ogromno znanja na dolgi rok, iz 
katerega bomo lahko še dolgo črpali. Po 
odzivih učencev, ki jih prejemam, vidim, 
da jim večinoma uspejo slediti in mnogim 
je nov način dela všeč. Iz situacije, v ka-
tero smo bili vrženi, bi radi izvlekli naj-
več, kar lahko: spletne strani učiteljev, ki 
so nastale, so zelo uporabne – ko bomo 
prebrodili izredne razmere, jih bodo lahko 
dobro izkoristili. Učitelji so v teh tednih 
pridobili ogromno veščin, nastajajo po-
snete razlage snovi in virtualni dnevi de-
javnosti, uporabili jih bomo lahko takrat, 
ko se učenec ne bo spomnil razlage v ra-
zredu ali ko se dneva dejavnosti ne bo mo-
gel udeležiti. Uporaba videokonferenc bo 
omogočala lažjo organizacijo dela – smo 
velika šola in večkrat je težko uskladi-

ti urnike učiteljev in učencev, pogosto se 
zgodi, da se kdo ne more udeležiti kakšne 
dejavnosti, priprav na tekmovanje, raz-
iskovalnega dela ... A kljub vsemu k sreči 
govorimo o izjemnih situacijah – ne mo-
remo dopustiti, da bi učitelji vsakodnev-
no bili neprestano na razpolago za stik z 
učenci, morajo imeti tudi čas za zasebno 
življenje, in ravno te izredne razmere ka-
žejo na dragocenost osebnega stika in or-
ganiziranega šolskega delovanja. 
Nastale razmere za znanje učencev v kon-
tekstu njihovega celotnega izobraževal-
nega obdobja načeloma ne bodo pomenile 
nenadomestljivega primanjkljaja, bodo pa 
mnogo doprinesle k razvoju veščin, ki jih 
v šoli ne moremo tako dobro razviti, kot se 
razvijajo v tej avtentični situaciji. Prav vsi 
deležniki izjemno hitro napredujejo v pri-
dobivanju digitalnih kompetenc. Spletna 
okolja so se naglo prilagodila novim raz-
meram – omogočajo večjo hkratno upo-
rabo, razvijajo se novi virtualni prostori … 
Vsemu napredku navkljub pa si želimo, da 
te izredne razmere čim prej minejo in da 
šolski prostori spet oživijo – da elektronska 
sporočila in virtualne vsebine nadomesti 
osebni stik in komunikacija iz oči v oči. A 
dogodkov ne želimo prehitevati, če se bomo 
prekmalu odločili za ta korak, lahko nasta-
nejo nova žarišča in bomo zgodbo prisiljeni 
ponoviti. Močno upam, da bodo te razme-
re v zgodovino zapisane kot enodejanka in 
ne kot nadaljevanka, ki bi nam kot obvezno 
opremo predpisala zaščitne maske, hkrati 
pa si želim, da družbeni spomin tokrat ne 
bi bil preveč »pozabljiv« in bi znal izluščiti 
pomembna sporočila tega časa.  

Špela Šimenc
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Aktivna drža UPPG 
tudi v času epidemije

Ustanova Petra Pavla Glavarja v času 
epidemije zavzema aktivno držo in 
ni opustila svojih programov, so jih 
pa nekoliko prilagodili. 

Nemoteno poteka izvajanje razdeljeva-
nja živil socialno prikrajšanim v obliki 
dostave na dom in brezplačna dostava 
nujnih življenjskih potrebščin na dom 
starejšim osebam, kronično bolnim, ov-
dovelim in vsem, ki jim pomoči ne more-
jo zagotoviti sorodniki ali prijatelji. Prav 
tako so na razpolago za varstvo otrok (do 
petega razreda OŠ) zaposlenih v sektor-
jih kritične infrastrukture ali na področju 
nacionalne varnosti. Osem posamezni-
kov se je odzvalo na poziv Občinskega 
štaba Civilne zaščite k prostovoljstvu, v 
okviru katerega prostovoljci in štipendi-
sti izdelujejo maske. Štipendisti pa izva-
jajo pomoč na daljavo učencem pri raznih 
težavah učenja. 
V tem času je aktivnih 11 prostovoljcev, 
ki se jim je uprava UPPG takole zahvalila: 
»Nihče se ne brani povezane skupnosti, 
kjer mlajši skrbijo za starejše, kjer samo-
zavestnejši dajejo spodbude sramežlji-

vim, kjer se drugemu privošči in omogoči 
uspeh, kjer se skrbi za socialno ogrožene. 
Morda je taka realnost iluzija. Iluzija ali ne. 
Vi prostovoljci ste tisti, ki prinašate bliži-
no ranljivim skupinam in s tem ustvarjate 
skupnost občine. Uprava se vam zahvaljuje 
za požrtvovalnost, odgovornost in neneh-

no zavzetost. Vemo, da so vam hvaležni 
tudi naši uporabniki.«
Podrobnejše informacije lahko dobite na 
070 149 337, info@uppg.si ali na njihovi 
spletni strani www.uppg.si.

Špela Šimenc

BLIŽINA
 
Če kaj, si lahko zdaj priznamo, da smo imeli nekatere stva-
ri za samoumevne. Sprehodi v parku ali do bližnjega izvira, 
delo v službi, pouk v šolah, obisk sorodnikov, srečanje s pri-
jateljem, stisk roke in viden nasmeh … Pa to ni več samo-
umevno. Počasi se kar navajamo, da je izraz medsebojnega 
spoštovanja nekakšna distanca. Naše razumevanje človeške 
bližine se počasi preobraža.
 
Ta potrebna distanca zbuja poglede previdnosti, pa tudi 
poglede strahu ter tesnobe. V prihodnje si bomo morali kot 
družba hočeš – nočeš ponovno odgovoriti na vprašanje o 
pravi naravi bližine do sočloveka. Vprašanje bo vztrajalo ne 
samo do časa cepljenja, ampak tudi kasneje.
 
Slutimo namreč, da bo tej fizični sledila še večja socialna in 
čustvena distanca.
 
V prihodnje si bomo odgovarjali na vprašanje, kdo smo kot 
ljudje. Ali bo naša odlika, da smo sočutne, družbeno čuteče 

osebe? Ali pa se bomo, sicer z utemeljenim izgovorom, obr-
nili vsak k sebi?
 
Upam, da bo v nas vseh zmagoval Duh modrosti, da se ne bo 
razraščal egoizem ali občutek samozadostnosti. Razumeti 
moramo, da bližina med ljudmi ni nekaj zgolj fizičnega, am-
pak nekaj globljega. In prav v teh izrazih bližine čutimo, kdaj 
smo si najbližji.
 
Vendar to ne velja samo za naše prve bližnje, ampak tudi 
za vse tiste v naši družbi, ki so osamljeni, v pomanjka-
nju in v velikih stiskah. Še bolj moramo ozavestiti, da 
potrebujejo človeško bližino tudi ranljive skupine. Koli-
kor bolj bomo imeli te morda nepoznane občane za svo-
je bližnje, toliko bolj bomo iz družbe ustvarjali skupnost. 
 
Menim, da je ta čas namenjen obujanju hvaležnosti za vse, 
kar smo imeli, še bolj pomembno – za to, kar imamo – drug 
drugega – in za vse lepo, kar v tem času odkrivamo. 

 
Štefan Petkovšek, UPPG
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Zavod Medgeneracijsko središče Komenda
Skrb za starejše

Povečana skrb za starejše, za drugega, posameznikova odgovornost za 
zdravje skupnosti, morda celo preseganje principa tekmovalne tržne 
ekonomije, so nekatere izmed dobrih plati pandemije koronavirusa. 
Skupnostna skrb stopa v ospredje.

Skrb za starejše je osnovna dejavnost Za-
voda Medgeneracijsko središče Komenda 
(ZMSK), prek izvajanja socialno varstve-
nega programa pomoči družini na domu. 
Pet stalno zaposlenih socialnih oskrbo-
valk in dve pogodbeni tudi v teh kriznih 
časih nemoteno, vsak dan v tednu, od 7.00 
do 20.00, tudi sicer dela prostih dnevih, 
obiskujejo uporabnike. Njihovo delo se v 
bistvu ni kaj dosti spremenilo, tudi že prej 
so morale biti pozorne na možnost okuž-
be. Seveda pa so sedaj siceršnji pritisk, 
strah, negotovost, veliko večji. Vendar jih 
pogumno, z veliko dobre volje obvladuje-
jo. Tudi nesebično in strokovno vodenje 
s strani direktorice Zavoda pripomore k 
temu, da delo poteka nemoteno, v zado-
voljstvo tako izvajalk kot uporabnikov. 
Danes tako močno izpostavljene težave s 
povečanjem rabe zaščitne opreme (roka-
vice, maske, razkužila) rešujejo sprotno, 
saj je direktorica članica Občinskega štaba 
civilne zaščite, ki je zadolžen tudi za oskr-
bo zaščitne opreme.
Je pa žalostno, da se o tej službi ne go-
vori kaj dosti ali skoraj nič v medijih. 
Res je, da socialno varstveno pomoč 
družini na domu na državnem nivoju 
koristi okrog 6.000 državljank in dr-
žavljanov, v domovih za starejše pa je 
približno 20.000 stanovalcev, vendar 
pa kljub temu tudi izvajalci pomoči na 
domu zaslužijo pozornost medijev, 
pravzaprav celotne skupnosti.  V Obči-
ni Komenda je situacija v zadnjem času 
netipična, saj je uporabnikov pomoči 
družini na domu več kot stanovalcev v 
domovih za starejše. Številke se sicer 

dnevno spreminjajo, vendar konec leta 
2019 je bilo v domovih 25 občank in ob-
čanov Občine Komenda, pomoč družini 
na domu pa je koristilo 30 uporabnikov.
Projekt Krekovo središče 2 (sofinanciran 
s trani EU – Sklada za regionalni razvoj 
in Ministrstva za gospodarstvo RS), ki ga 
ZMSK kot partner Inštituta Antona Tr-
stenjaka (IAT) izvaja od septembra 2019 
je zaradi pandemije zelo okrnjen. Dnevno 
bivanje starejših v Krekovem središču v 
Komendi je začasno ustavljeno, se pa iz-
vajalke slišijo z uporabniki in njihovimi 
svojci vsake toliko časa po telefonu. Tudi 
babi servis se trenutno ne izvaja. Koor-
dinacija in vodenje enajstih medgene-
racijskih skupin za kakovostno staranje 
poteka prek elektronske pošte in telefo-
na, ravno tako vodenje skupine svojcev, 
ki doma oskrbujejo obnemogle domače. 
Tudi Fizioterapija Reven, kot drugi par-
tner v projektu, je morala ustaviti aktiv-
nosti v projektu: tedensko rekreacijo za 
družinske oskrbovalce, obiske fizioter-
pavtk na domu in delavnice dobre drže.
Medgeneracijsko društvo za kakovo-
stno starost Komenda, v okviru kate-
rega potekajo tedenski tečaji angleške-
ga in nemškega jezika (štiri skupine), 
tedenska srečevanja medgeneracijskih 
skupin in joga za starejše, je prisiljeno 
nadomestiti osebne stike s stiki na da-
ljavo, tam, kjer je seveda to mogoče.
Koronavirus je obnovil idejo solidarno-
sti, samo upamo lahko, da bo tako ostalo 
tudi potem, ko bomo na pandemijo pov-
sem pozabili.

Viktorija Drolec

Sožitnice – 
medgeneracijska skupina

Vsem generacijam smo podarili 
svoj čas, 

da ta čas spremenimo
v čas sreče in nepozabnih spominov.

Ponedeljek je – zato je danes naš 
skupni – Dan!

Mar ne čutite, kako prijetno nas 
ogreva sonce

in kako čiste so jasnine neba?

Rada bi pisala kot Sožitnica 
našemu Dnevu.

April je, pomlad se vsa 
praznična blešči

v vseh svojih pomladnih pastelih.
Od hiš pa se širi rano cvetje, 

ki je pravkar pokazalo svoj kras.
Iz daljave se mogočno dvigajo 

naše gore,
Kamniške Alpe, lepše kot sanje.

Čas pa se izgublja v preteklost in
preteklost se vsak hip vrne v sedanjost,
v dan praznovanja, kakršen je Danes!

Koledar napove dan, mesec 
in letni čas,

v njem je točno določen tudi 
Naš – Dan.

Morda je tolažba tudi za nas,
ko nam srce odmerja naš – Čas,

Posebno zato, ker je samo – Naš.
V bistvu pa so Naš – Dan vsi letni časi,

skupaj z nočjo in večerom,
kakor so različni vsi naši kraji,

en sam Kraj je vedno tam, 
kjer smo skupaj.

Morda pa čutimo na svoji 
življenjski poti,

da se je marsikaj močno spremenilo,
odkar imamo svoj – Dan in svoj – 

Kraj?
Čutite, da lepše pojo zvonovi in ptički,

da drugače, bolj živo žubori potok,
in da drugače šumi veter?
In kako drugačen je čas, 

v katerem zorijo vsi Naši upi.

Mari Koželj
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Matic Romšak, direktor Poslovne cone Komenda

»Po končanju krize 
se bo ekonomski svet 
najbrž obrnil na glavo«

sposobne in delovne ljudi, ki se lahko odlo-
čajo sami. Vsako podjetje zna sebi naredi-
ti varno delovno okolje. Se bo pa najbrž po 
končanju krize ekonomski svet obrnil na 
glavo. Sam menim da bomo bolj znali ceniti 
lokalne dobavitelje, zmanjševali in skrajše-
vali bomo transportne poti, bolj bomo skr-
beli za varnost poslovanja. Podjetja ne bodo 
prenehala sodelovati z dobavitelji in kupci z 
druge strani sveta, zagotovo pa se bodo bolj 
zavedala krhkosti transportnih poti, zanes-
ljive dobave in kakovosti materialov.
Bolj se bomo obrnili »sami k sebi,« človek 
bo v delovnem procesu spet postal vredno-
ta, bolj bomo razmišljali o samooskrbi in 
iskali dobavitelje na »lastnem pragu.« Po-
časi postajamo samooskrbni, tudi pri iz-
delavi zaščitne opreme, kar dokazuje mojo 
prejšnjo trditev, da znanje, voljo in delav-
nost imamo. In za kar znamo sami, ne pot-
rebujemo posrednikov.

Špela Šimenc

Soglasje za razširitev cone

V PC Komenda so pridobili soglasje za razširitev cone. Pridobili so gradbeno dovo-
ljenje za gradnjo infrastrukture in izbrali izvajalca HIP PLUS, s katerim so v torek, 
21. aprila podpisali pogodbo. 
S prodajo petih parcel bodo tako že v letu 2020 zmanjšali dolg do DUTB za 2,5 mio EUR. 

Epidemija koronavirusa je dodobra 
pretresla gospodarski svet. Kako se s tem 
soočate v Poslovni coni Komenda?
Zavedamo se, da je ta pandemija, ki jo ne-
kateri še vedno žele minimalizirati, dodob-
ra pretresla ekonomsko, pa tudi družabno 
in družbeno življenje. V poslovni coni smo 
morda imeli srečo, da smo v začetku meseca 
marca imeli odprte številne naloge, in sicer 
smo končno prejeli gradbeno dovoljenje za 
izgradnjo nove komunalne infrastrukture, s 
katero bomo komunalno opremili pet novih 
parcel, za kar je imel izredno velike zaslu-
ge podžupan Igor Štebe, o prodajnih poslih 
smo se dogovarjali kar z osmimi potencial-
nimi kupci, do DUTB smo upravičevali našo 
prošnjo po diskontiranju 4.4 milijonov evrov 
odprte terjatve, usklajevali in izvajali pa smo 
tudi številne omilitvene naravovarstvene 
ukrepe v coni. Tako poslovnega življenja 
nismo mogli kar ustaviti, smo pa, sicer z 
ogromnimi težavami, poskrbeli za ustrezno 
zaščito z razkužili in maskami, ki so bile na 
voljo vsem obiskovalcem našega podjetja.
 Epidemija pa pomeni večji napor v delov-
nem procesu, predvsem v podjetjih, ki ima-
jo več zaposlenih. V poslovanju se pojavijo 
dodatni stroški, zmanjšajo se prihodki, zato 
sem vesel, da so ob upoštevanju navodil 
vlade in NIJZ številna podjetja v coni ohra-
nila svojo proizvodnjo. Pogovarjal sem se 
z odgovornimi v podjetjih VIP Virant, IMP 
PUMPS, Jeles, Plastika Virant in RAYCAP 
in povsod si prizadevajo čimprej ponovno 
vzpostaviti celovite delovne procese. To 
lahko pomeni tudi večjo preobrazbo podje-
tja, a brez dela nobeno podjetje ne bo preži-
velo. Seveda je v tem trenutku velik pouda-
rek na samozaščiti in zaščiti drugih, a svet 
se ne more in ne sme kar ustaviti.
 
Koliko podjetij trenutno deluje, je 
aktivnih? Kako uspešno je prilagajanje 
novi situaciji?
Ocenjujem, da je v coni aktivnih krepko čez 
polovico vseh podjetij, nihče ne čaka konca 
pandemije, nihče ne čaka na serološke teste, 

ki menda prihajajo, se pa vsi poskušamo čim 
prej izviti iz vse večje gospodarske škode za-
radi omejitvenih ukrepov. Ta trenutek je tre-
ba določiti, katera faza sproščanja omejit-
venih ukrepov je aktualna. Treba je določiti 
veje gospodarstva, ki se bodo varno zagnale 
in bodo, po potrebi, podprte tudi z nudenjem 
potrebnih zdravstvenih storitev. Nisem 
strokovnjak, a storitveni sektor, v katerega 
štejem tudi avtomehanike, frizerje, urarje 
idr., bi se moral odpreti, saj številni nimajo 
rezerv, niti za plače, niti za najemnine. Prav 
tako se posli tudi v gradbeništvu niso usta-
vili, imajo pa gradbeniki ogromne probleme, 
saj zaradi zaprtja trgovin ne morejo priti do 
materialov. Bi pa na tem mestu pohvalil od-
lično delujoč zdravstveni sistem in vlado, ki 
sprejema krizne ukrepe, ki bodo marsikomu 
pomagali preživeti.

Vpliv trenutne krize na gospodarstvo 
različni strokovnjaki vidijo različno. 
Kakšne so vaše napovedi?
Največja napaka bo, če bomo z zagonom 
lastnega gospodarstva čakali ukrepe Bru-
slja ali druge države. Imamo svoje znanje, 
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5 MINUT ZA DOBER NASVET

Opravljanje drugega dela v času izjemnih razmer 
– epidemija COVID-19

Zaposlen sem kot prodajalec v trgovskem podjetju. V 
moji pogodbi o zaposlitvi ni navedeno, da bi moral 
pred trgovino kontrolirati, koliko ljudi vstopi, in da 
bi moral ljudi opozarjati na nošenje zaščitne maske 
in rokavic. Delodajalec mi je v času epidemije ustno 
odredil takšno delo, čez nekaj dni pa sem dobil tudi 
pisni sklep. Ali je odločitev delodajalca zakonita in ali 
moram takšno delo opravljati?

Ena izmed obveznih sestavin pogodbe o zaposlitvi je naziv 
delovnega mesta oziroma vrsta dela, s kratkim opisom dela, 
ki ga mora delavec opravljati po pogodbi o zaposlitvi (31. člen 
Zakona o delovnih razmerjih, v nadaljevanju ZDR-1). Pogod-
beni stranki sta o vrsti dela dosegli soglasje, zato je delavec 
dolžan opravljati le delo, za katerega je sklenil pogodbo. Ka-
dar se delovno mesto ali vrsta dela spremeni morata delavec 
in delodajalec skleniti novo pogodbo o zaposlitvi in ne za-
došča sklenitev aneksa (49. člen ZDR-1). Vendar je potreb-
no takoj opozoriti, da je v 33. členu ZDR-1 med obveznostmi 
delavca določeno, da je v primerih, določenih z zakonom ali 
kolektivno pogodbo dolžan opravljati tudi drugo delo. Zakon 
v 169. členu ZDR-1 določa, da se lahko v primerih naravnih 
ali drugih nesreč, če se taka nesreča pričakuje ali v drugih 
izjemnih okoliščinah, ko je ogroženo življenje in zdravje lju-
di ali premoženje delodajalca, vrsta ali kraj opravljanja dela, 
določenega s pogodbo o zaposlitvi, začasno spremenita tudi 
brez soglasja delavca, vendar le, dokler trajajo takšne raz-
mere. To pomeni, da v takšnih okoliščinah delodajalec lahko 
enostransko določi, katero delo je delavec dolžan opravljati 
in zato ni potrebno skleniti nove pogodbe o zaposlitvi.
V Sloveniji je bila 12. 3. 2020 razglašena epidemija COVID-19, 
zaradi katere se je javno življenje praktično ustavilo. Sprejeti 
so bili številni ukrepi za zajezitev epidemije in pomoč go-
spodarstvu. Epidemija COVID-19 pomeni nastanek izjemnih 
okoliščin oz. višje sile. Nadalje to pomeni, da je v takšnih 
okoliščinah po zakonu dopustna odreditev drugega dela brez 
soglasja delavca. 
V izjemnih okoliščinah je potrebno hitro ukrepanje, zato 
se zaradi varstva javne koristi strogi formalizem s predho-
dnim pisnim odrejanjem drugega dela umakne ustni odre-
ditvi drugega dela. Šele ko razmere to dopuščajo se izda pisni 
sklep o odreditvi drugega dela. To pomeni, da je vaš deloda-
jalec ravnal skladno z zakonom, ko vam je drugo delo najprej 
odredil ustno, nato pa ste prejeli še pisni sklep.
Delavec je dolžan ustno odredbo upoštevati in odrejeno delo 
vestno opraviti in pomagati v nastalih razmerah. Če delavec 

meni, da delodajalec drugega dela ni odredil v skladu z zako-
nom, ima možnost od delodajalca pisno zahtevati, da kršitev 
odpravi in nato lahko zahteva tudi sodno varstvo, če deloda-
jalec kršitve ne odpravi (200. člen ZDR-1).
Delavec pa kljub odreditvi drugega dela ohrani vse pravice 
iz delovnega razmerja – tako pravico do odmora med delom 
kot tudi do enakega plačila, kot bi ga prejel, če bi opravljal 
delo, kot je dogovorjeno v pogodbi o zaposlitvi.

Odvetnica 
mag. Irena Hacin Kölner, 

PC Komenda, 
Pod javorji 6, Komenda

T: 059 082 030 ali 031 347 989 
E: info@kolner-odvetnik.si  

www.kolner-odvetnik.si  
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Nova knjiga Ive Ogorevc: Iz mozaika mojih dni

Upokojena ravnateljica ter učiteljica slovenščine in zgodovine Iva Ogorevc s Kri-
ža je v samozaložbi izdala novo knjigo z naslovom Iz mozaika mojih dni. Že leta 
2012 je, prav tako v samozaložbi, izšla njena knjiga Povest družinske kronike. 

Knjigi nista posebno presenečenje, saj tis-
ti, ki Ivico dobro poznamo, vemo za njeno 
veliko ljubezen do slovenskega jezika, za 
pisanje pesmi in proznih sestavkov, za 
recitacije na pamet na kulturnih priredi-
tvah, na katerih poje Mešani pevski zbor 
DU Komenda (Ivi je njegova članica) in za 
obiskovanje Univerze za tretje življenj-
sko obdobje Lipa v Domžalah. V zbornikih 
Lipe je tudi objavila več svojih prispevkov. 
Veliko jih je tudi v Aplenci, Kamniškem 
občanu, Delu, Družini, zborniku Gorenj-
ski ustvarjalci in drugje. V lepi sloven-
ščini, dovršenih povedih, kot pozorna 
opazovalka družbenega dogajanja, obču-

dovalka lepot naše domovine in kulturno-
-umetnostnih biserov in spomenikov na 
tujem, pa tudi kritičarka dogajanj, ki se ne 
spodobijo, jih ne bi smelo biti, niso vred-
ni kulturnega naroda. Teh in drugih pri-
spevkov se je nabralo toliko, da so klicali 
po objavi v knjigi. Spodbuda zanjo ji je bila 
tudi prva njena knjiga. Kronika ugledne in 
trdne Mejačeve družine iz zajasovniško-
-motniškega konca, od koder izhaja Ivi, 
opis lastne družine ter svoje učiteljske, 
kulturno-prosvetne in družbene poti. 
Tudi v novi Ivini knjigi je del tega. Pred-
vsem spomini na obiskovanje osnovne šole 
v Motniku, kmečka opravila, zlasti košnjo; 

Knjigo je oblikovala oblikovalka 
mag. Barbara Pavlič

Vstajenje

Cvet pri cvetu. 
V zraku omamni vonj polne pomladi. 

Toplo dehti, kamor seže oko.
V človeku pojo violine.

Pogrnil bom ta plašč zate, vstali Gospod, 
da se boš usedel nanj, 

truden od poti in skrbi za vsakega človeka, 
nenehnega prigovarjanja in prepričevanja, 

da druge poti ni, kot z Zemlje v Nebo, 
in drugačne sreče ne, kot je s Teboj, 

ko se združiva v eno 
in skupaj zapojeva hvalnico vsemu, 

kar je Zemlji dalo Nebo
in kar človek vrača v zavesti:

Gospod je en sam,
vsi drugi mu moramo služiti.

Potem bo naše veselje neizmerno, 
bomo vstali kot eden

in odšli ob jutranji zarji h grobu, 
da se bomo še enkrat prepričali, 

mrtvega ni več, je le Živi, 
On, ki je vstal, da bi vstali tudi mi, 

za vedno, 
zase in za vse druge.  

Jožef Pavlič

Nevidni svet
Ko v nevidnem svetu sem se sprehajal,

z mislimi od bližine v daljavo,
od človeka do človeka v naravo,

od planeta Zemlje v skrivnostni svet,
v vesolje, kjer človeku ni dano živet'.

Kadar blodnje moje bile so krasne,
včasih manj, včasih bolj jasne,

tedaj v nevidnem svetu sem popeval,
da srce moje goreče nevidno je odmeval'.

Zrak, svetloba, voda, kisik za življenje
duši dodajo v živem telesu še trpljenje

in ko prižgana sveča duše pregori,
odtava v svet neskončno dolge dni.

Moja duša bivajoča v nevidnem svetu
ni osamljena, je skupinsko v razcvetu,

z  nevidno energijo v danem je središču, 
združena z dušami v vesoljnem bivališču.

Ko nevidni, tudi pravljični, svet zapustim, 
se v živi svet prelepe Komendske prebudim,

da s poezijo moji duši zemeljsko ugodim,
izdajam svoje pesmi od dobrav 

v prisrčen vam pozdrav.   

Marko Žerovnik
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Triglav naš
O Očak slovenskih si gora,

zakaj si molčal, zakaj samo strmel?
Ali nisi videl, niti slišal vsega gorja,
ki zajel je tvoj rod od severnih gora

in vse do južnega morja?

Mar nisi videl solz deklet, mater in žena,
žalosti, bolečin mož resnobnih,

svete jeze fantov svojih,
maščevanja željnih do neba?

Nisi slišal grmenja pušk in bomb grozotnih,
stoka, joka mož, žena ponosnih,
smrtnih vzklikov borcev naših,
v vznožju tvojem pokopanih?

Kako, da nisi čutil utripa ljudstva,
ki je v trpljenju v srcih krvavel,
a v upu poln nade, da pride čas,
ko slišal boš spet slovenski glas.

Si morda kaj pogledoval gore in doline,
do kam bili so sinovi tvoji raztepeni,

Ruske, Poljske pokrajine,
nasilno so dobile sinove tvoje domovine.

Predolgo čakal si očak naš starodavni:
se prej prebudil in pokazal, da si slovenski,

stresel z glavo bi orjaško, 
očistil zemljo svojo po vojaško, 

zdrobil sovražnika v prah,
pregnal z domov slovesnkih strah.

Mogočni naš ti velikan, 
na zahodu s soncem obsijan, 
varoval boš narod zla in ran.

Priznal si, da Tu je narod tvoj,
ki hoče mir in biti samo svoj, 

tujega si prav nič ne želi,
a svojega vzeti si ne pusti.

Mari Koželj

trajno in posebej boleče pa se je v mlado Ivino srce in dušo zareza-
la zahrbtna ustrelitev očeta po drugi svetovni vojni. 
Tem trem »zgodbam« iz otroštva je Ivi v knjigi dodala še tri-
deset raznovrstnih pripovedi, od spominov na srečanja z nek-
danjimi maturanti do že umrlih kolegic Dane in Marijane in 
spominov na izjemno profesorico dr. Silvo Trdina, nastope s 
pevci Mešanega pevskega zbora DU Komenda, izlete s člani 
DU Komenda, obiskovanja ogleda vrednih slovenskih in za-
mejskih krajev, posebej tistih s slovenskim življem, vzpone 
na gore. Presenečajo (ali pa tudi ne) prispevki, v katerih se je 
odločno zavzela za družbeno uveljavitev lepega in izrazno bo-
gatega slovenskega jezika, njegovo uporabo v popevki in v jav-
nosti nasploh, za po krivici omalovaževana pesnika Balantiča 
in Kuntnerja ter prispevki, v katerih se je veselila slovenske 
osamosvojitve, lastne države. 
Kako pozorna opazovalka življenja, dogajanj, drobnih stvari in 
zanimivosti je,  je potrdila s črticami o čakanju na zdravniški pre-
gled, o razstavi čipk domačih Čebelic, o šolskem pouku in izletih, 
o Mejačevem hrastu v Komendi. 
Da ima smisel za humor, je izpričala z dvodejanko Gremo na mor-
je in enodejanko Zdrava prehrana, ki so ju večkrat uspešno izvedli 
člani Dramske sekcije DU Komenda. 
Da zna napisati dobro, vsebinsko bogato in ganljivo pesem, je po-
trdila s pesmijo o svoji materi. Z Veselo upokojensko je povedala, 
kako se družijo in veselijo upokojenci. Z Akrostihom zlatoporo-
čencema je počastila zakonce, ki praznujejo 50 let zakonske zve-
ze, z Mejačevim znamenjem ob rojstni hiši pa sakralni pomnik pri 
svojem prvem domu.    
Knjiga Iz mozaika mojih dni je resnično mozaik bogatega in 
zavzetega pedagoškega, prosvetnega in publicističnega življenja 
in delovanja Ive Ogorevc, je pa tudi povabilo in spodbuda literar-
nim ustvarjalcem v naši Občini, da jo posnemajo. Včasih je za to 
treba le malo več poguma, zaupanja vase in odločnosti. Za tistega, 
ki ima dar besede, kot gospa Iva, pa je to tudi moralna dolžnost, 
kajti kaj je lepšega, kot obogatiti druge z najlepšim, kar je v tebi. 
Gospa Iva Ogorevc je to zmogla in uresničila. 

Jožef Pavlič 

Brezplačni vstop v 
spletno knjižnico

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik na svoji spletni 
strani sporoča, da je za tiste, ki bi želeli imeti dostop 
do e-knjig in knjižničnih e-virov, pa še niso člani 
knjižnice, začasno omogočen brezplačni spletni vpis 
v knjižnico. »Tovrstni vpis po odprtju knjižnice ne bo 
omogočal izposoje drugih vrst gradiva na dom (npr. 
knjig, revij). Takrat se boste lahko  oglasili v knjižni-
ci in uredili polno članstvo,« so še zapisali. O tem, 
kako dostopati do e-knjig, pa več na njihovi spletni 
strani: kam.sik.si.
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Špela Buh Zupančič s Kanarskih otokov

»Ob prihodu na 
Kanarske otoke so bile 
vse vzgojiteljice nekaj 
časa ‘Mojce’«
Špela Buh Zupančič se je z možem Tonijem in otrokoma Valom 
ter Mio pred sedmimi leti iz Gmajnice pri Komendi preselila na 
otok Lanzarote, ki je del Kanarskih otokov.  Živijo v hiši na plaži 
in se preživljajo s tistim, kar imajo najraje – z vodnimi športi.  
Pogovarjali sva se v času, ki so ga preživljali v strogi španski 
karanteni. Ta jim je tudi preprečila februarski obisk Slovenije, 
kamor se sicer vračajo dvakrat na leto. 

Kdaj ste se odločili, da se preselite na 
Kanarske otoke?
Ko se nama je rodila Mia, drugi otrok, 

sva si rekla, da bomo leto moje porodniške 
preživeli malce drugače. Oddali smo hišo 
v Komendi, napakirali svoj kombi – kam-
per z idejo, da leto preživimo na Kanarskih 
otokih, kjer je klima celo letno ugodna, po-
leg tega pa ponujajo neskončne valove in 
veter za vodne športe, v katere sva midva 
z možem zaljubljena. Potovanje do Cadiza, 
od koder vozijo ladje na Kanarske otoke, 

smo zaradi otrok raztegnili na cel mesec. 
Po 35-urnem potovanju z ladjo smo pris-
peli na otok Lanzarote, kjer smo kasneje 
tudi ostali.

Ste že od začetka nameravati ostati dlje 
ali je odločitev prišla spontano?
Po preteku moje porodniške, smo se mo-
rali odločiti, kaj bomo storili – ali se vrne-
mo nazaj v Slovenijo ali pa poskusimo 
začeti na novo. To je pomenilo, da si tu 
najdemo službe ali začnemo na svoje. Ta 

druga ideja nama je bila veliko bolj blizu, 
kljub temu, da sva se zavedala, da bo težja. 
Padla je odločitev o ustanovitvi surf, kajt in 
SUP šole, torej šole za vodne športe. Začela 
sva s svojo lastno opremo, učila prijatelje. 
Prvi dve leti je bilo, tako kot pri večini vseh 
drugih na novo ustanovljenih podjetjih, 
»iz rok v usta«. Danes, po šestih letih, je 
najina strast, hobi, prerasel v posel, s ka-
terim se preživljamo.

Živite ob morju?
Želeli smo si živeti ob morju. In toliko časa 
sva iskala in vrtala, da sva našla svojo hi-
ško praktično na plaži. Ni lepšega, kot če te 
zvečer uspava zvok valov in vonj po morju. 
Edina stvar, ki se je moraš navaditi, je miv-
ka. To imaš povsod, tudi v postelji.

Val in Mia obiskujeta tamkajšnjo šolo?
Otroka hodita v šolo, Mia v prvi razred, Val 
v petega. Pred hišo ju pobere šolski avtobus 
in odpelje v 6 kilometrov oddaljen kraj Te-
guise, najstarejše mesto na Kanarskih oto-
kih. Šola je podobna kot v Sloveniji, le da 
otroci nimajo organizirane skupne malice, 
malico jima vsak dan pripravimo doma. 
V šoli se ne preobujejo v šolske copate, 
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kar jaz mislim, da je škoda. To izhaja iz 
vsesplošnih španskih vsakodnevnih na-
vad – tudi doma se ne preobujejo v copate. 
Ocenjuje se od 1 do 10, z ocenami pričnejo 
že v prvem razredu. 

Otroka večino življenja živita na 
Kanarskih otokih. Imata še kakšen 
spomin na prejšnje, slovensko življenje? 
Kako pa se med seboj sporazumevate?
Oba otroka sta rojena v Sloveniji. Val je 
v Komendi obiskoval vrtec in še sedaj se 
živo spominja vzgojiteljice Mojce, ki jo 
večkrat tudi omeni. Ob prihodu na Kanar-
ske otoke, so bile vse vzgojiteljice nekaj 
časa 'Mojce'! Uradni jezik tukaj je špan-
ščina, medtem ko doma striktno govo-
rimo slovensko. Otroka včasih med sabo 
preklapljata med jeziki, vendar jima je 
to popolnoma naravno. Pri Valu sem na 
primer zasledila, da je že začel izgubljati 
»Š«, kar je normalno za vse Špance.

Preden ste se ustalili in imeli otroke, 
sta s Tonijem nekaj časa živela tudi na 
Zelenortskih otokih, kajne? Kakšno pa je 
življenje tam?
Ko sva se s Tonijem spoznala, je on rav-
no dobil ponudbo za delo na Zelenortskih 
otokih. Jaz sem takrat delala magisterij in 
sem situacijo izkoristila za pisanje magi-
strske naloge. Če otoke sedaj primerjam s 
Kanarskimi, so Zelenortski otoki približno 
30 let za njimi. Verjetno se je v tem času 
veliko spremenilo, vendar sva takrat oba 
spoznala, kako je živeti nekje, kjer moraš 
živeti z naravo, kajti drugače ne preživiš. 
Vsak dan smo lovili ribe, ker je bilo meso le 
redko na krožniku. Z vodo smo morali rav-
nati racionalno, ker do takrat še ni bilo na 
otoku desalinizacijskih naprav (tako na-
mreč delajo sladko vodo iz morske vode). 
Če je bilo morje predivje (valovi), v pri-
stanišče ni prišla ladja, ki bi prinesla hra-
no, tako da je na policah v trgovini kmalu 
zmanjkalo te in one stvari.

Kako drugačen je vaš sedanji način 
življenja v primerjavi s tistim, ki ste ga 
živeli v Sloveniji?
Življenje na otoku je podobno tistemu na 
celini, le da je manj hitenja, stresa, živčne 
vojne … Mislim, da so ljudem še vedno po-
membnejše tiste osnovne vrednote – več 
časa preživeti z družino! Največja razlika 
je, da sedaj ne poznamo sobot in nedelj. Če 
imamo goste, takrat delamo, ne glede na 
dan v tednu. Večina, ki pride k nam, nam 
pravi, da smo na permanentnih počitni-

cah, kar seveda ni res. Drugačno pa je tudi 
podnebje. Otoki imajo klimo »večne po-
mladi«, to pomeni, da so konstantne tem-
perature okrog 25 stopinj. Dežja praktično 
ni, zato je temu primerna tudi pokrajina 
– malo zelenja. Podnebje mi odgovarja in 
zime kot take nič ne pogrešam. Pogrešam 
sneg v hribih in smučarijo, ki pa si jo pri-
voščimo, ko se pozimi vrnemo v Slovenijo.

Se vračate vsako leto?
V Slovenijo pridemo dvakrat na leto. Tam je 
še vedno naš dom, kjer imamo družino in 
prijatelje. Najbolj pogrešamo naše sosede in 
super medsosedske odnose, ki smo jih imeli 
na Gmajnici. Ko pridemo na obisk, je tako, 
kot da vmes ne bi preteklo že toliko časa. 

Pa čez 10, 20 let … ?
Težko rečem, kaj bomo čez 10, 20 let. Pre-
pustimo se toku življenja in videli bomo.

Za konec ne morem mimo trenutne 
aktualne situacije v svetu - kako čutite 
koronavirus na Kanarskih otokih? 
Konec februarja bi morali priti v Slovenijo, 
na počitnice, pa smo ravno zaradi koro-
navirusa vse skupaj odpovedali. Kanarski 
otoki so jo v primerjavi s celinsko Špani-
jo odnesli kar dobro (pri nas na otoku je 
okuženih 63 ljudi). Ker pa je to Španija, 
smo tako kot vsi ostali v karanteni že od 
13. marca.  Karantena tukaj pomeni, da ne 
smeš iz hiše, v trgovino gre lahko le eden. 
Pred nekaj dnevi je Val rolkal na pločniku 
pred hišo in so že prišli policaji in nas po-

pisali, tako da sedaj to pridno spoštujemo 
in se držimo pravil.
Na otokih ni turistov, plaže so prazne. Vlada 
in turistične organizacije so pripravile stra-
tegije za zagon turizna. Optimistični scenarij 
je, da se bo turizem počasi začel dvigati s po-
letjem, pesimistični pa šele pozimi. Napove-
di so, da bo rast v obliki črke U. Vse skupaj pa 
je odvisno od letalskih prevoznikov.

Špela Šimenc
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Koronavirus na Madagaskarju
Čeprav sem prejšnji mesec pisala, da nas Covid-19 na Madagaskarju še ni dosegel, so danes, v za-
četku aprila, ko pišem ta prispevek, potrdili 102 primera. Sama sem do informacij, ki jih navajajo 
mediji, precej kritična. Verjamem, da je okuženih še več, vendar tega ne vemo. Predvsem zato, 
ker na Madagaskarju veliko ljudi živi na podeželju, kjer jih mediji in novice o novem virusu sploh 
še niso dosegle, pa ga mogoče že imajo. Na drugi strani pa po treh tednih prisotnosti virusa na 
otoku še ni smrtne žrtve zaradi omenjene bolezni. Vsaj mediji je še niso zabeležili. 

Panika je bila prisotna takoj, ko so 
odkrili prvi primer. Predsednik se tru-
di po svojih najboljših močeh, čeprav 

je težko. Zgleduje se po Evropi in Aziji, ven-
dar bi morali v Afriki verjetno uvesti povsem 
drugačno vrsto ukrepov. Še isti dan, ko se 
je pojavil prvi primer okužbe, so zaprli vse 
šole, prepovedali verske obrede ter priredi-
tve in srečanja. Kasneje so prepovedali tudi 
javni prevoz. Je pa na otoku veliko korupcije 
in nekateri prevozniki še vedno opravljajo 
javne prevoze, če se jih podkupi. Trudijo se, 
da bi virus zadržali samo v glavnem mestu, 
vendar se je po zadnjih informacijah že raz-
širil. Vse informacije, ki jih navajam, prido-
bim ob gledanju dnevnih novic na televiziji. 
Na internetu skoraj ni informacij oziroma 
so zastarele. 

Nore ideje v 'iskanju' zdravila
Veliko panike je zaznati tudi okrog dejstva, 
da za virus ni zdravila. Veliko Malgašev oh-
ranja vero v duhove in zdravilno moč čaro-
dejev. Hitro se je razvedelo, kaj naj bi bila 
tako imenovana 'zdravila': limone, ingver, 
med, klinčki, alkohol, čaj, zdravilne rastli-
ne. Vse našteto resnično pomaga pri kre-
pitvi imunskega sistema in preventivi, ni 
pa to zdravilo, kot mislijo ljudje tukaj. Na 
drugi strani pa imajo nekateri v iskanju 
'zdravila' precej nore ideje. Ena takih je, 
da je potrebno pojesti glavo goveda, pred-
vsem zdravilna naj bi bila usta, poleg tega 
pa priporočajo tudi pitje jedilnega olja. To 
niso priporočila države, ampak ideje pode-
želskih, tudi nekaterih izobraženih ljudi, ki 
ohranjajo vero prednikov. 

Kisika ni, respiratorjev ni, prostora za 
izolacijo tudi ne
Naj še enkrat poudarim, da je zdravstveni 
sistem res slab. Velika večina bolnišnic je 
umazanih, zanemarjenih. Storitve v zdra-

vstvu so samoplačniške in redki si zah-
tevno zdravljenje sploh lahko privoščijo. 
Primanjkuje tudi izobraženih zdravnikov. 
Poleg številnih bolezni, s katerimi se tu-
kaj spopadamo vsak dan, bo verjetno zelo 
težko obvladovati še nov virus, še posebej 
zaradi nezadostne opremljenosti bolni-
šnic. Za zdravljenje pljučnice praktično v 
roke ne moremo vzeti ničesar. Kisika ni, 
respiratorjev ni, tudi prostora za izolaci-
jo ni. Zaščitne opreme ni dovolj in je ne-
zadostna. V glavnem mestu je situacija 
mogoče nekoliko boljša, na podeželju pa 
bo zelo težko. Če virus doseže podeželske 
vasi, kjer delujemo misijonarji, bomo po 
vsej verjetnosti prepuščeni naravni selek-
ciji. Trenutno se trudimo ljudi ozaveščati 
o novem virusu in svariti, naj ne hodijo 
v druge predele otoka. Začeli smo s šiva-

njem mask in kupili velike zaloge hrane, 
da bomo, v primeru izbruha epidemije, 
lahko pomagali najrevnejšim. 

Virusa se (še) ne bojijo, bojijo pa se lakote
Malgaši večinoma nimajo pametnih te-
lefonov in televizije, zato jih informacije 
iz Evrope ali Amerike sploh ne dosežejo. 
Nekaj o dogajanju drugod po svetu vedo le 
bolj izobraženi. Prav tako malgaški medi-
ji ne poročajo veliko o dogajanju po sve-
tu, ampak se osredotočajo bolj na domače 
informacije. Sama spremljam dogajanje 
v Sloveniji in po svetu, čeprav mi včasih 
nevšečnosti povzroča slab signal. Ljud-
je tukaj na podeželju ostajajo pri svojem 
glavnem problemu preživetja, s katerim 
se srečujejo vsak dan, ne samo zdaj, ob 
pojavu novega virusa. Veliko ljudi tukaj 

Verjamem, da nas virus ne bo dosegel, saj je cesta (na sliki) praktično neprevozna.
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Papež Frančišek nas nagovarja, da 
sprejmemo ta čas preizkušnje kot čas iz-
bire. Čas, da izberemo, kaj je res vredno 
in kaj mine, da ločimo to, kar je potreb-
no, od tega, kar ni. Hvaležna sem vsem, 
ki podpirate naše delo. Vsi, ki bi še želeli 
finančno podpreti naše delo na misi-
jonu, se obrnite na uredništvo Aplence, 
kjer hranijo podatke za nakazilo.

živi iz dneva v dan, v iskanju in pridelova-
nju hrane. Večina ljudi zjutraj še ne ve, če 
bodo čez dan sploh kaj jedli. Trenutno je na 
podeželju velika lakota, saj je večini ljudi 
že zmanjkalo riža, ki so ga pridelali, novo 
nasajen riž pa še ni zrel. Med ljudmi tukaj 
je iskanje dela in hrane še vedno osrednja 
tema pogovora. Oni imajo v resnici še ve-
liko drugih skrbi, zato se virusa zaenkrat 
še ne bojijo. Bojijo pa se lakote, ker je za-
radi strogih ukrepov veliko ljudi izgubilo 
delo. Tržnice so zaprte, ulični prodajalci ne 
smejo prodajati, dobave hrane za trgovine 
ni. Ljudje tukaj pa denar porabijo iz dneva v 
dan in nimajo bančnih računov in denarja, 
da bi nakupili velike zaloge hrane. 

Tudi na misijonu so zaprte šole
Tudi na misijonu Ampitafa se ravnamo 
po navodilih države, saj vojska in policija 
strogo nadzorujeta držanje ukrepov. Prav 
je tudi, da smo ljudem zgled. Že tretji teden 
so tudi pri nas zaprte šole, odpovedane so 
vse sv. maše in molitve. Na cvetno nedeljo 
so bili ljudje zmedeni, ker ni bilo sv. maše, 
čakali so pred cerkvijo z zelenjem v rokah. 
Tudi velika noč je bila drugačna kot običaj-
no. Ljudje nimajo televizije ali radia, da bi 
obrede spremljali preko medijev. Posku-
šamo omejevati tudi gibanje na misijonu, 
postavili smo ogrado in vratarja. Bolnica 
deluje normalno, omejili smo samo število 
svojcev, ki lahko pridejo skupaj z bolnim v 
bolnišnico. Dnevna rutina je tako tudi tu-
kaj drugačna. Ljudem ne dajemo več dela, 
ker je z ukrepom prepovedano ljudem da-
jati delo. Skupaj z delavci misijona se za-
poslimo na drugačen način in se priprav-
ljamo na čas po sprostitvi ukrepov. Odprli 
smo šivalnico, kjer se učimo šivanja. Ši-
vamo uniforme za šolo, obleke za dojenč-
ke, pralne plenice in še marsikaj drugega. 
Med drugim smo zašili tudi nekaj zaščitnih 

mask. Začeli smo s kuhanjem eteričnega 
olja kafre in klinčkov. Če nam bo uspelo, 
bo to lahko zaposlitev za nekaj ljudi, ete-
rično olje pa bomo potem prodajali naprej. 
Postavljamo otroško igrišče pri vrtcu in 
urejamo okolico misijona. Urejamo tudi vrt 
in poskušamo saditi nekatere vrtnine. Prva 
semena iz Slovenije so že obrodila sadove. 

»No prav, potem bomo pa mogoče jutri 
spet kaj jedli«
Tudi v teh časih poskušamo ostajati močni, 
čeprav je težko. Najtežje je, ker ljudem ne 
smemo dajati dela. Lačni čakajo pred ram-
po. Ravno včeraj zjutraj mi je mamica petih 
otrok, ki ni dobila dela rekla: »No prav, po-
tem bomo pa mogoče jutri spet kaj jedli.« 
Zgodbe ljudi tukaj so težke in žalostne, še 
posebej v teh časih. Sama verjamem, da 

bodo Malgaši bolezen premagali z malo 
smrtnimi žrtvami, saj so njihovi organiz-
mi zelo močni. Pogosto se namreč srečajo 
z različnimi hudimi boleznimi, upajmo, da 
njihovi organizmi lahko dobro prenesejo 
tudi novi virus. 

Katja Ravnikar 

Zaloge riža za najrevnejše v tem 
trenutku (10 ton).

Priprava listov kafre za kuhanje 
eteričnega olja.

Šivanje zaščitnih mask. Še malo in bo otroško igrišče dokončano.
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Tadej Pogačar: iz karantene v karanteno

Potem, ko je Tadej Pogačar zaradi koronavirusa v njegovem kolesarskem 
moštvu pristal v karanteni v Dubaju, je tej sledila še ena karantena v Monaku. 
Tovrstni dogodki so za vsakega človeka izziv, za profesionalnega športnika 
pa še toliko večji, saj je treba nekako vzdrževati formo. 

Tadeja smo kontaktirali v Monako, da nam 
pove, kako je trenutno videti njegovo življe-
nje: »Moje življenje je videti tako kot od vseh, 
nikamor ne smemo in si krajšamo čas doma, 
z raznimi serijami na Netflixu, pogledam 
kakšen dober film in pa trening na trenažerju. 
Včasih dvakrat na dan, ali pa vmes naredim 
še vaje za moč in stabilizacijo. Zjutraj najprej 
zajtrk, ne preveč, ker na trenažerju ne uspem 
toliko narediti kot zunaj. Potem trening od 
ene do dveh ur, na katerem naredim kakšne 
intervale – da lahko rečem, da je trening, in 
potem popoldne proti večerji še en lažji tre-
ning.« O karanteni v Monaku Pogačar pravi, 
da je »stokrat boljša« kot tista v hotelu v Du-
baju. »Tam nismo imeli možnosti iti na zrak, 

le na balkon od sobe, hrana pa je bila podobna 
tisti na letalu. Najbolj pomembno pa je to, da 
imam v Monaku poleg svojo punco Urško,« 
nam je povedal Tadej, ki se je pred meseci 
preselil v Monako, a se v Komendo rad vrne, 
ko le ima malce bolj sproščen urnik. »V Mo-
naku me nihče ne pozna in lahko samo tre-
niram in sem fokusiran na dirke, poleg tega 
sem pa hitro spoznal, da so tam boljši pogoji 
za trening. Saj ne pravim, da je v Sloveniji sla-
bo za trenirati, ravno nasprotno, odlično je, 
vendar mi je veliko bolje, da mi nihče ne trobi 
ali me izsiljuje na cesti z avti. Zima je pa tudi 
bolj prijazna, brez snega in z zelo malo dež-
ja,« še pove Tadej Pogačar.

Špela Šimenc

»Korona« orientacija
Marec, april, maj in junij so za orientaci-
ste priljubljeni meseci, saj se v običajnih 
okoliščinah začenja Slovenska orien-
tacijska liga (SOL) ter druga večdnevna 
tekmovanja pri nas in po svetu. 

Seveda je pandemija koronavirusa pri-
zadela tudi naš priljubljeni šport, ampak 
smo se hitro organizirali in ustrezno pri-
lagodili. Narava našega športa se izvaja na 
prostem, zato smo ob upoštevanju vseh 
preventivnih ukrepov lahko z dejavnostjo 
v določeni meri nadaljevali. Ob zavedanju, 
da ustrezna telesna dejavnost zmanjšuje 
tveganje za virusno okužbo in zmanjšuje 
tesnobo, ki jo lahko povzroči karantena ali 
izolacija, smo v klubu hitro zavihali roka-
ve ter se vrnili v naše okoliške gozdove.

Že v tednu, ko so šole zaprle svoja vrata, smo 
člani dobili elektronsko sporočilo, da se lahko 
udeležimo individualnega (ali družinskega) 
treninga v gozdovih v bližini Komende. Lo-
gistika nam ni tuja – kompas v gozdu nam 
podari veščine, da se tudi sicer na običajnih 
poteh lažje znajdemo. Vsak teden dobimo 
orientacijske karte za treninge (lažjo in težjo 
varianta za odrasle in mladince ter trening za 
naše najmlajše) na elektronski naslov ali ne-
posredno v Komendi na »skrivnem« mestu 
brez osebnega stika. Na tem mestu se zah-
valjujemo vsem članom kluba, ki nam zavze-
to, redno, z občutkom in vso angažiranostjo 
pripravljajo treninge. S tem nas spodbudijo k 
rekreaciji ter nam krajšajo, osmišljajo in po-
pestrijo te »virusne« dni. Na točkah, kjer bi 
nas v običajnih razmerah čakala oranžna ori-
entacijska točka, nas zdaj pričaka trakec, ki se 
ga prav tako zelo razveselimo, saj nam poka-

že, ali smo na pravi poti. Vse občane Občine 
Komenda obveščamo, da po končanem tre-
ningu trakce seveda skrbno poberemo in jih 
za naslednji trening z veseljem prestavimo 
kam drugam. Zdravje je na prvem mestu, zato 
ni odveč še enkrat poudariti, da na treninge 
hodimo strogo individualno ali družinsko!

Petra Paradiž, 
članica Orientacijskega kluba Komenda

»Košarkorona«
Vsak zase, vsak sam, do trenutka, ko 
bomo lahko zopet zaigrali skupaj, 
močnejši, hitrejši, boljši.

#ostanidoma, #ostanitezdravi 
#KK Komenda
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Šolanje doma

Meni je všeč učenje na daljavo, ker sem 
lahko doma in veliko časa preživim z 
družino. Všeč mi je, ker se lahko vmes 
spočijem. Naloge, ki jih dobivam, so 
zelo dobro pripravljene in rad jih de-
lam. Všeč mi je bil kulturni dan, ki smo 
si ga naredili kar doma. Naredil sem 
vstopnice za družinske člane in sku-
paj smo si ogledali predstavo Kekec na 
računalniku. Potem sem napisal še ob-
novo. Pogrešam pa sošolce, učiteljice 
in krožke. Želim si, da se čim prej vrne-
mo v šolo in se imamo skupaj spet lepo.

Tian Pajk, 4. a

*   *   *   *   *

»Koronašola« mi je všeč, ker se lahko 
šolam doma. Vstanem ob 7. uri. Na-
redim načrt za drugih 9 ur. Teh de-
vet ur sem sam doma. Najprej 2 uri 
spim, nato 2 uri delam. Kar mi ostane 
časa, grem ven ali pa gledam televizi-
jo. Tudi zajtrk in kosilo si pripravim 
sam. Popoldne z mami pogledava na-
logo. To, da sem sam doma in se sam 
šolam, mi je všeč, ker mi nihče ne 
»teži«. Tudi dolgčas mi ni, ker imam 
zajca Rudija.

Tristan Rozman, 4. č

*   *   *   *   *

Doma smo že nekaj časa. Sem vesel, 
ker se družim s starši in z bratcem, 
ampak zelo pogrešam učiteljico in 
svoje prijatelje. Doma se pogovarjamo 
o tem, kako pomembna je osebna hi-
giena. Redno delam vse za šolo. Mami 
in oči mi vedno pomagata, le bratec 
mi nagaja. Včasih se igramo družabne 

igre, gledamo risanke in sestavljamo 
lego kocke. Želim se igrati tudi s prija-
telji, vendar je zdaj nujno, da ostanemo 
doma in smo zdravi. 

Rijad Čuturić, 2. a

*   *   *   *   *

Učenje doma mi je všeč, ker snov hit-
reje opravim in še hrana je boljša. Zdaj, 
ko sem doma, imam več časa, da po-
magam pri gospodinjskih opravilih, 
kot so kuhanje, pospravljanje, pomoč 
zunaj in v hlevu. Počutim se zelo dobro, 
ampak pogrešam učiteljico in sošolce. 
Delo mi gre dobro od rok. V tem času 
sem odkrila, da ko sem jaz v šoli, mora 
mami vse stvari sama pospraviti. 
Želim si, da ne bi kdo zbolel, da bi ta vi-
rus čim prej odšel in da se bodo šolska 
vrata kmalu odprla. Do takrat pa bom 
pridno opravljala naloge, se gibala na 
svežem zraku, ustvarjala in preživljala 
čas s svojo družino.

Manca Ravnikar, 4. č 

*   *   *   *   *

Doma je lepo in zabavno, ampak 
zelo pogrešam sošolce in učiteljico. 
Šola na daljavo je zanimiva in hitre-
je mine kot v šoli. Vsak dan pospra-
vim svojo sobo, pomagam mamici pri 
opravilih in kuhanju. S sestrico Laro 
pa za popestritev vsak dan pripravi-
va predstavo za starša, mamo in ata. 
Tako ne pozabim na dodatne dejav-
nosti med šolo. Doma se vsi držimo 
pravil in ostajamo doma, saj si želim, 
da uspešno premagamo koronavirus.

Hana Grilc, 4. b

Iz šolskih klopi ...

Kaja Osolin, 8. b

Neža Benigar, 5.c

Rebeca Voldrih Simčič, 5. b

Mirtič Neža, 9. b
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Draga učiteljica Polona!
Najprej vam moram povedati, da šolo 
že kar malo pogrešam, najbolj druženje 
s prijatelji in vas. Šolsko delo opravljam 
redno, pri tem pa mi pomaga mami. Ne-
katere naloge so zelo lahke, druge pa 
težke. V prostem času gremo ven. Zunaj 
igramo badminton, podajamo si žogo, 
se vozimo s kolesi in rolamo. Večkrat 
smo šli tudi v gozd in nabrali storže, 
listje, lubje. Z nabranim smo izdela-
li izdelke. Ob slabem vremenu igramo 
družabne igre. Včasih tudi pogledamo 
kakšno risanko ali oddajo na televiziji. 
Lep pozdrav,

Ela Klopčič, 3. b

*   *   *   *   *

Draga učiteljica Ana!
Doma se imam zelo lepo. Danes praznu-
jem 9. rojstni dan. Mami, brat Luka in 
jaz smo spekli ledeno torto z jagodami. 
Za darilo sem dobil električni pikado. 
Dopoldne z očijem delava za šolo, po-
poldne pa sestavljamo sestavljanke, se 
vozimo s kolesom po gozdu in brcamo 
žogo. Z očijem sva tudi naredila indijan-
ski lok. Za šolo je res precej nalog, ven-
dar se potrudim po najboljših močeh. 
Komaj čakam, da se zopet vidimo v šoli. 
Lep pozdrav od doma,

 Jaka Leskovšek, 3. č

Draga moja učiteljica!
Ko se je šola zaprla in sem izvedela, da 
se bomo učili na daljavo, sem bila zelo 
radovedna in malo zaskrbljena, kako 
bo potekalo. Treba se je bilo navaditi, a 
mislim, da mi gre že zelo dobro. Res je, 
da vas pogrešam, a brez zamere, tudi z 
mamico in  očijem se je prijetno učiti. 
Ko ne delam za šolo, kolesarim, veliko 
pomagam mami v kuhinji, pri pospra-
vljanju in tudi likanju. Ko vsega tega 
ne počnem, se igram in »preganjam« 
z bratom Anžetom, včasih sva pri tem 
zeloooo glasna. Všeč mi je tudi joga, ki 
ste jo predlagali za športni dan. Izvajava 
jo skupaj z mamico, včasih pa se nama 
pridruži tudi Anže. Prijetno mi je, ker 
smo z družino lahko ves čas skupaj in 
vse počnemo skupaj. Ker rada kuham, 
ob petkih zvečer pozorno spremljam 
MasterChef. Čeprav mi je doma lepo, 
dosledno upoštevam vsa pravila, saj 
komaj čakam da bo Covid-19 mimo in 
da se spet vidimo. Upam, da se vam opi-
sala dovolj dobro, da si lahko predstav-
ljate, kakšni so moji dnevi. Pogrešam 
vas in vas lepo pozdravljam,

Nina Ambrož, 3. c

*   *   *   *   *

Draga učiteljica,
sedaj, ko je šola zaprta, zjutraj vstanem, 
pojem zajtrk in delam z mamico za šolo. 
Potem se z bratcem igrava z lego koc-
kami ali gledava televizijo. Po kosilu 
berem in potem mami pomagam tako, 
da ji skuham dobro kavico. Moj očka 
dela cel dan. Ker ga ni doma, hodim jaz 
po drva v garažo. Zelo pogrešam svoje 
prijatelje. Upam, da bomo šli kmalu na-
zaj v šolo. Zvečer pogledam kakšen film 
in potem grem spat. Upam, da se imate 
tudi vi dobro doma.

Vaš Lan Širec, 3.a

Tretješolci so napisali 
pismo učiteljici

Virus

Veseli obrazi izza klopi,
ker pouka nekaj časa ni.

Med nami virus je obstal,
ki vse doma je obdržal.

Otresite se žalostnih sanj,
skrbno pazimo se vsak živi dan.

Veseli bi bili, da virus izgori
in da nazaj nikoli več ga ni.

Manca Juvan, 8. a

*   *   *   *   *

V ponedeljek šole zaprle so se
zaradi virusa, ki jih ustavil je.
Občutki učencev so ponoreli,

saj so bili vsi veseli.
Zdaj si vsi želijo le še,

da šole čimprej 
odprle bi se.

Eva Burger, 8. 

*   *   *   *   *

Koronavirus prihaja,
šole v zaprtje naganja.
Jaz z veselim obrazom

misleč: »Zdaj bomo pa doma.«

A izkaže se, 
da pouk na daljavo prihaja,
in delo bo vseeno potrebno.

Zdaj doma delamo 
in nič hudega nam ni,
vseeno komaj čakam,

da spet pridemo v šolske klopi.

Tine Jenko, 8. b

Petra Juvan, 5. b

Tadej Pirc, 8. c



Moja prva 
karantena

Koronavirus se razmnožuje 
s svetlobno hitrostjo

in svet je okužen tudi z norostjo.
Roke si umivajo stokrat na dan,

kljub pravilom za 5 ljudi jih
 ni na plan.

 
Pa saj ne pravim, da to je slabo,

le vem, da je pretirano.
Brž na sonce in stran od ljudi!

Pa upajmo, da ne bomo okuženi.
 

Roke si perimo večkrat na dan,
da virus, če imamo ga, 

zbežal bo stran!
Uniči ga voda, pa tudi toplota,

zato kar pravilno,
če ne, bo grozota!

 
Pa še: to je moja prva karantena,
v življenju ni taka bila še nobena.
In upam, da je kmalu bo konec,

saj pogrešam prijatelje 
in šolski zvonec.

Nika Uršič, 5. a 

Šola na daljavo

Meni je šola na daljavo všeč, ker se mi 
zdi, da doma delo bolje naredim in si 
bolje zapomnim nekatere stvari, saj 
sem bolj sproščena. Včasih dobimo 
malo preveč snovi, ampak si potem 
delo razdelim čez cel teden. Seveda pa 
mi je lažje učitelja oz. učiteljico vpraša-
ti v živo med poukom kot pa preko ra-
čunalnika. Pogrešam pa tudi druženje 
s sošolkami ter pouk športne vzgoje. 

Neja Papež, 7. a

*   *   *   *   *

Jaz sem se počutila dokaj čudno. Po eni 
strani sem bila vesela, da ne bo šole 
in bomo lahko doma, po drugi strani 
sem bila pa zelo žalostna zaradi veliko 
obolelih ljudi. Strah me je tudi, da bi 
zbolel kdo iz moje družine.

Doris Jerman, 8. b

*   *   *   *   *

Šola doma mi je všeč, ker lahko snov 
delamo tudi na daljavo, vendar pa bi se 
vseeno raje hodil v šolo, saj se mi zdi, 
da je tako veliko lažje. 

Tristan Ferme, 7. a

»Koronašola« se mi zdi kar dobra, saj 
sem mislil, da bomo morali vso snov 
najti v učbenikih in na spletu. Všeč 
mi je, ker se učiteljice zelo potrudite, 
da napišete vso snov in navodila na 
šolsko spletno stran, ki je zelo pre-
gledna. Vseeno pa je lažje v šoli, saj si 
že s podrobnejšo razlago ogromno za-
pomnimo. Želim si, da se nam šola ne 
bi podaljšala v poletje. 

Jakob Rhode Homan, 7. a   

*   *   *   *   *

Mislim, da je taka šola dobra, ker ni 
treba iti zdoma, lahko si vse razpore-
diš sam. Slabo pa je, da če starši tudi 
delajo in nimaš discipline ter te kar 
naprej vleče stran od dela, zato sem se 
jaz zaklenil v sobo. Pouk bi popestril 
z raznimi kvizi, pri športni vzgoji bi 
uvedel nogomet na razdaljo.  

Luka Vito Švigelj, 7. a

*   *   *   *   *

Šola na daljavo mi je všeč. Moti me, ker 
včasih eAsistent ne dela. Še dobro, da 
so vsa navodila tudi na šolski spletni 
strani. Ker smo trije otroci, moramo 
biti potrpežljivi, ker vsi potrebujemo 
računalnik. Na telefonih pa nekaterih 
datotek ne moremo odpreti. 

Eva Plevel, 7. a

Delo na daljavo 
(izkušnja učiteljice)

Mislim, da je bil četrtek (od tak-
rat se mi zdi že cela večnost), 
ko smo izvedeli, da se bodo šole 
zaprle za 14 dni in da bomo iz-
vajali pouk na daljavo. Najprej 
sem pomislila, da moram do-
mov odnesti učbenik in delovni 
zvezek, pa še nekaj stvari, ki mi 
bodo prišle prav. Če bi vedela, 
da bomo doma tako dolgo, bi 
prav gotovo vzela še veliko več 
gradiva, ki ga zdaj pogrešam. 

Tisti prvi vikend je bil izredno delaven. 
Ves dan je bila v moji glavi samo šola. V 

edino olajšanje mi je bilo to, da imam 
spletno stran za angleščino že nareje-
no in kar bogato založeno z interak-
tivnimi vajami in povezavami na vse 
mogoče koristne strani. Vedela sem, 
da bo to kanal, po katerem bom učen-
cem pošiljala navodila za delo. Veliko 
sem razmišljala o tem, kako naredi-
ti taka navodila, da bodo pri delu čim 
samostojnejši in da jih bodo radi reše-
vali. Ker v prvi triadi nimamo delovnih 
zvezkov in učbenikov, sem vedela, da 
bo to edini vir, iz katerega bodo čr-
pali znanje. Glavni cilj v prvi triadi pri 
angleščini sta poslušanje in govorje-
nje, branje se pridruži v tretjem, pisa-
nje v četrtem razredu.
Ker je pomembno, da učenci tudi sli-
šijo izgovorjavo besed, sem se lotila 
oblikovanja nalog v orodju Quizlet, ki 

Aiken Kristan, 7. b



to omogoča. Za prva navodila za posamezne razrede sem pot-
rebovala res veliko časa, čeprav navodila niso bila dolga, so pa 
imela v ozadju veliko mojega razmišljanja, oblikovanja in iska-
nja optimalnih oblik, ki bodo blizu otrokom. Na tej stopnji sem 
veliko komunicirala s sestro, ki mi je na tehničnem področju ve-
lika opora. Ko sem na spletni strani oblikovala nove okvirje za 
ure na daljavo in naložila prve naloge, je bil prvi korak narejen. 
Seveda sem pred tem obvestila še starše učencev in jih seznani-
la, kako bodo dostopali do učenja angleščine na daljavo. Po za-
četnem nesoglasju, da se bo pouk na daljavo začel šele po enem 
tednu, smo bili ponovno obveščeni, da s poukom začnemo kar 
takoj. Tako se mi je zdelo tudi najbolj prav.
Potem pa so sledila načrtovanja za nadaljnje ure in izbira ter iz-
delava e-gradiv. Hkrati so s strani ministrstva in vodstva pri-
hajala dodatna navodila, usmeritve, ki so nas vodile k čim bolj 
optimalnemu in ustreznemu delu na daljavo. Težava z nedelo-
vanjem eAsistenta se me niti ni dotaknila, saj je moja spletna 
stran delovala. Prva težava, na katero sem naletela, so bili dnevi 
dejavnosti, ki so porušili mojo organizacijo nalaganja novih na-
log. Do sedaj sem navodila nalagala ob ponedeljkih in sredah, 
kar pa se ni vedno ujemalo z urnikom. Morala sem spremeniti 
način in povezave na spletni strani narediti tako, da so se ujema-
le z urnikom posameznega razreda. Od takrat nalagam naloge 
za posamezni razred in na dan, ko imajo angleščino na urniku. 
Potem pa so bili tu še dvomi, ali so naloge preveč interaktivne in 
predstavljajo težavo v družinah z več otroki, kjer vsi potrebujejo 
računalnik. Upala sem, da se znajdejo s pomočjo tablic in pame-
tnih telefonov. Dvema učencema, ki nimata možnosti dela prek 
spleta, sem poslala prilagojena navodila preko navadne pošte.
Ker me je zelo zanimalo, koliko učencev sledi in dela naloge, sem 
jih povabila, da mi napišejo sporočilo ali pošljejo fotografijo iz-
delkov. Pregledovala sem fotografije in brala sporočila učencev 

in njihovih staršev in z veseljem ugotovila, da so se nalog lotili 
in da jih radi opravljajo. Dobila sem tudi nekaj posnetkov. Pos-
tavljena sem bila pred izziv, na kakšen način objaviti prispevke. 
Lotila sem se Padleta – orodja, ki mi je to omogočil. Zdaj se zbir-
ka prispevkov na spletni strani vztrajno povečuje. 
V nadaljnje sem razmišljala, kako priti do še jasnejše slike o tem, 
koliko učencev redno dela naloge. V navodila sem vključila an-
keto in nestrpno pričakovala odgovore. Z veseljem jih prebiram. 
Sporočajo mi, da naloge niso predolge in da jih večinoma rešu-
jejo samostojno in da jih radi rešujejo. Veliko si jih želi nazaj v 
šolo. Kdo bi si mislil, da bomo do tega še kdaj prišli? Rezultate 
ankete bom objavila na povezavi prispevkov. 
Ugotavljam, da učence pritegnejo najbolj naloge tekmovalnega 
tipa, ki jih nameravam večkrat vključiti. Razmišljam o tem, da je 
potrebno učencem selekcionirati snov in jim ponuditi res najpo-
membnejše znanje. Za vedoželjne pa pripravljam dodatne naloge.
Poleg komuniciranja s starši in učenci prek elektronskih sporo-
čil sem ves čas v stiku prek telefonskih pogovorov, sporočil po 
eAsistentu tudi s sodelavci, kjer si dajemo napotke, preizkuša-
mo ideje, usklajujemo delo in se obveščamo o najnovejših pri-
poročilih z ministrstva. Ob tem pa pišemo tudi poročila o našem 
delu in izpolnjujemo dokumentacijo. Kdo ve, kaj vse nas še čaka. 
To, zadnje navodilo, ki omenja ocenjevanje na daljavo, mi trenu-
tno zavzema največ misli in me hkrati skrbi. Predelala sem že vrsto 
možnosti, kako bi to izpeljala, pa še vedno mislim, da bo to največji 
zalogaj, saj me čaka 273 učencev, od katerih naj bi pridobila oceno. 
Delo na daljavo zahteva od učitelja zelo veliko razmišljanja, uče-
nja, sodelovanja s starši in sodelavci. Lahko rečem, da se je delo 
raztegnilo na cel dan, in upam, da se bo ves trud odražal v znanju 
pri učencih. 

Urška Vidmar, učiteljica angleščine na razredni stopnji

Najdi pot!
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OSTALI SMO DOMA

Kako nam je malopoznani virus skoraj v trenutku 
spremenil življenje. Prisilil nas je v razmišlje in nas 
spravil tudi v strah. 

Pa strokovnjaki pravijo, da nam ni spremenil samo življenja, 
spremenil je, in še bo spreminjal, cel svet.

Danes, 16. aprila, ko to pišem, je ravno en mesec, ko sem se 
vsa polna energije in veselja do zime vrnila z dvanajstdnev-
nega bivanja na Komni. V zasneženi zimski pravljici in na 
toplem soncu smo uživali življenje. Nič nismo slutili, da so 
se že ta dan, 16. marca, zapirale vse planinske koče po Slo-
veniji, zapirali so se tudi vsi lokali in gostišča, zapirali so se 
hrami kulture in športni objekti.

Tisti, ki imamo v krvi nekaj potepuškega, si tega enostavno 
nismo mogli predstavljati, nismo verjeli, da bo tako hudo, 
in strogo. Dnevno in vsako uro so nas spremljale številke, 
poročila, statistika koronavirusa in obolelih ljudi, smrti. Po-
ročila po televiziji in radiu so nas obveščala in opozarjala. 
Mladi zdravniki so svarili pred širjenjem okužbe. Medicina 
ni vsemogoča, sami se moramo zaravarovati pred okužbo in 
pred najhujšim, pred izgubo življenja.

Po mesecu dni pa vidimo, da se da tudi na ta način kar lepo 
preživeti. Živimo v tako prekrasnem okolju, da imamo tudi v 
naši bližnji okolici kaj početi. Ker živim na koncu vasi, tik za 
mano so gozdovi, travniki in zeleno stopalo proti Kamniško 
Savinjskim Alpam. Vidim veliko ljudi, ampak vsi so posa-
mezniki, morda le po dva, ki se sprehajajo. Ogromno ljudi 
kolesari, sprehaja svoje hišne ljubljenčke, starši z otroki na 
njihovih poganjalčkih. Ja, veseli smo lahko, da imamo kam 
iti. In ko se giblješ po poteh v okolici ugotoviš, da se lah-
ko držiš v varni razdalji, tako kot opozarja stroka. In v vsaki 
stvari lahko vidimo tudi nekaj pozitivnega, nekaj dobrega. 
Ker so otroci doma in večina ljudi tudi ne dela, je družina 
tako veliko več skupaj. Po elektronski pošti prihajajo mno-
goštevilčne smešnice na račun korone. A meni se je zdela 
najbolj vzpodbudna in resnična tale: »S korono je mnogo 
očetov ugotovilo, da imajo tudi oni otroke.« 

Sprehajamo se v svoji bližnji okolici in sedaj resnično ugota-
vljamo, koliko lepega je okoli nas. Pomlad pa je sedaj najbolj 
bujna, vsak dan je drugačen, gozd vsak dan bolj zelen, vsak 
dan se odpirajo nove cvetlice, prišle so ptice in kukavica je 
že zapela svoj prvi »kuku«. Tega v delavnici ali pisarni ne 
vidimo. Tako je lepo, da se še zima noče čisto posloviti, še 
kar maha s svojim zadnjim mrzlim repom. Žal kaže, da nam 
je pospravila tudi doberšen del sadja z naših vrtov. 

Ko hodim po okoliških gričih, ugotavljam, kako so poti letos 
bolj shojene, koliko novih poti se je izvilo v gozd. V Suhado-
lah pri Mlinčkih so mnoge klopi tako vsaka vsaksebi, da z 
lahkoto držimo varno razdaljo med obiskovalci, otroci pa se 
igrajo ob vodi. Dobro je, da vsaj med občinami nimamo z og-
rajo ločenih mej. Ker tega navodila, da ne smemo v sosednjo 
občino, se pa res težko držim. Sva se hecali s prijateljico, ki 
je iz Mengša in je šla mimo Mengeške koče na Gobavico in 
Rašico. Jaz pa sem tarnala, da če želim samo na Šenturško 
goro, sem že v treh občinah. Seveda sama nisem tako disci-
plinirana, da bi se predpisa strogo držala. Res pa je, da ve-
činoma hodim sama, po gričkih okoli, a pogrešam družbo in 
komaj čakam, da bomo premagali tole »korono«.  

Prihajajo toplejši dnevi, delo na vrtu in okoli hiš nas bo za-
dovoljevalo in preko poletja bo velika sreča ob domači solati 
in zelenjavi. Verjamem, da toliko uvožene zelenjave, kot je je 
bilo do sedaj pripeljene s celega sveta, ne bo več moč dobiti. 
Tudi tu vidim dobro v tej zgodbi, da bomo bolj cenili domače. 
Pa to je že druga zgodba, koliko škode delamo naši naravi in 
zdravju s pretiranim transportom. Matevž Lenarčič nam je 
nalil čistega vina, ko je njegova naslednja raziskovalna na-
loga zaradi epidemije propadla, in nam je dal upanje, da bo 
»korona« po svoje tudi očistila svet. 

Katja Tabernik

PISMA BRALCEV
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Sončni zahod iz dnevne sobe
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Na izlet doma

Poznate zgodbe 
komendskih dreves?
V teh dneh, ko svet ni več tako na dlani, kot je bil še pred dvema 
mesecema, zopet odkrivamo zanimivosti, ki so tik pred našimi 
vrati. Ena izmed njih je tudi učna pot, ki nas pelje mimo zaščite-
nih komendskih dreves. Jo že poznate?

Učno pot naravovarstveno zaščitenih 
dreves v Komendi je Občina Komen-
da v sodelovanju z Medobčinskim 

muzejem Kamnik in Zavodom RS za varstvo 
narave uradno odprla leta 2017 in združuje 
pet dreves. Tri drevesa (Turška lipa, Gla-
varjeva lipa in Šmidov jesen) so posejana 
okoli komendske cerkve, precej blizu eden 
drugega. Četrto drevo – Kramarjev divji 
kostanj – se nahaja na parkirišču trgovine 
Palček, peto drevo – Mejačev hrast - pa ne-
kaj metrov nižje, ob glavni cesti.

1. Šmidov jesen
Šmidov jesen je okoli leta 1900 zasadil  
Luka Šmid, ded sedanjega lastnika po-
sestva. Nahaja se ob graščini, kjer je bil 
nekdaj sedež malteških vitezov. Ob njej se 
nahaja mogočen kamnit Glavarjev vodnjak 
(1750), ki ga je Petru Pavlu Glavarju naročil 
izkopati baron Peter Jakob de Testaferrata. 

Obseg debla Šmidovega jesena meri 337 cm 
(podatki iz leta 2017). 

2. Turška lipa
Turška lipa, zasajena v 16. stoletju, velja za 
najstarejše komendsko drevo. V Topografiji 
sodobne Vojvodine Kranjske jo je upodobil 
že Janez Vajkard Valvasor. Naravovarstve-
nica dr. Angela Piskernik je okoli leta 1950 
lipi prisodila starost več kot 700 let – to bi 
pomenilo, da so jo zasadili vsaj 200 let pred 
turškimi vpadi. A danes se ocenjuje – tudi 
na podlagi Valvasorjene upodobitve, kjer 
je narisana kot razmeroma mlado drevo z 
skromnim obsegom in višino - da je lipa 
mlajša. Legenda pravi, da je bila posejana v 
čast zmage nad Turki. Lipo so najbolj poš-
kodovali viharji, do leta 1962 so ji odnesli 
nekaj vrhov in del debla. V deblu je nastala 
velika odprtina, ki so jo zapolnili z beto-
nom, a so mladi poganjki 'plombo' izrinili. 

Obseg debla Turške lipe je nekoč znašal 650 
cm, danes pa okoli 540 cm. 

3. Glavarjeva lipa
Tik ob Turški lipi se nahaja Glavarjeva lipa, 
ki jo je leta 1748 zasadil Peter Pavel Glavar. 
Njen obseg meri okoli 424 centimetrov. 
Lipa ve za mnoge skrivnosti, preživela je 
marsikaj. Tudi požig šole na tem mestu 
leta 1944. V enega izmed njenih vrhov je 
leta 1949 udarila strela in jo poškodovala, 
vendar se je obrasla. 

4. Kramarjev divji kostanj
Kramarjev divji kostanj je bil zasajen v 19. 
stoletju, leto zasaditve ni točno znano. Na-
haja se na lokaciji, ki za mnoge domačine 
od nekdaj predstavlja manjše vaško sre-
dišče. Obseg debla meri 360 cm (podatki iz 
leta 2017).

5. Mejačev hrast
Mejačev hrast je bil zasajen v 17. stoletju. 
Je v precej slabem stanju, ker pa gre za eno 
najznamenitejših dreves, so se leta 2018 
odločili za njegovo sanacijo, s katero so 
predvsem zmanjšali obseg krošnje. Ob-
seg mogočnega drevesa meri okoli 518 cm. 
O tem hrastu kroži zanimiva legenda, ki 
pravi, da ima železno srce. Pred Mejačevo 
trgovino so namreč ljudje za hrast prive-
zovali konje. Vanj so zabijali kovane žeb-
lje, rinke in drugo železje. Toda drevo se ni 
vdalo, železje je prekrila hrapava skorja.

Špela Šimenc

(Vir: Zgodbe dreves, zloženka, ki jo je leta 
2017 izdala Občina Komenda)

1. 

1. 

2. 3. 4. 5. 

2. 

3. 

4. 

5. 



OBVESTILA 25

www.

.netskladišče: Kamnik
cona - Stol

4M Group d.o.o., Medvedova ulica 11a, 1241 Kamnik

040 123 711

Do konca avgusta
GRATIS DOSTAVA do 30 km!

peleti A1 = 268,40 €/t      peleti A2 = 244,00 €/t

info@center-biomase.net

Do konca avgusta
GRATIS DOSTAVA do 30 km!

Za naročila nad 4 tone,
podarimo ADITIV!

PR
OM

O

Glasbena šola Kamnik 
razpisuje prosta mesta za 
vpis v šolsko leto 2020/2021 
za naslednje inštrumente: 
violina, violončelo, trobenta, rog, pozavna, evfonij, tuba, klavir, 
orgle, kljunasta flavta, flavta, klarinet, saksofon, oboa, tolkala, 
diatonična harmonika, harmonika, kitara, citre, petje in balet.

K vpisu vabimo otroke od 7 leta dalje. Za vpis bo potrebno opraviti spreje-
mni preizkus, ki ga bomo izvedli, ko nam bodo razmere to omogočale. O 
datumu preizkusa boste obveščeni po pošti in e-pošti.

K vpisu na program petje vabimo učence od 15 leta dalje oz. tiste pri kate-
rih je mutacija glasu že zaključena.

Vpis na programe predšolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica in 
plesna pripravnica bo potekal v istem obdobju do zapolnitve mest, ker ti 
programi nimajo sprejemnih preizkusov. V program predšolska glasbena 
vzgoja vpisujemo otroke stare 5 let, v programa glasbena in plesna pri-
pravnica pa otroke stare 6 let oz. tiste, ki se v šolskem letu 2020/2021 vpi-
sujejo v prvi razred osnovne šole.

V enoti Moste (OŠ Komenda-Moste) izvajamo pouk violine, trobente, roga, 
klavirja, kljunaste flavte, flavte, harmonike, kitare in citer ter skupinski pouk 
glasbene pripravnice in nauka o glasbi.

Prijava na sprejemni preizkus bo mogoča od 4. maja 2020 dalje na spletni 
strani šole http://www.gskamnik.si/ , zavihek vpis ali na spletni povezavi 
https://www.eglasbenasola.si/applications_api/application/47 . Za vse in-
formacije smo dosegljivi na e-naslovu gs.kamnik@guest.arnes.si . Predsta-
vitve programov bomo letos izvedli na naši spletni strani.

VESELIMO SE VAŠEGA VPISA!

Špecerijo in zdravila dostavlja 
kar taksi služba

V teh časih, ko se je življenje postavilo na glavo, so vsa-
kodnevni opravki postali izziv. Zato so še toliko bolj za-
nimive nekatere ideje. Taxi Kamnik je že pred epidemijo 
ponujal storitev, da za stranke opravljajo različne nakupe 
v trgovinah ali prevzamejo pošto, zdravila … V tem času 
pa je ideja še bolj aktualna in, kot pravijo, precej ljudi te 
storitve redno koristi. »Večinoma nakupujemo v živilskih 
trgovinah, trgovinah s sredstvi za osebno nego, mesni-
cah in ostalih trgovinah, ki že obratujejo,« pravijo v taksi 
službi, kjer imajo kar nekaj strank tudi iz Komende. Sto-
ritev deluje tako, da stranka njihovi dežurni službi po te-
lefonu ali mailu (031-713-421, info@taxikamnik.si) pos-
reduje spisek stvari in v katerih trgovinah stranka želi, da 
se jih nakupi. Stranki povedo, kdaj bodo nakupovali za njo 
in jo po potrebi pokličejo med nakupovanjem, če določe-
nih artiklov ni na zalogi, da se dogovorijo za nadomestne. 
Potem ji nakupljeno dostavijo. 

Počitniško varstvo v času poletnih 
počitnic v Mravljišču
Dragi otroci, dragi starši,

trenutno smo vsi v situaciji, ki za nikogar ni enostavna. Otroci se s 
starši skupaj od doma borite, da boste osvojili znanje, učitelji vas 
poskušajo podpirati po svojih zmožnostih in vsi nekako poskušamo 
potegniti najboljše iz nastale situacije in vsak se trudi na svoj način. 
Kljub situaciji in trenutni negotovosti, ker še ne vemo, kaj prina-
šajo naslednji tedni, smo se v Mravljišču odločili, da vam posredu-
jemo informacijo, saj nam starši pridno pošiljate vprašanja v vezi 
počitniškega varstva v Mravljišču. V kolikor bo situacija dopustila, 
se bomo potrudili in bomo izvedli 4 tedne počitniškega varstva. 

Predvideni termini so:
1. termin: 6.7. do 9.7.2020,

2. termin: 13.7. do 16.7.2020,
3. termin: 20.7. do 24.7.2020,

4. termin: 3.8. do 7.8.2020.

Da vam odvzamemo skrb, da bi kaj zamudili, bomo pričeli s spre-
jemanjem rezervacij do zapolnitve prostih mest po elektronski 
pošti: mravljisce@gmail.com. Več podrobnosti o počitniškem 
varstvu najdete na naši spletni strani www.mravljisce.com.
Ostanite zdravi!

DMD Mravljišče



Naslednja Aplenca, Glasilo Občine Komenda, izide v petek, 29. maja. Rok za posredovanje gradiv za objavo v majski 
številki je 14. maj 2020. Zaradi izrednih razmer v državi lahko pride do sprememb pri izidu naslednje Aplence. Pro-
simo 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

26 OBVESTILA

V 89. letu starosti je 
svojo življenjsko pot 

sklenil naš dragi mož, 
oče, ata in stari ata

FELIKS BOBNAR
18.05.1931 – 18.03.2020 

iz Most pri Komendi.

Kdor živi v spominu drugih, ni mrtev, je samo oddaljen.
Mrtev je tisti, ki ga pozabijo. (Kant)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prija-
teljem, sosedom in znancem za izrečena sožalja in 
podarjene sveče. Hvala g. župniku Zdravku Žagarju, 
pogrebni službi Pogrebnik, pevcem Grm in Marjanu 
za lepo opravljen obred.

Vsi njegovi
Marec 2020

ZAHVALA

V KZC – v trgovini v Komendi nudimo:

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

VELIKA 
IZBIRA 

ZELENJAVNIH 
SADIK

PESTRA 
IZBIRA 

BALKONSKIH 
IN VRTNIH 

SADIK
SEMENSKA

KORUZA
NA ZALOGI
V TRGOVINI

OBVESTILO O ODDAJI ODPADKOV 
V ZBIRNI CENTER SUHADOLE
Zaradi povečanega povpraševanja po oddaji odpadkov v 
Zbirni center Suhadole, smo se v podjetju Publikus d.o.o. 
v sodelovanju z Občinsko upravo odločili za ponovno 
odprtje  zbirnega centra, ki bo obratoval v skladu z obi-
čajnim urnikom. 

Ker smo še vedno v času epidemije koronavirusa, velja 
osnovno navodilo, da se odločite za oddajo odpadkov v 
zbirni center le, če je to nujno potrebno oziroma, da od-
padke do normalizacije stanja zadržite doma. Na ta način 
boste največ naredili za skupni cilj, to je preprečevanje šir-
jenja virusa. Če se boste vseeno odločili za oddajo odpad-
kov v zbirni center, vas prosimo, da se pri oddaji odpadkov 
dosledno držite naslednjih navodil:
1. Vstop na območje zbirnega centra je mogoč samo na 

poziv zaposlenega. Prosimo vas, da do vstopa počakate 
pred tehtnico. Na območju zbirnega centra je lahko so-
časno samo 1 stranka. 

2. Pri uporabi zbirnega centra je zelo priporočljivo imeti 
osebna samozaščitna sredstva (zaščitna maska in roka-
vice). Na ta način ravnate odgovorno, saj se zavedate, da 
je zdravje tako sokrajanov kot komunalnih delavcev na 
prvem mestu.

3. Zaposlenemu na varni razdalji – 3 m – sporočite osebne 
podatke in podatke o pripeljanih odpadkih.

4. Zaposleni vas bo usmeril k zabojnikom in po potrebi 
podajal nadaljnja navodila. Komunikacija med zaposle-
nim in stranko mora vseskozi potekati na varni razdalji 
(3 m).

5. Prinašajte le odpadke, ki jih lahko razložite sami ozi-
roma s pomočjo le ene druge osebe, ki pride z vami. 
Zaposleni v zbirnem centru vam ne bo pomagal pri 
razkladanju in sortiranju odpadkov.

6. Predstavniki pravnih oseb in samostojni podjetniki 
imejte s seboj svoje pisalo, da boste lahko podpisali teh-
talni list o pripeljanih odpadkih.

7. V primeru neupoštevanja predhodnih navodil vas bomo 
odslovili in o tem obvestili občinski oziroma medobčin-
ski inšpektorat.

8. Doma ne pozabite poskrbeti za higieno rok (umivanje, 
razkuževanje), hkrati pa upoštevajte tudi ostala samo-
zaščitna priporočila državnih inštitucij.

Prosimo vas za razumevanje!
Publikus d.o.o



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 18. maja 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 marčevske križanke se glasi: DOBRODOŠLI NA KLANCU  

Seznam nagrajencev Nagradne križanke GOSTILNE KLANC, Bojan 
Brišnik s.p.  v Aplenci, Glasilu občine Komenda, številka 03/2020:

1. nagrada  - ocvrti piščanec:   SAMO GABRIJELČIČ      

2. nagrada – štiri (4) sladice:   FRANC ŠTERN 

3. nagrada – dopoldanska malica: ANA JERAJ

Nagrajenci lahko na podlagi tega potrdila in osebnega dokumenta 
nagrade koristijo v GOSTILNI KLANC, Klanec 38, 1218 Komenda 

(telefon: 041 570 937). ČESTITAMO!

V njihovi trgovinici lahko kupimo številne domače 
izdelke – mleko, jogurte, sire, piškote, testenine, 

marmelade, sokove, zelenjavo … Nudijo tudi spletna 
naročila in dostavo domačih izdelkov. Več na: 
www.grunt-sop.si ali na številki: 031 333 301.

NAGRADE:
1. nagrada: Košarica domačih dobrot
2. nagrada: košarica domačih dobrot
3. nagrada: košarica domačih dobrot

GRUNT
Zavod za socialno podjetništvo na podeželju

Glavarjeva cesta 50, Komenda



Delovni čas:

Vrtni center Gašperlin,
Moste pri Komendi
pon. - sob. : 8.00 do 17.00

Vrtni center Gašperlin,
Ljubljana, Dolgi most
pon. - pet.: 8.00 do 17.00, 
sob.: 8.00 - 15.00

Opozorila so jasna, samooskrba je pomembna! Za vrt in vrtičkarje smo pripravili 
sadike sadja in zelenjave, balkonsko cvetje, zemljo, gnojila, zaščitno opremo ...

Naj vam uspeva, vam želimo iz Vrtnega centra Gašperlin.      www.vrtnicenter.si

Brezplačni katalog 
Cvetje za poletje  

2020.


