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»Naj bo poletje mirno, 
predvsem pa varno«
Veliko bo še treba narediti na področju osveščenosti glede drog 
in drugih škodljivih substanc – Višja povprečnina prinaša ne-
kaj dodatnih sredstev v občinski proračun – Navezava na Men-
geško obvoznico zopet vse bolj oddaljena?

Na majski seji je bilo precej govora 
o tem, da je Komenda na tretjem 
mestu z drogo najbolj obremenje-

nih krajev. Kakšen je vaš komentar na to? 
Se vam zdi, da je za varnost (otrok) dovolj 
dobro poskrbljeno?
O tej temi je bilo na podlagi informacije 
samostojnega svetnika kar nekaj govora 
na predzadnji seji Občinskega sveta. Tudi 
mene je ta podatek, ki ga je objavil NIJZ in 
je eden od tematskih sklopov vsakoletne 
analize in publikacije Zdravje v občini, 
močno negativno presenetil. Po nadalj-
njih preverjanjih teh kazalnikov sem zas-
ledil naslednje pojasnilo:

Kazalnik »Delež uporabnikov mari-
huane ali hašiša kadarkoli v življenju 
med prebivalci, starimi od 15 do 64 let« 
opisuje odstotni delež oseb, starih od 15 
do 64 let, ki so v Nacionalni raziskavi o 
tobaku, alkoholu in drugih drogah 2018 
odgovorile, da so v življenju že kdaj upo-
rabile marihuano ali hašiš. Za uporabo 
se šteje tudi ena sama uporaba mari-
huane ali hašiša. Lahko gre za kajenje, 
oralno uporabo itn. Šteje se tudi uporaba 
cookijev z marihuano, bhangov itn. 

Kljub temu, da nam točni podatki o številu 
odgovorov anketiranih oseb po posamezni 
občini niso znani, je podatek prav gotovo 
za našo občino presenetljiv in zaskrbljujoč. 
Podatki o tolikšni odvisnosti od uporabe 
nedovoljenih sredstev na območju naše 
občine nam niso bili znani. Dejstvo je, da 
je bilo s strani policije kar nekaj izslede-
nih oseb in lokacij, tako za uporabo kot za 
preprodajo drog. A podatki o osebah niso 
javno dostopni. Vsekakor pa bomo morali 
veliko več postoriti pri vzgoji in ozavešča-
nju nas vseh o škodljivosti teh substanc. 
Kar nekaj tematike o tem je našim osnov-

nošolcem vsako leto predstavljeno. Veli-
ko bomo morali postoriti tudi starši, tako 
glede vzgoje svojih otrok, kot glede same 
kontrole, kaj se z našimi otroki dogaja.      

Svetniki v svojih nagovorih pogosto ome-
njajo višji občinski proračun (zaradi višjih 
povprečnin). Za kolikšna sredstva gre?
Višja povprečnina za letošnje leto, ki jo je 
vlada sprejela v času razglašene epidemije 
covid-19, dejansko lokalnim skupnostim 
namenja nekaj dodatnih sredstev. Za našo 
občino je predvidenih dobrih 212 tisoč 
evrov. Ti dodatni viri prihodka pa niti ne 
bodo pokrili vseh stroškov, ki jih ima ob-
čina z nastalo epidemijo in ukrepi države 
za zmanjšanje posledic epidemije za drža-
vljane in gospodarstvo. Naj omenim samo 
nekaj največjih obveznosti: 

 ◼ nabava zaščitnih sredstev; 
 ◼ pokrivanje izpada prihodkov v času raz-

glašene epidemije za javne zavode (šola 
in vrtec), tako za dejanske stroške kot 
za plače uslužbencev, ki jih pokriva lo-
kalna skupnost; 

 ◼ zamik plačil za komunalne storitve; 
 ◼ pokrivanje zamika plačil staršev šol-

skih in predšolskih otrok zaradi spre-
membe zakonodaje. 

Majska seja je zopet odprla debato o cesti 
Želodnik – Vodice. V Mengšu so uspeli in 
v Vodicah se počasi nekam premika tudi 
zaradi pritiskov lokalnih oblasti. 
Kako je z zadevo?
Tudi na tem področju se v času razglašene 
epidemije in po zamenjavi vlade po nam 
znanih podatkih ni dogodilo nič kaj novega 
ali vzpodbudnega. Še vedno ni dorečeno, 
kdaj in kako se bo pričela izgradnja juž-
ne obvoznice v Vodicah, ki je, kot sem že 
omenjal, prioritetnega pomena pri gradnji 
povezovalne ceste Želodnik – Vodice. Vse 

tako kaže, da se nadaljevanje gradnje ceste 
v naši občini z navezavo na Mengeško ob-
voznico zopet oddaljuje.  

Nekateri občani se obračajo na 
uredništvo z vprašanjem, kako kaže z 
obljubljenimi štirimi otroškimi igrišči?
Obljuba še vedno velja. V primeru uspeš-
ne kandidature na javnem pozivu pa se bo 
projekt delno sofinanciral iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
in državnega proračuna. Proces javnega 
poziva na nivoju LAS je bil v mesecu de-
cembru 2019 zaključen s Sklepi o potrdi-
tvi projektov. Vloge so bile posredovane 
v nadaljnjo obravnavo na Agencijo RS za 
kmetijske trge in razvoj podeželja ter Mi-
nistrstvo za gospodarski razvoj in tehno-
logijo. V Občini Komenda v okviru projekta 
načrtujemo ureditev štirih otroških igrišč 
(za gasilnim domom na Križu, v Suhado-
lah, v Mostah pri šoli in pri teniških igri-
ščih na Gmajnici). V spomladanskih me-
secih letošnjega leta smo izdelali načrte za 
ureditev otroškega igrišča na Križu, kjer 
je potrebna predhodna priprava terena za 
postavitev igral. Po prejemu odločitve o 
odobritvi sredstev (predvidoma v poletnih 
mesecih) bomo pristopili k nakupu igral in 
ureditvi igrišč. 

Za nami je burno obdobje, pred nami pa 
– upajmo – predvsem mirno poletje. Kaj 
bi ob tem sporočili občanom?
Resnično upam, da je pred nami mirno po-
letje, predvsem pa varno. Da se nam ne bi 
sprožil tako imenovani drugi val epidemi-
je. Zato vsi skupaj vsaj minimalno poskrbi-
mo za našo in za skupno varnost.
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Deseta in enajsta redna seja 
Občinskega sveta Občine Komenda
Zadnji dve seji Občinskega sveta Občine Komenda (majska in junijska) sta zaradi aktualnih raz-
mer in priporočil potekali v telovadnici šole v Mostah. Pred tem so bile v času epidemije izvedene 
tri dopisne seje. V nadaljevanju povzemamo ključne točke v vseh sej.

Ravnatelj vrtca

Na prvi dopisni seji so svetniki in svetnice 
med drugim glasovali o kandidatih za rav-
natelja Vrtca Mehurčki. Izmed štirih kan-
didatov (Jana Dolenc, Blaž Kölner, Mojca 
Pelcel in Marijana Petek) je vseh 14 glasov 
in soglasno podporo občinskega sveta pre-
jel dosedanji ravnatelj Blaž Kölner.

Roman Dobnikar odslej 
neodvisni samostojni svetnik

Na deseti redni seji je uvodoma svetnik 
Roman Dobnikar sporočil, da odslej v Ob-
čini Komenda deluje kot neodvisni samos-
tojni svetnik.  

Varnost v Občini Komenda

Poročilo o stanju javne varnosti na obmo-
čju naše občine je na 10. redni seji predsta-
vil komandir Policijske  postaje Kamnik, 
Aleksander Perklič. Povedal je, da so na 
območju Občine Komenda policisti v lan-
skem letu obravnavali 90 kaznivih dejanj, 
kar je enaka raven kot leto poprej. Na po-
dročju prekrškov so obravnavali 56 raznih 
kršitev, največ je zabeleženih v stanova-
njih (24). Precej so se povečale t.i. vlomne 
ali velike tatvine, bilo jih je 29, leto prej pa 
19. Za slabih 8 % se je povečalo število pro-
metnih nesreč, policisti pa so v lanskem 
letu izvedli tudi 45 preventivnih akcij.  

Podražitev komunalnih storitev

Občinski svet je na 11. seji potrdil nove cene 
storitev gospodarsko javne službe zbira-
nja določenih vrst komunalnih odpadkov. 

Položnica za 4-člansko družino, vključno 
z zbiranjem bioloških odpadkov, se bo iz 
obstoječih 25,89 evrov povišala na 27,67 
evrov. Za 4-člansko družino, ki ne koristi 
storitve zbiranja bioloških odpadkov, pa se 
bo položnica iz obstoječih 22,26 evrov po-
višala na 23,04 evrov. 

Zaključni račun proračuna 
Občine Komenda za leto 2019

Martina Bajde, višja svetovalka za finance, 
gospodarske dejavnosti, proračun, projek-
tno delo in finančni nadzor, je predstavila 
zaključni račun občinskega  proračuna za 
leto 2019. Najvišji delež realiziranih pri-
hodkov predstavljajo prihodki iz naslova 
dohodnine, nadomestila za uporabo stav-
bnega zemljišča, vodarin in kanalščin, ko-
munalnih prispevkov, glob za prekrške … 
Po področjih proračunske porabe pa je bilo 
največ sredstev porabljenih na področju 
izobraževanja, varovanja okolja, prometa, 
lokalne samouprave … V letu 2019 je bilo 
porabljenih tri četrtine sredstev za inve-
stiranje stroškov tekoče porabe, slaba če-
trtina pa za investicije. Izvedli so vse javne 
razpise po programu in kot je zaključila 
poročevalka, so bili vsi zastavljeni cilji v 
lanskem letu skoraj v celoti doseženi. 

Drugi rebalans proračuna 
Občine Komenda v letošnjem 
letu ter predlog proračuna za 
leto 2021

Občinski svet je potrdil drugi rebalans pro-
računa v letošnjem letu (prvega so potrdili 
na februarski seji). Razlog za rebalans je 
zagotovitev dodatnih sredstev za izvedbo 
zapiranja odlagališča inertnih odpadkov 

ter sredstev za pokrivanje stroškov, ki so 
povezani z epidemijo codiv-19. V predlogu 
rebalansa so skupni izdatki za 0,05 % oz. 
za 4.003 evrov višji kot v sprejetem prora-
čunu za leto 2020. Občinski svet je potrdil 
tudi predlog Odloka o proračunu Občine 
Komenda za leto 2021 v prvi obravnavi.

V vrtec letos vsi otroci

Direktorica občinske uprave, mag. Majda 
Ravnikar, je na 11. seji sporočila pozitivno 
novico, bodo 1. septembra v vrtec sprejeti 
vsi otroci, katerih starši so to želeli, obsta-
ja tudi možnost še kakšnega dodatnega 
mesta. S septembrom bo tako v Vrtec Me-
hurčki vstopilo 338 otrok, ki bodo razpore-
jeni v 18 oddelkov (kar je en oddelek manj 
kot v lanskem letu). 

Izvaja se zadnji sklop kanalizacije

V letošnjem letu se izvaja zadnji sklop ka-
nalizacije. Do konca aprila je bilo izvede-
nih skoraj 56 % del. Na Bregu je gradnja 
kanalizacije in obnova vodovoda končana, 
na nekaterih odsekih tras je urejena tudi 
preplastitev cest. Tudi na Klancu je gradnja 
kanalizacije končana. V Nasovčah ovira-
jo gradnjo zapleteni odnosi somejašev ob 
trasi kanalizacije, terminski plan pa sicer 
ostaja nespremenjen, t.j. julij 2020. Ber-
narda Pavlinič je na tem mestu opozorila 
občane, naj ne pozabijo na zapisniški pre-
gled priključka: »Ponovno poudarjamo, 
da morajo zavezanci ob priklopu na javno 
omrežje poskrbeti za zapisniški pregled 
zgrajenega priključka in revizijskega jaška 
ter zapisnik dostaviti Režijskemu obratu 
Občine Komenda.« 

Špela Šimenc
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Hišna imena v naseljih Breg, Klanec, 
Komenda, Nasovče in Potok
V okviru projekta Stara hišna imena II bo letos dokončano zbira-
nje in obeleževanje hišnih imen v Občini Komenda. Z domačini iz 
naselij Breg, Klanec, Komenda, Nasovče in Potok se bomo o nji-
hovih hišnih imenih pogovorili na srečanju, ki bo v torek, 30. ju-
nija, ob 20. uri v Gasilnem domu v Komendi (Glavarjeva cesta 65). 
Na srečanju bo udeležencem predstavljen pomen in izvor hišnih 
imen, poleg tega pa bodo pregledani in dopolnjeni seznami zbra-

Aktivnosti po 'covidu'  
se nadaljujejo

Verjamemo, da je »prva etapa« 'covida' uspešno za nami. 
Občina Komenda po uradnih podatkih ni utrpela večjih pos-
ledic, občani smo se razmeram prilagodili, zgledno upošte-
vali navodila stroke in tako po svojih najboljših močeh pri-
spevali, da se okužba ni razširila.

Aktivacija prostovoljcev za pomoč občanom v času karan-
tene in njihov takojšen in številčen odziv je bil presenetljiv, 
kar pomeni, da se nam v primeru ponovitve takšnih ali pri-
merljivih okoliščin ni treba bati, da bi ostali brez pomoči, 
prepuščeni sami sebi. 

VELIKA HVALA VSEM PROSTOVOLJCEM, 
KI STE SE ODZVALI!

Nosilec liste LMŠ Komenda, občinski svetnik Roman Dob-
nikar, je sprejel osebno odločitev, da bo po novem deloval 
kot neodvisni, samostojni svetnik v Občini Komenda. Nje-
govo odločitev spoštujemo in jo sprejemamo, sodelovanje 
ostaja na enaki ravni. Dogovorili smo se, da tudi v bodoče 
skupaj podpiramo dobre projekte in dejavnosti za kakovo-
stno bivanje in aktivno življenje vseh nas, občank in obča-
nov. Ne glede na to, kdo bo idejo predlagal.  

Mojca Šraj, občinska svetnica

Čas za domovino
 

Mediji z namišljenimi aferami po opozicijsko odvrača-
jo pozornost od uspešnega dela vlade, zato je potrebno 
ponoviti, da je ukrepe le-te pohvalila tudi Evropska ko-
misija in vsled tega Sloveniji napovedala hitrejše okre-
vanje. Manjši, a med prebivalci zelo odmeven del teh 
ukrepov, so turistični boni, ki jih bomo koristili za leto-
vanja. Ti pomagajo zaradi epidemije padli gospodarski 
panogi ter tistim, ki si letovanja ne bi mogli privoščiti, 
vsem ostalim pa morda tudi pri spoznavanju manj zna-
nih kotičkov domovine.

V Komendi, kjer smo skrite kotičke lahko spoznavali v času 
omejenega gibanja, se je Občinski svet ta mesec lotil prvega 
branja proračuna za naslednje proračunsko obdobje. Pro-
račun bo zaradi višjih povprečnin, ki jih je zagotovila nova 
vlada, lahko nekoliko obsežnejši. Kam bo šel razrez, bo po 
usklajevanjih jasno jeseni, bodo pa svetniki SDS pri tem 
sledili dogovorjenim in že večkrat predstavljenim ciljem, 
kot so ureditev in razvoj občinske infrastrukture, športni 
park, telovadnica v Mostah ...

Ob Dnevu državnosti vsem občanom želimo ponosno in ve-
selo praznovanje največjega slovenskega praznika.
 

OO SDS Komenda

Župan odgovarja

Odgovor predstavnici vasi Podboršt, gospe Katji Tabernik, 
glede (ne)urejenosti ceste od krožišča na Gmajnici, mimo 
Šmidovega novega naselja proti Podborštu in Planinske-
mu domu:

»V postopku je sprememba lokacijskega načrta za območje KO 
13 – Gmajnica. V njem je poleg ostalih sprememb predvidena 

tudi ureditev pločnika od krožišča na Gmajnici do uvoza v ob-
močje novega naselja v dolžini cca. 170 m. Postopek sprememb 
financira investitor gradnje objektov v tem naselju, ki naj bi 
zgradil tudi ta odsek pločnika. Bankine ob cestišču vzdrževa-
lec občinskih cest po potrebi vzdržuje, res pa je, da se občasno 
predvsem na delu od krožišča do vhoda v novo naselje pojavlja-
jo luknje. Od odcepa za novo naselje proti objektu Planinskega 
doma pa cestno telo in zemljišča ob cestišču ter objekti žal ne 
omogočajo širitve in izgradnje pločnika.«

nih imen v obravnavanih naseljih. Zbrana imena bodo osnova za 
označitev domačij z lončenimi tablicami in izdajo publikacije. Vse 
lastnike domačij in druge, ki jih tematika zanima, prijazno vabi-
mo k obisku. Na srečanju bomo zagotovili ustrezno razdaljo 1,5 m 
med udeleženci, priporočljiva je uporaba lastnih zaščitnih mask.
Za več informacij o projektu lahko pokličete na 04/581 34 16 ali 
pišete na klemen.klinar@ragor.si. Projekt Stara hišna imena II 
sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja 
podeželja 2014–2020.

Klemen Klinar
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Občinska in športna priznanja 2020
Občina Komenda vsako leto podeli občinska in športna priznanja, letošnje leto so podelili dve ob-
činski in dve športni priznanji.

Turistično društvo Komenda, 
srebrno občinsko priznanje 
Občine Komenda
Srebrno občinsko priznanje je prejelo 
Turistično društvo Komenda, ki je v lan-
skem letu praznovalo dvajsetletnico svo-
jega delovanja. Društvo pod vodstvom 
predsednika Vida Koritnika vsako leto 
dogajanje v Komendi in tudi izven nje 
popestri s številnimi dogodki. Praznik 
kolin, pustovanje, gregorčki, ličkanje 
koruze, čistilne akcije, izdelovanje buta-
ric, ribji in kostanjev piknik so le neka-
teri izmed njih. Predsednika društva smo 
vprašali, kaj zanj in za društvo pomeni 
prejeto priznanje: »Prejeto priznanje je 
za nas zahvala in pohvala, je pa tudi od-
govornost za naprej. Zahvaljujem se tako 
predlagateljem kot tudi občinski komisi-
ji, ker so prepoznali naš trud in delo ter 
nam podelili to priznanje. Že dvajset let 

z našimi prireditvami promoviramo in 
obujamo običaje naše občine. Z našim 
delovanjem povezujemo občane vseh 
starosti, veseli pa smo tudi, da se naših 
prireditev udeležuje vse več novo prise-
ljenih občanov. Ob tej priložnosti vabim 
vse, da se še naprej udeležujete naših pe-
strih prireditev in da se včlanite v naše 
društvo. S svojim članstvom boste s svo-
jimi idejami in delom pripomogli izbolj-
šati in popestriti naše delo.«
 
Ivanka Perne, bronasto 
priznanje Občine Komenda
Ivanko Perne je za občinsko priznanje 
predlagal Konjeniški klub Komenda s 
predsednikom Lojzetom Lahom na čelu. 
Ivanka je bila kar 15 let v klubu odgovor-
na za uspešno poslovanje, ves čas pa je 
delala povsem prostovoljno. Blagajnik je 
bila tedaj pomembna izvoljena ter nep-
lačana funkcija in Ivanka jo je opravlja-

la z veseljem, čeprav dela ni bilo malo 
in je imela zraven še redno zaposlitev v 
Ljubljani. Konje sta imela s sedaj že po-
kojnim možem Alojzem izjemno rada 
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in njune so bile nedelje, ki sta jih pre-
življala na konjskih dirkah po vsej Slo-
veniji, najraje pa doma, v Komendi. Na 
svoje delo v klubu je Ivanka ponosna in 
kar oči se ji zasvetijo, ko pripoveduje o 
pripetljajih, ki so se zgodili tekom tistih 
let. Denimo, kako je v nedeljo zvečer po 
končani tomboli, ki so jo organizirali v 
klubu, v spremstvu policije – kot v kav-
bojskem filmu – peljala dva kovčka de-
narja v Kamnik. Pa ne samo blagajničar-
ka, Ivanka se pošali, da je bila deklica za 
vse. Ko je bilo treba počistiti sanitarije 
po dirkah, je naredila tudi to in ni ji bilo 
težko. Svojo funkcijo je vseh 15 let jema-
la resno in odgovorno, na prvo mesto pa 
postavlja poštenost. 

Karim Veinhandl, športno 
priznanje v kategoriji 
»najperspektivnejši športnik do 
15. leta starosti«
Desetletni judoist Karim Veinhandl, kate-
rega so za priznanje predlagali v Društvu 
borilnih veščin Komenda, ima za seboj 
odlično tekmovalno sezono. Njegov naj-
pomembnejši rezultat je 3. mesto na dr-
žavnem prvenstvu Festival juda Slovenije 
za mlajše dečke in deklice U12. Osvojil je 
še številne uvrstitve na stopničke na do-
mačih tleh, pa tudi v tujini – 5. mesto na 
Doboj Open junija 2019. Karim se z judom 
ukvarja od svojega tretjega leta. Pravi, da 
se mu zdi pomembno, da se znaš braniti. 
»To, da sem naj športnik, mi zelo veliko 
pomeni. V judu uživam in všeč mi je, ko 
tekmujem tudi po drugih državah,« nam 
je povedal Karim. 

Haya Veinhandl Obaid, 
športno priznanje v kategoriji 
»najperspektivnejša športnica 
do 15. leta starosti«
Haya Veinhandl Obaid se pri svojih dva-
najstih letih z judom ukvarja že devet let. 
V sezoni 2019 je resnično blestela in pos-
tala prepoznavno ime doma pa tudi v tu-
jini. Že eno leto ni izgubila borbe in obeta 
še veliko. Med njene dosežke v letu 2019 
med drugim sodijo 1. mesto na državnem 
prvenstvu Festival juda Slovenije za mlaj-
še dečke in deklice U12, 1. mesto na Pokal 
Komenda (v dveh kategorijah, mlajše in 
starejše deklice), 1. mesto na Mini Naga-
oka in še bi lahko naštevali. Brez poraza je 
tekmovala tudi v tujini – 1. mesta je do-
segla na Doboj Open, Una Bihač in Cup Sa-
rajeva. Lansko leto je Haya prvič nastopila 
tudi v boksu, kjer se je udeležila treh tek-
movanj in povsod osvojila 1. mesto. Hayo 
smo vprašali, kaj ji je pri judu najbolj všeč: 
»Najbolj všeč mi je to, da gre za indivi-
dualen šport, kjer se borim zase in samo 
nase računam. Najbolj pa sem ponosna na 
to, da tekmujem tudi po drugih državah in 

Boštjan Veinhandl je oče Haye in Karima pa tudi njun trener. Pravi, da mu priznanji kot trenerju veliko 
pomenita. »V Komendi tovrstni športi niso del tradicije. V devetih letih smo s klubom dosegli ogrom-
no in vesel sem, da smo prišli do občinskega priznanja, da tudi Občina prepozna naše delo.« Kot oče pa 
pove, da se Haya in Karim za svoje uspehe odpovedujeta veliko stvarem, v prvi vrsti socialnim stikom 
in druženju z vrstniki po šoli. Trenirata namreč vsak dan, med vikendi pa imata tekme. »Njun svet je 
športni svet. Ker pa vsi otroci potrebujejo socialni stik, jim skušamo nekaj tega ustvariti v klubu, med 
otroci, ki trenirajo. Organiziramo dogodke, s katerimi zapolnimo ta socialni manjko. Zaenkrat je to od-
rekanje še sladko in nimamo težav, kaj pa bo v prihodnje, pa bomo videli,« še pove Boštjan Veinhandl. 

sem vedno na stopničkah. To športno pri-
znanje mi veliko pomeni, saj sem se za to 
res trudila in si ga zaslužila. Do sedaj sem 
bila prav na vseh tekmah in zato se mo-
ram odpovedati veliko stvarem.«
 

Špela Šimenc
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Podelili priznanja najbolj uspešnim učencem 
Epidemija koronavirusa jo je zagodla tudi devetošolcem, ki so ostali brez klasične valete, na ka-
teri se tradicionalno poslovijo od osnovnošolskih klopi. Najbolj prizadevni in uspešni učenci so 
pohvale in knjižne nagrade letos tako prejeli kar v županovi pisarni. Te sta jim v sredo, 10. junija, 
ob prisotnosti ravnateljice Barbare Janežič Bizant podelila župan Stanislav Poglajen in direktori-
ca Občinske uprave, mag. Majda Ravnikar.

»Generacija letošnjih devetošol-
cev, letnik 2005, je v nekem 
smislu zgodovinska generacija, 

saj je del svojega znanja pridobivala preko 
oddaljenega poučevanja. To vas prav goto-
vo ni odvrnilo od pridobivanja novih znanj, 
novih spoznanj, novih tehnologij. Z današ-

njim prejemom knjižnih nagrad za vaše 
uspešno šolanje, za vaše dosedanje uspehe, 
ste zaključili prvi, a pomemben del vašega 
izobraževanja. Vsi, vi, vaši starši, učiteljski 
zbor, občina, smo lahko ponosni na vas, 
predvsem pa na vaše dosežke in vaše pri-
zadevno delo,« je devetošolcem dejal žu-

pan, ob tem pa jih spomnil, naj bodo vedno 
ponosni na to, od kod prihajajo in na kateri 
šoli so pridobivali osnovna znanja. 
Knjižne nagrade je prejelo 6 učencev, od 
tega 4 dekleta in 2 fanta. Vsi bodo svoje šo-
lanje nadaljevali na različnih gimnazijah 
po Sloveniji.

Maruša Korbar

Maruša je bila vsa leta osnovne šole odlična učenka. Udeleževa-
la se je tekmovanj v znanju na različnih področjih in tudi špor-
tnih tekmovanj. Poleg več bronastih priznanj na tekmovanjih je 
v osmem razredu prejela srebrno Cankarjevo priznanje in sre-
brno priznanje na regijskem tekmovanju otroških in mladin-
skih pevskih zborov. Vseh devet let se je družila s pisano besedo 
in osvojila zlato bralno značko. Dejavna je bila v razredni skup-
nosti ter pri različnih interesnih dejavnostih in skoraj ni bilo 
šolske proslave, na kateri ne bi sodelovala.
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Nika Juvan

Nika  je bila vsa leta osnovne šole odlič-
na učenka. Udeleževala se je tekmovanj v 
znanju na različnih področjih. Osvojila je 
več bronastih in tri srebrna priznanja, v 
sedmem razredu na tekmovanju iz znanja 
matematike, v osmem razredu iz znanja 
geografije. V osmem razredu je osvojila 
tudi srebrno priznanje na regijskem tek-
movanju otroških in mladinskih pevskih 
zborov. Za devetletno zvestobo dobri knjigi 
je prejela zlato bralno značko. Prav tako je 
bila dejavna v razredni in šolski skupnosti, 
nastopala je na šolskih proslavah in sode-
lovala pri različnih interesnih dejavnostih.

Manja Kokol

Manja je bila vsa leta odlična učenka s sa-
mimi odličnimi ocenami. Osvojila je zlato 
bralno značko, v sedmem razredu tudi an-
gleško zlato bralno značko. Tekmovala je 
na Cankarjevem tekmovanju, kjer je v os-
mem in devetem razredu osvojila srebrno 
priznanje. Zelo je bila aktivna v oddelčni 
skupnosti. V razredu je delovala povezo-
valno in v veliki meri pripomogla k dobrim 
medosebnim odnosom. S svežimi idejami 
je vtisnila pomemben pečat tudi na sreča-
njih šolske skupnosti.

Vita Malus

Vita je bila vsa leta odlična učenka. Sode-
lovala je na mnogih tekmovanjih. V os-
mem razredu je na regijskem tekmovanju 
mladinskih pevskih zborov osvojila srebr-
no priznanje. Zelo uspešna je bila tudi na 
športnih tekmovanjih, najvidnejše uspehe 
pa je dosegala na državnih prvenstvih v 
orientacijskem teku. V sedmem razredu je 
osvojila tretje mesto posamično, v osmem 
in devetem razredu se je zavihtela na naj-
višjo stopničko – prvo mesto. Vseh devet 
let je ostala zvesta bralni znački, zato se 
lahko pohvali z zlato bralno značko. V sed-
mem razredu je osvojila zlato priznanje, 
v osmem razredu pa srebrno priznanje iz 
angleške bralne značke. Aktivna je bila v 
številnih interesnih dejavnostih. Sodelo-
vala je v mladinskem pevskem zboru, pri 
Orffovem instrumentariju, pri glasbenem 
krožku Akustika in likovnem krožku. 
Je članica skupine VICTUS, s katero je na-
stopala na številnih šolskih in drugih do-
godkih ter prireditvah. V oddelčni skupnosti 
je delovala povezovalno in v veliki meri pri-
pomogla k dobrim medosebnim odnosom, 
izkazala pa se je tudi v šolskem parlamentu.

Primož Plevel

Primož je bil vsa leta odličen učenec. Zelo 
je bil aktiven v obšolskih dejavnostih. 
Več let je aktivno sodeloval pri planinskem 
krožku, se ukvarjal z logiko, astronomijo,
robotiko in zgodovino. Uspešen je bil na 
več tekmovanjih. Osvojil je srebrno pri-
znanje iz angleščine in se izkazal na med-
narodnem tekmovanju First LEGO League 
(FLL) v Libanonu, kamor se je ekipa OŠ Ko-
menda Moste uvrstila prek državnega tek-
movanja. Opazna je bila njihova predsta-
vitev projekta, ki jim je prinesla drugo 
nagrado. V osmem in devetem razredu je 
sodeloval v šolskem parlamentu, vsa leta 
je bil prizadeven v oddelčni skupnosti.

Nejc Turk

Nejc je bil vsa leta odličen učenec. Uspeš-
no je sodeloval na mnogih tekmovanjih 
– osvojil je srebrno Vegovo priznanje in 
srebrno priznanje iz zgodovine ter 2. nag-
rado iz predstavitve projekta na medna-
rodnem tekmovanju First LEGO League 
(FLL) v Libanonu, kamor so se uvrstile le 
najboljše ekipe naše države. Zelo uspe-
šen je bil tudi na športnih tekmovanjih. 
Na državnem prvenstvu v orientacijskem 
teku je v sedmem razredu posamično in 
ekipno dosegel tretje mesto. V osmem ra-
zredu je rezultat še izboljšal ter ekipno in 
posamično osvojil prvo mesto, izjemen 
uspeh pa je ponovil tudi v devetem razre-
du, saj je osvojil prvo mesto posamično.  
Vsa leta je sodeloval v oddelčni skupnosti, 
v osmem in devetem razredu pa tudi v šol-
skem parlamentu.
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Spominska slovesnost ob spomeniku NOB 

V petek, 12. junija, je bila v prekrasnem sončnem dopoldnevu v spremstvu 
ptičjega žvrgolenja ob spomeniku NOB pri partizanski bolnici dr. Tineta Zaj-
ca spominska slovesnost. Organizirala jo je Krajevna organizacija Zveze bor-
cev za vrednote NOB Komenda.

Slovesnost je bila posvečena devetim pad-
lim žrtvam s strani nemškega okupator-
ja 11. junija 1944. Med žrtvami je bilo šest 
ranjencev, dve medicinski sestri in zdrav-
nik dr. Tine Zajc. Slovesnost je povezovala 
Anja Kralj Železnik, pel je Mešani pevski 
zbor Društva upokojencev Komenda pod 
vodstvom Naceta Gorjanca, slavnostni 
govornik pa je bil Filip Železnik, predse-
dnik KO ZB NOB. Ta je v svojem govoru na 
kratko povzel dogodke tistega junijskega 
jutra leta 1944. »Ko gremo po planinski 
poti mimo tega spomenika, si večina niti 
ne predstavlja, kakšna grozovitost se je tu 

dogajala,« je ob tem dejal in poudaril, da bi 
bil čas, da se sovraštvo preneha.
Dogodek sta z ganljivimi recitali dopolnili 
Anja Kralj Železnik, ki je tokrat izbrala Pe-
sem o krvi (Jacques Prevet), in Marija Kern 
s pesmijo Ko človek bo človeka prepoznal 
(Karel Destovnik – Kajuh).
K spomeniku so venec položili župan Sta-
nislav Poglajen, predsednik ZB za vredno-
te NOB Kamnik Dušan Božičnik in Mihael 
Burilov, podpredsednik KO ZB NOB Ko-
menda, za njimi pa še delegacija Društva 
izgnancev Kamnik-Komenda.

Špela Šimenc

Godba Komenda 
prejela priznanje
V soboto, 13. junija, je potekal 
vsakoletni zbor Zveze slovenskih 
godb v Laškem, ki se ga je ude-
ležil tudi predsednik Godbe Ko-
menda, Boštjan Marn. 

Na zboru so tokrat podeljevali prizna-
nje za sodelovanje ob izvajanju Avse-
nikove glasbe. Godba Komenda se je 
oktobra lani (2019) udeležila festivala 
gorenjskih godb in pihalnih orkestrov, 
kjer so izvajali Avsenikovo glasbo. 
Članom Godbe Komenda to priznanje 
veliko pomeni, takih nastopov si želijo 
čimveč tudi v prihodnosti. 

DU Komenda: Kako naprej po covid-19?
Upravni odbor Društva upokojencev (UO DU) Komenda je imel 16. ju-
nija 7.  redno sejo. Vodil jo je predsednik Saša Lenarčič, osrednja po-
zornost je bila namenjena temu, kaj je bilo od načrtovanega progra-
ma za leto 2020 zaradi pandemije covid-19 nujno izpuščeno, kaj je 
mogoče nadomestiti, še izvesti oz. bo treba prenesti v prihodnje leto. 

Vsi udeleženci seje so se strinjali, da 
naj bo letni občni zbor, ki bi sicer bil 
marca letos, a je bil zaradi pandemije 
odpovedan, prihodnje leto. Jubilanti 
bodo počaščeni na prednovoletni seji 
UO DU Komenda, na kateri bodo tudi 
tekmovalci dobili športna priznanja. 
Predsednik Saša Lenarčič in članica 
UO PZDU Gorenjske Marija Pirnat sta 
se prav 16. junija udeležila občnega 
zbora omenjene upokojenske orga-
nizacije na Slovenskem Javorniku. 
Poročala sta, kako so jim na njem sve-
tovali glede dejavnosti upokojencev 
v prihodnje. Priporočili so jim, naj 
društva izvajajo predvsem tiste na 
prostem, v zaprtih prostorih pa se dr-
žijo svetovanih ukrepov.
Blagajničarka Marija Pirnat je na seji 
UO DU Komenda predstavila tudi svo-
je skrbno pripravljeno finančno poro-
čilo DU Komenda za letošnje leto. 
Voditelji posameznih sekcij DU Ko-

menda so povedali, kaj so sploh uspeli 
uresničiti (prej 'neuresničiti') v ob-
dobju covid-19; predvsem pa, kakšne 
načrte imajo do konca leta. 
Na 1. korespondenčni seji UO DU Ko-
menda je bil za novega člana Sveta 
Zavoda Medgeneracijsko središče Ko-
menda kot predstavnik DU Komenda 
za obdobje 2020-2024 izvoljen pred-
sednik Saša Lenarčič, na drugi kore-
spondenčni seji UO DU Komenda pa 
je bil kot kandidat za člana Sveta ob-
močne izpostave JSKD Kamnik za isto 
obdobje predlagan in od Občine Ko-
menda potrjen tiskovni predstavnik 
DU Komenda Jožef Pavlič.
Seja se je končala v velikem upanju, 
da bo delo DU Komenda in njegovih 
sekcij čim prej normalno, kjer to ni 
mogoče (prireditve), pa prestavljeno 
v za zdravje varnejši čas. V glavnem v 
prihodnje leto.

Jožef Pavlič  
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Na Koseški hrib, najvišji vrh v naši občini

Čas epidemije in s tem povezanega omejenega gibanja znotraj občine je prine-
sel marsikatero spoznanje o zanimivih in manj znanih točkah vrednih obiska. 

Eno od vprašanj, ki se mi je v tem času po-
rajalo, je bilo, kateri je pravzaprav najvišji 
vrh v Občini Komenda. Marsikdo bi pri tem 
(pre)hitro pomislil na znano Šenturško 
Goro ali vsaj kakšen skrit gozdni vrh nekje 
nad Komendsko Dobravo. Na moje prese-
nečenje, ker pač nisem odraščal tu, je naj-

višji vrh pravzaprav ravno na nasprotnem 
koncu. Nad ravnico med Suhadolami, Že-
jami in Poslovno cono se namreč dviga 
Koseški hrib, s 467 m nadmorske višine 
komendski očak, vzpon nanj pa je del ko-
mendske planinske poti. Ob bližnji občin-
ski meji sicer ne manjka prav veliko, da bi 

si ga prisvojili sosednji Vodičani, so pa mu 
ti `dali` ime po zaselku z druge strani hri-
ba. Na gozdnati hrib, lokalno poimenovan 
tudi Goša, Hosta ali Strmec, vodi več poti, 
najkrajša pa je z veliko bolj znanih in obi-
skanih suhadolskih Mlinčkov, koder pri 
hiški zavijemo levo in za dobrih 20 minut 
zagrizemo v sprva dokaj strm klanec, ki 
se kasneje skozi gozd položi. Ob poti, na 
razpotjih se držimo desne, preko postav-
ljenih ličnih tabel s ključnimi narodovimi 
mejniki spoznavamo zgodovino Slovencev 
od naselitve do osamosvojitve in nazadnje 
sprejema v EU. Seveda podrobnejše bra-
nje zapisanega in zajem nepogrešljivih 
razglednih fotografij vzame kakšno mi-
nuto več, kar v toplejših dneh pride prav. 
Kmalu za zadnjo tablo prispemo na vrh, 
kjer nas pričaka klopca z vpisno knjigo in 
žigom, predvsem pa lep razgled na pros-
tor pod zahodnim delom Kamniških Alp, 
vključujoč Komendo in Krvavec, ter po 
kranjskem polju z letališčem vse tja do Ka-
ravank. Sestopimo lahko po isti poti ali pa, 
za krožno, nadaljujemo pot pri klopci nap-
rej in se držimo desne, s ceste pa se nato 
do Mlinčkov lahko vrnemo tudi mimo Žeg-
nanga studenca z izvirom zdravilne vode.

Bojan Škof

Pomladno prebujanje zeliščaric

Članice zeliščarskega krožka Lipa Domžale, Univerze za tretje življenjsko 
obdobje, smo se razveselile povabila naše mentorice Veronike, da se po dol-
gem času spet srečamo, v naravi, tam, kamor najraje zahajamo.

Veronika nas je peljala v Komendo, ki jo 
večina od nas ni nikoli spoznala bližje kot 
izza okna avtomobila. Najprej smo se od-
ločile za sprehod po gozdu, kjer smo po 
dolgem času veselo klepetale in zraven na-
birale še robidove vršičke, smrekove vršič-
ke, pljučnik, preslico, kamilico in izmenje-
vale znanja o zdravilnih zeliščih in njihovi 
uporabi v vsakdanjem življenju.
V naslednjih trenutkih pa smo se iz sve-
ta zelišč preselile v svet zgodovine, in si-
cer v obdobje starega veka, natančneje v 
zgodnjo železno dobo. Le kratek prijeten 
sprehod ob robu gozda je bil potreben, da 
smo si ogledale tako imenovano tičnico na 
bližnji gozdni vzpetini. Tičnica v Komendi 
je bila svetišče naših prednikov iz predkr-
ščanskega časa. Gre za zaobljen grič, ki je 
danes v bližini cerkve, še prej pa je bil v bli-
žini utrjenega gradišča, v katerem so živeli 

naši predhodniki pred mnogimi stoletji. 
Na tej vzpetini so tedanji prebivalci izde-
lali obredno ravnico in na njej opravljali 
obredja s pomočjo svetih ptic (tic). Nekda-
nji obredni oltarji niso več vidni, ostali pa 
so ravnica, ščebetanje ptic in šelest mo-
gočnih drevesnih krošenj, ki obdajajo ta 
čarobni kraj.
Naša mentorica se je dogovorila za ogled 
cerkve in knjižnice Petra Pavla Glavarja. 
Sredi vzpetine ob cesti stoji Glavarjeva be-
neficijska hiša, v njej pa je Glavarjeva knji-
žnica, neprecenljiva s svojimi primerki, 
tudi z originalno Slavo Vojvodine Kranjske 
in lastnoročnimi zapisi Petra Pavla Gla-
varja. Pozorno in željno smo poslušale vse 
o tem velikem in učenem možu. Ne tako 
daljna preteklost je polna velikih, učenih 
ljudi, ki so pustili neizbrisen pečat v času, 
mi pa jih tako malo poznamo. Zaslužijo si 

več, ker je tudi zaradi njih naše življenje le-
pše in bogatejše. Tako zeliščarice bogatimo 
svoje znanje, ne samo v naravi, pač pa tudi 
v bližnji okolici, z bogato zgodovino in ve-
likani tistega časa.

Marinka Kopač
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Pogovor s pesnikom, pisateljem in literarnim zgodovinarjem prof. Francetom Pibernikom

Živeti je ustvarjati

G. profesor France Pibernik, vi ste 
drugo svetovno vojno doživ-
ljali kot dijak, čas po njej pa kot 

študent slovenskega jezika in književno-
sti, profesor na Nižji gimnaziji Dobrovo 
v Goriških Brdih in na Gimnaziji Kranj, 
kjer ste bili stalno na očeh Komunistične 
partije (KP), ta vas je zasledovala, mora-
li ste celo predčasno v pokoj. Vam bese-
da »razdvojenost« gotovo ni tuja? Ali je 
kakšna možnost, da bomo Slovenci spet 
zaživeli v miru, spravi in bratstvu?

Beseda »razdvojenost« se mi za razume-
vanje našega trenutnega družbenega do-
gajanja zdi prehuda, saj se ne nahajamo 
v kakšnem skrajnem položaju, ampak v 
običajnih okvirih, ki zajemajo tudi marsi-
katera nasprotja, a to je povsem normalno 

stanje. Družba v socialnem in psihološkem 
smislu ni nikoli povsem enotna ustanova, 
ampak zajema zelo širok spekter položajev 
in interesov. Tak položaj je povsem nor-
malen in je temeljno gibalo sleherne skup-
nosti. Naša vsakdanjost je torej povsem 
običajna vsebinska in problemska zadeva.

Kljub težkim časom in nadzoru KP 
niste klonili. Za vami je izredno bogato 
književno delo.
Človek si ne izbira svojega časa in razmer, 
v katerih bi rad živel. Doživljal sem čas 
druge svetovne vojne, zato mi razmere, ki 
so po vojni nastale s komunistično obla-
stjo, niso pomenile kaj bistveno drugač-
nega, le da sem stvari zdaj doživljal na nov 
način, ker je bilo vse povezano že s službo 
in z družino. Ravnotežje sem ves čas sku-

Tudi starost je lahko lepa. Posebej, če si še 
kolikor toliko zdrav, pri močeh, imaš voljo do 
življenja, zlasti do ustvarjanja; do tega, da bi 
pustil sled za seboj, da te bodo pomnili. Na-
šega rojaka iz Suhadol Franceta Pibernika, ki 
sicer živi in ustvarja v Kranju, bomo Slovenci  
pomnili zaradi njegovih številnih književnih 
del, nekdanji dijaki Gimnazije Kranj pa tudi 
kot odličnega profesorja slovenščine. Njegova 
ustvarjalna vnema in navdih kljub že preseže-
nemu 91. letu ne pojenjujeta, na književni trg 
prihajajo nova dela. Za pogovor smo ga »ujeli« 
sredi priprave nove knjige o prvem general-
nem državnem tožilcu v samostojni Republiki 
Sloveniji Antonu Drobniču (1928-2018), ki je 
kot mladoleten fant preživel strahote Teharij. 
Ravno dan po dokumentarni oddaji Razdvoje-
ni in okrogli mizi na TV Slovenija 1 o tem, kar 
se je pred, med in po drugi svetovni vojni pret-
resljivega in hudega dogajalo v Sloveniji.  

»V moji zavesti 
je prevladovalo 

prepričanje, 
da domači vasi 

dolgujem mnogo 
več, kot se sploh 

morem zavedati.«

šal ohranjati z delom, se pravi z literarnim 
raziskovanjem in ustvarjanjem. Marsika-
tere literarne osebnosti so bile dolgo časa 
prepovedane ali zamolčane, zato je bilo 
dela za odkrivanje res veliko.
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Veliko pozornost ste pri pisanju 
namenjali tudi rojstnemu kraju.
Ko sem imel za seboj že kar nekaj knjig, 
mi je prišlo na misel, da skušam literarno 
upodobiti domačo vas, in tako je nastala 
knjiga SUHADOLE, kratka kronika kra-
ja (2000). V moji zavesti je prevladova-
lo prepričanje, da domači vasi dolgujem 
mnogo več, kot se sploh morem zaveda-
ti. Tu sem preživel otroštvo in mladost 
in tudi zdaj se rad vračam in se srečujem 
svojimi bližnjimi.

Od kod ste črpali moč za pisanje?
Najbrž je več stvari, ki so me usmerile v 
pisanje, a glavno je to, da spraviš na papir 
tisto, kar nosiš s seboj skozi leta in dese-
tletja. Težnja po pisanju knjig pa se sama 
po sebi vzbudi v človeku, ko stvari dozorijo.

Ta moč je še vedno v vas, pišete 
nova dela. Debela knjiga pogovorov 
s pisateljem Oskarjem Simčičem z 
naslovom Dohojene stopinje (2019), 
monografija o tržaškem pisatelju Alojzu 
Rebuli (tudi 2019), trenutno pripravljate 
knjigo o Antonu Drobniču. Kaj boste 
predvsem »razkrili« v njej? Verjetno 
tudi kaj v zvezi s slovensko povojno in še 
sedanjo »razdvojenostjo«?
Z Antonom Drobničem sva bila eno leto 
sošolca, pozneje, ko je postal vrhovni dr-
žavni tožilec, pa sva se veliko srečevala in 
pogovarjala, povabil  me je v domače kraje, 
mi razkazal rojstno vas Hudi vrh in bližnjo 
Notranjsko. Njegova življenjska zgodba je 
povezana s težkimi razmerami, ki jih je po 
vojni preživljal kot nekdanji domobranec, 
zlasti pa je bil deležen hudih napadov, ko je 
prevzel mesto državnega tožilca. Knjiga je 
pravzaprav obsežen pogovor z njim in bo 
tako razkrila mnoge podrobnosti z njegove 
življenjske poti, hkrati pa tudi razmere, v 
katerih je živel in delal.

Presenetljiva je raznovrstnost vašega 
ustvarjanja: od poezije do monografij, 
posebej t. i. »zamolčanih avtorjev«, razi-
skovanje slovenske književnosti doma in 
po svetu, pogovori s pomembnimi pesni-
ki, pisatelji in dramatiki … 
Pri mojem literarnem ustvarjanju gre 
pravzaprav za nekakšno časovno zapored-
je, se pravi, v mladih letih sem se posvečal 
poeziji, pozneje pa sem prešel na literarno 
zgodovino in uredniško delo.

Vam je ustvarjanje tudi uteha, ko ste 
ostali sami, nedavno vam je umrla žena 

Jolanda, že prej sin Andrej, kmalu po 
vojni na tujem brat duhovnik Avguštin, 
ostali sta le hčeri Marija in Barbara.
Moje literarno ustvarjanje je bilo vsesko-
zi del mojega življenja in mi je pomagalo 
pri premagovanju težav, ki so me mar-
sikdaj pestile, mislim pa, da je v ozadju 
vsega moje prepričanje, da je treba v živ-
ljenju delati.

Kaj bi še radi napisali, a verjetno nikoli 
ne boste? Čeprav ste skorajda neverjetno 
veliko in to zelo dobro. Kako ste to 
zmogli? Marsikdo ne zmore niti enega 
dobrega spisa, lepega pisma, skromne 
pesmice, črtice …
Včasih se zamislim ob spominih na zgo-
dnja, osnovnošolska leta, ko smo otroci s 
svojimi šolskimi torbami vsak dan hodili 
v komendsko osnovno šolo in nismo nič 
razmišljali, kaj za nas pomeni vsakdanji 
pouk. Bili smo razposajeni šolarji in zani-
malo nas je vse drugo prej kot šola. Edina 
obveznost so bile domače naloge. Šele tak-
rat, ko sem prišel v peti razred, sem moral 
misliti tudi na to, da bom moral v gimna-
zijo. Glavno je prišlo šele mnogo pozneje, 
a da bom kdaj pisatelj, o tem nisem nikoli 
razmišljal. Nastalo je veliko del, a nikoli 
ne bom napisal kakega pripovednega dela, 
niti preproste večerniške povesti, ker za 
take stvari nimam daru in bi bilo sleherno 
prizadevanje nesmiselno.

Ali lahko rečeva, da je pisanje dar, ki ga 
moraš imeti. Ali ni tudi pravo garanje, o 
katerem ljudje nimajo pojma? Vendar je 
vsakdo vesel lepo napisanega pisma, lepe 
pesmi, dobrega romana, biografije …
Pisanje je v resnici poseben dar, toda v 
njem je strnjeno mnogo stvari. V člove-
ku mora biti najprej nagnjenje do pisanja, 
potem pa snov, ki je tako obsežna in tako 
pomembna, da jo je vredno literarno ob-
delati. Pristop pa je zelo različen. Kakšna 
stvar se kar sama nasnuje, kakšna druga 
pa kljub veliki želji noče na dan in je zato 
treba kdaj počakati, da zadeva dozori. Iz li-
terarne zgodovine lahko razberemo, kako 
so posameznim pisateljem nekatera dela 
ustavljale hude zapreke, ki jih je bilo treba 
preskočiti, da je stvar stekla in se primerno 
zaključila.

Kaj želite predvsem doseči s pisanjem?
Pri večini stvari nisem imel kakšnega po-
sebnega namena, hotel sem jih samo 'vreči 
na papir', so pa bile zadeve, ki sem jih hotel 
objaviti zaradi tega, ker so bile dotlej za-

molčane, in jih bilo treba posredovati jav-
nosti. V splošnem pa je namen objavljanja 
v tem, da postanejo širše dostopne.

Kdo je bil vaš vzornik?
Ker sem se ukvarjal z zelo različnimi 
stvarmi, težko izberem eno samo ime. 
Vsekakor se dobro spominjam, da sem se 
kot profesor velikokrat ustavljal ob imenu 
dr. France Koblar. Bil je odličen pedagog, 
hkrati pa se je posvečal literarni kritiki in s 
svojimi eseji odločujoče posegal v literarno 
javnost. Sploh mi je imponiral kot zanimi-
va osebnost, v širšem smislu pa je mnogo 
zanimivih ljudi, ki so mi kazali pota, med 
prvimi gotovo moj oče.

Na književni trg v Sloveniji, čeprav smo 
majhen narod, prihaja zelo veliko knjig. 
Kako ločevati zrnje od plev, dobro od 
manj dobrega, celo slabega, nevrednega 
branja! Kaj naj beremo in kako? Od 
učencev do starejših ljudi. 
Za slehernega razgledanega bralca je v prvi 
vrsti klasika, domača in tuja, potem pa pri-
hajajo sproti posamezne stvari, ki zanima 
določen krog. Za pisatelje je najtežje, če 
njihovo delo pade v praznino in če ni nobe-
nega odmeva v javnosti.

Imate mogoče kakšno posebno sporočilo 
in naročilo našim občanom?
Moji sovaščani, z vsem, kar so in kar de-
lajo, ustvarjajo živo podobo kraja. To se 
med drugim kaže tudi v tem, kako se je vas 
v zadnjih desetletjih povečala. Suhadole so 
se glede na prebivalstvo zelo spremenile. 
Iz pretežno skromne kmečke naselbine so 
prerasle v odprto družbeno skupnost, v ka-
teri se je zlasti povečal delež izobražencev, 
saj zdaj premoremo tudi doktorje znanosti.

Jožef Pavlič

»Kakšna stvar se kar 
sama nasnuje, kakšna 

druga pa kljub veliki 
želji noče na dan in 

je zato treba kdaj 
počakati, da zadeva 

dozori.«
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Mar nam mora biti za vse ljudi
Toliko, kot je v zadnjem času napisanega, izrečenega o starih, predvsem onemoglih ljudeh v do-
movih za stare ljudi, še ni bilo. Na eni strani novinarji, na drugi politika skupaj z neenotno zdrav-
niško stroko. Upamo, da se bo iz te »kvazi« skrbi rodilo kaj konkretno dobrega . Sicer pa je bolje, 
da se  z državnega spustimo na lokalni nivo, kjer je lahko vsak občan, če seveda želi, udeležen  
pri oblikovanju  dogajanj s področja skrbi za kakovostno življenje tretje generacije v povezavi z 
mlado in srednjo generacijo.

O domu za stare ljudi v Komendi je bilo že kar nekaj napisa-
nega, pa kljub temu:  Investitor in koncesionar  SeneCura 
zagotavlja, da se bo gradnja pričela še letos. V domu bo lah-

ko živelo 70 stanovalcev. Uprava bo skupna za vseh pet  domov, ki 
so vključeni v grozd (poleg Komende še Železniki, Žiri, Pivka in 
Loški potok),  kar bo zagotovilo za ekonomičnost poslovanja, za 
strokovnost  pa  bo vsak dom skrbel avtonomno. Da bo delo pote-
kalo v zadovoljstvo stanovalcev in zaposlenih bo še kako ne samo 
dobrodošlo, ampak kar  potrebno vključevanje skupnosti v raz-
ličnih oblikah in na različnih nivojih. O tem kako in kdo, se bomo 
morali čim prej dogovoriti skupaj z  občinsko upravo in tistimi, ki 
že sedaj delamo na področju skrbi za kakovostno staranje in med-
generacijsko sožitje (Društvo upokojencev, Ustanova Petra Pavla 
Glavarja, Medgeneracijsko društvo, Zavod Medgeneracijsko sre-
dišče Komenda (ZMSK), pa verjetno še kdo).

ZMSK , katerega osnovna dejavnost je socialno varstvena stori-
tev Pomoč družini na domu je delo nemoteno izvajal tudi v času 
epidemije covida 19.  V ilustracijo, kako so nekateri uporabniki in 
svojci zadovoljni s storitvijo pa je  zahvala in  donacija 2.000 € na 
račun ZMSK. Zahvalo in informacijo o donaciji objavljamo s pri-
voljenjem svojca uporabnice.
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Tinčetova mama iz Most praznuje 90 let

90 let je praznovala naša občan-
ka Dana Ojsteršek, bolj znana kot 
Tinčetova iz Most. Prav na njen 
jubilejni dan, v torek, 9. junija, 
smo jo obiskali tudi člani odbora 
RK Moste. 

Dana, vedno vesela, dobrosrčna, zelo 
delovna in skrbna, je presrečna s svo-
jo družino. Hišo sta zgradila z možem 
Tinetom, žal že pokojnim. Rodil se 
jima je sin Pavel. Njena hiša je bila in 
je še vedno v cvetju, vrt poln in skrb-
no urejen, z obilo pridelkov pa je bil 
vedno njen ponos. Pridnih rok je bila 
Tinčetova mama Dana, vse ji je dobro 
uspevalo, če je bilo več pridelka, ga je 
z veseljem delila s sosedi. Največja ra-
dost so ji bile rože vseh vrst in povsod. 
Vendar pa letom, ko se bližajo de-
vetdeseta, tudi bolezen ne prizanese. 
Tako je Dana vse, kar je imela, naj-
raje prepustila mladim. Sin Pavel je 
prevzel delo na vrtu, sadovnjak in vse 
okrog hiše, kot ga je naučila mama. 

Snaha Sabina jo z ljubeznijo neguje, 
ji lepša dneve, njen smeh pa radostno 
pričaka vsakega obiskovalca.
Dragi Dani želimo vse dobro še naprej, 
da ostane srečna med svojimi vnu-
ki, svojimi dragimi in prijatelji, ki jo 
imajo radi. 
Slavljenka želi, da jo imamo v spomi-
nu kot v njenih najlepših letih in foto-
grafiranju ni naklonjena. 

Veronika Kepic 

ZMSK, kot partner Inštituta Antona Tr-
stenjaka (IAT) je sredi izvajanja aktivnosti 
projekta Krekovo središče 2, sofinancira-
nega z evropskimi in državnimi sredstvi.  
Naj ponovno izpostavim, da ima Krekovo 
središče, na Krekovi ulici 10, v Komen-
di ambicijo postati republiško središče 
za pomoč družinskim oskrbovalcem, ki 
doma oskrbujejo onemogle svojce in  se v 
večini primerov sploh ne zavedajo  svoje 
pomembne vloge. V Sloveniji je približno 
80.000 ljudi, ki potrebujejo nego in oskr-
bo drugega (invalidi, dolgotrajno bolni in 
starostno onemogli), okrog 19.000 jih je v 
domovih za stare ljudi, vsi ostali pa so pre-
puščeni boljši ali slabši oskrbi v domačem 
okolju. To je kar precej velika skupina lju-
di, ki si zasluži več pozornosti tako politi-
ke, kot stroke.  IAT tudi s pomočjo ZMSK 
na tem področju orje ledino in bi politična 
podpora bila še kako dobrodošla. In kaj 
lahko zaenkrat dobijo v Krekovem središču 
družinski oskrbovalci? 

 ◼ redno tedensko razbremenilno vadbo,
 ◼ mesečna izobraževalno-družabna srečanja,

 ◼ delavnice dobre drže v izvedbi Fiziote-
rapije Reven, tudi partnerja v projektu

 ◼ učenje nordijske hoje
 ◼ vsako dopoldne med delavniki lahko 

pokličejo na telefon 064 299 599, kjer 
bodo dobili odgovore na vprašanja s 
področja nege in oskrbe, kot je na pri-
mer:  kako do bolniške postelje, kako do 
dodatka za pomoč in postrežbo ipd.

Naj za konec  še izpostavim medgeneracijske 
skupine za kakovostno starost  z največ dese-
timi  člani v vsaki skupini.  S svojimi teden-
skimi srečanji tudi pomembno prispevajo k 
večji kvaliteti življenja tretje in srednje gene-
racije. Učenje in vadba pogovorne kulture in 
že samo druženje ob zanimivih temah na sle-
hernika, predvsem pa na starejšega vplivajo 
blagodejno. Tudi pogovori o tabu temah, kot 
so smrt so večkrat tema naših srečanj. Članica 
ene od skupin, gospa Marija Koželj je ob svoji 
težki bolezni napisala dve prekrasni pesmi:  v 
prvi smrt vidi kot prijateljico, v drugi pa po-
novno vračanje v življenje.  Gospa Mari , kot 
jo kličemo v skupini, nam je za zgled, kako 

nikoli ni prepozno, saj je začela pisati pesmi 
šele po šestdesetem letu in vsako leto so pe-
smi  oblikovno in vsebinsko boljše.

Viktorija Drolec

Draga moja 
prijateljica smrt

Danes ti pišem pismo 
pa tudi v mislih

se velikokrat pomenjkujem s teboj.
Vem, da je najino srečanje 

neizbežno,
kadarkoli se bova srečali, bo prav.

Ne načrtujem, 
uro in dan boš sporočila ti.

Ne izogibam se ti in te ne kličem.
Ko se boš oglasila, 

mi boš prinesla novo obliko svobode.

Svobodno sem se počutila kot otrok;
Potem, ko sem šla v pokoj,

najvišja oblika svobode pa si ti, 
draga prijateljica.

Živlljenje je vrednota, 
pa tudi smrt je vrednota.

Gledam zvezde, ki se zdijo večne,
vendar morajo tudi one 

slej ko prej umreti.
Do snidenja pa te 

najlepše pozdravljam.

Vračam se
Vračam se vase,

počasi, utrujena od bojev.
Sproščajo se poteze obraza, 

zakrčene mišice, 
trdo stisnjene ustnice

se mehko spominjajo poljubov.

Toga drža se mi oživlja,
lahkotno me nosi korak,

lesk se vrača v utrujene oči, 
iz grla se zasliši glas, 
ki toplo ogreje srce.

O, življenje, še si tukaj!

Avtorica pesmi: Marija Koželj
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»V srcu bom 
vedno ponosna 
Suhadolčanka«
Natalija Osolnik velja za eno najuspešnej-
ših slovenskih manekenk. Prihaja iz Suhadol, 
v tujini pa živi že 14 let. Pred petimi leti se je 
poročila in si dekliško ime spremenila v Naty 
Rawdon Jones. Danes Naty z možem Nickom, 
ki je angleško-brazilskih korenin, živi na Flori-
di, dneve pa jima lepša hčerka Olivia.

Kdaj te je pot prvič vodila iz Sloveni-
je? Je bilo delo tisto, ki te je 'vleklo' 
čez mejo?

Prvič sem šla v Milano, ko sem bila stara 
18 let, na povabilo agencije za 'modeling'. 
Na začetku sem bila še zelo domotožne 
narave in odločitev, da se preselim v Ita-
lijo, je bila izključno delovne narave. Kas-
neje pa sem začela uživati v raziskovanju 
novih mest in držav in to me je prepričalo, 
da sem ostala v poslu.

Trenutno živiš na Floridi, v Miamiju?
Ja, sedaj z možem in s hčerko živimo v 
Miamiju. Preden sva se preselila sem, sva 
živela v Londonu. Še pred tem pa sem jaz 
sezonsko prebivala v Barceloni, Hambur-
gu, Münchnu, Miamiju in pa 5 let v Milanu.

Zakaj Florida?
Preden sva se z možem (ime mu je Nick) 
spoznala, sem jaz tu živela že eno leto, 
tako da sta mi bila teren in delo že znana. 

Nick pa je po rodu pol Brazilec in si je ved-
no želel vrniti se nekam na toplo, kot tudi 
razširiti delo na ameriški trg. Tako je bil 
Miami idealna lokacija za oba. 

Si precej znana in prepoznavna 
manekenka, model. Zanima me, ali te je ta 
prepoznavnost kdaj ovirala? Je v Ameriki 
s tem kaj drugače? Najbrž, ko prideš v 
Slovenijo, se obračajo za tabo … Te to moti?
Ja, že 14 let sem v svetu 'modelinga'. Čas res 
hitro teče. Je pa sedaj z majhno hčerko, še 
enim dojenčkom na poti in možem večino-
ma na službeni poti moje delo postalo bolj 
občasne narave. Glede prepoznavnosti pa je 
tako, da me je mogoče na začetku malo mo-
tilo, ko še nisem bila navajena, da kar na-
enkrat nekdo več ve o tvojem življenju, kot 
pa ti sam (smeh). Potem pa se tega navadiš 
in ne opaziš več. Je pa lepo, ko se vrnem v 
rodno Slovenijo na letališče in me z nasme-
hom pozdravijo in zaželijo lep čas z druži-
no. Lepo je čutiti, da si dobrodošel doma.  

Ti prihajaš iz Slovenije, tvoj mož je 
pol Anglež in pol Brazilec. Kako pa se 
sporazumevate z malo Olivio?
Midva med sabo govoriva angleško, jaz z 
njo tudi slovensko in mož brazilsko, tako 
da Olivia posluša tri jezike. Odgovarja 
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V Občini Komenda stoji največja matica na svetu

Prvega junija je v Poslovni coni Komenda svojo maloprodajo odprlo pod-
jetje Matica MB. Kdor se je že kdaj ustavil tam, gotovo ni spregledal ogro-
mne matice, ki stoji pred njihovo poslovno stavbo. V resnici ni samo veli-
ka, pač pa največja matica na svetu! 

Tako so nam povedali v podjetju Ma-
tica MB, kjer so 26. februarja oddali 
tudi vlogo za vpis v Guinnesovo knjigo 
rekordov. Ker tovrstnih obstoječih re-
kordov ni, so morali odpreti novo rub-
riko, njihova vloga pa je še v 'obdelavi'. 
Matica je težka 2600 kilogramov, nje-
ne dimenzije pa so 4157 x 3600 x 2000 
milimetrov. Predstavnika podjetja 
smo vprašali, od kod pravzaprav ideja 
za to.  »Podobne matice, ki so bile ob 
času postavitve največje, so postavili 
že Američani in kasneje Bosanci. Ko je 
naše podjetje imelo 'teambuilding' v 
Bosni, smo se slikali pred takrat naj-
večjo matico. Ker je izdelek dobesedno 
povezan z imenom našega podjetja, je 
bila tudi naša želja, da bi imeli »najve-
čjo matico«. Ob selitvi v nove poslovne 
prostore je ta ideja dobila vse pogoje za 
uresničitev,« so nam povedali. Ob tem 
pa se jim je uresničila tudi druga že-
lja – odprli so maloprodajo pritrdilne 
tehnike in orodij. 

Špela Šimenc

nama pa večinoma v angleškem, čeprav 
razume vse tri.

Kakšno je življenje na Floridi, če ga 
primerjaš z evropskim oz. slovenskim? Kaj 
je zelo drugače, kaj ti je še posebej všeč?
Všeč mi je, da Miami ni tipična ameriška 
država, ampak ima več pridiha 'latino' in 
evropskega duha. Je še vedno bolj sprošče-
no in manj rasistično ter kriminalno kot 
kje drugje po ZDA. Seveda se s Slovenijo 
nič ne da primerjati, zame bo vedno raj na 
zemlji ravno doma. Mi je pa všeč tudi tukaj, 
imamo sonček skozi vse leto in ljudje so 
po večini zelo pozitivni ter zdravo narav-
nani. Zelo pa pogrešam vso svojo družino, 
prijatelje ter hribe. Teh pa tukaj res nima-
mo. Pogrešam tudi domačo hrano, jutranji 
svež gorski zrak in 'naše' jutranje kavice. 

Kako pa ohranjate družinske odnose s 
sestro, mamo in očetom, kako pogosto 
se vidite?
Moja sestra Valentina živi v Londonu. Zdi 
se mi, da sva sedaj bolj povezani kot ka-
darkoli. Ko si tako daleč stran, se naučiš še 
bolj ceniti svojo družino in prave odnose. 
Pa še obe imava hčerki enakih starosti in 

si lahko potoživa ter svetujeva. Povečini 
se domov v Slovenijo vračamo trikrat na 
leto, enkrat pa starša priletita k nam. Ve-
liko smo na vezi preko socialnih omrežij, 
telefonski klici s kamero ter dnevno poši-
ljanje slikic in video posnetkov res veliko 
pomagajo. Te dni je veliko lažje, kot pa je 
bilo takrat, ko sem začela z 'modelingom' 
in smo se slišali zelo redko, saj so bili klici 
izjemno dragi. 

Kako pa je v Sloveniji všeč tvojemu možu?
Nick naravnost obožuje Slovenijo in tudi 
razume se z vsemi v moji domači vasi. 
Vedno pravi, da se šele v Suhadolah res 
sprosti in končno malo naspi. Pa seveda 
en očetov domači medeni šnopček tudi 
pomaga (smeh). 

Že 14 let živiš v tujini, toda kot dom 
vedno omenjaš Suhadole. Si zelo 
navezana na domači kraj?
V srcu bom vedno ponosna Komendčan-
ka in Suhadolčanka. Tudi mojo vas vedno 
naslovim kot moj dom, čeprav sedaj ži-
vim tukaj na Floridi. S pravimi prijatelji 
smo zelo povezani in si še vedno delimo 
življenje ... Samo malo bolj na razdaljo.   

Pa kdaj razmišljaš, da bi se vrnila?
Mislim, da bova nekaj let še ostala tu, po-
tem pa se imava namen vrniti v London, 
kamor bi rada otroke poslala študirat. Pa 
da smo bližje družini. Na stara leta pa nazaj 
v Slovenijo, nekam v gore na mir. 

Špela Šimenc
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»Mamy ny aina« ali sladko je življenje
Oglašam se z Madagaskarja, kjer se trenutno začenja hladnejše in deževno obdobje. Temperatu-
re se zjutraj spustijo tudi pod 10°C, zato sem že oblekla nogavice in topla oblačila, čeprav sem se 
še nekaj tednov nazaj spraševala zakaj sem vsa topla oblačila sploh vzela s seboj. Večinoma se mi 
smilijo otroci, ki tudi v tem hladnejšem obdobju hodijo bosi in v skromnih, raztrganih oblačilih. 
Živijo v skromnih lesenih hišah, vsak večer razmišljam, da jih verjetno ponoči zelo zebe. Velike so 
tudi količine dežja, kar za nas pomeni uničeno cesto, polno blata. Virus COVID-19 je še vedno v 
razmahu in držati se moramo strogih ukrepov že več kot 3 mesece, kar ljudi tukaj spravlja v slabo 
voljo. Dobra novica je, da meseca junija obrodi riž. Nekateri ga že žanjejo. 

Vreme na Madagaskarju
Podnebje na Madagaskarju je pre-
cej muhasto. Nekaj piše v učbeni-

kih, popolnoma drugačna pa je realnost. 
Podnebje je strašansko vroče in vlažno. 
Ker Madagaskar leži na južni polobli, se 
meseca junija tukaj začenja zima, blaga v 
primerjavi z zimo v Evropi. Misijon Am-
pitafa leži na jugovzhodu otoka v osrčju 
gora. Že odkar sem tukaj je ogromno dežja. 
Včasih neprekinjeno dežuje tudi cel teden. 
Od oktobra do marca je bilo zelo vroče in 
soparno, temperature so se povzpele tudi 
do 40°C. Neprestano sem iskala senco in 
razmišljala, kako bi se lahko ohladila, tudi 
ponoči je bilo zelo vroče. Divjala sta tudi 
ciklonsko deževje in močan veter. Aprila in 
maja je bilo vreme podobno poletju v Slo-
veniji z nekaj več dežja. Trenutno pa so se 

temperature nekoliko spustile. Ponoči se 
temperature spustijo tudi do 10°C. Ljudje 
so premraženi, saj živijo v preprostih lese-
nih hiškah. Še vedno je veliko dežja, sploh 
popoldne in ponoči. 

Uničena cesta
Deževje močno vpliva tudi na cesto, ki po-
vezuje misijon Ampitafa z bližnjim manjšim 
mestom Vangaindranom. Povezuje ju 60 km 
blatne ceste, če temu sploh še lahko rečemo 
cesta. Pot do misijona pelje po blatni cesti 
med riževimi polji, preko skal in lukenj, preč-
kati je potrebno številne reke in potočke, ki 
velikokrat narastejo. Nekako sem se navadila 
vožnje po taki cesti, čeprav mi še vedno ve-
likokrat zastane srce. Na eni strani globoka 
luknja polna vode, na drugi strani pa riževo 
polje. Cesta za avtomobil postaja čedalje ožja 

in kadar je razmočeno, vedno trepetamo, da 
bi padli na eno ali drugo stran. Veliko težav 
povzroča tudi razmočeno blato, v katerem 
večkrat nasedemo. Takrat nam ne preosta-
ne nič drugega kot lopata in vitla, s pomočjo 
katerih se lahko izkopljemo ven. V primeru 
narasle vode je treba iskati obvoz po bližnjih 
gričih, če je to možno. V nasprotnem prime-
ru pa moramo prespati v avtu in čakati, da 
voda upade. Ceste tukaj so res velik izziv. Še 
dobro, da imamo dober avto in odlične gume. 
Preglavice velikokrat povzročajo tudi spolz-
ke skale, še posebej kadar se cesta vzpenja 
ali spušča. Da ne omenjam zavor, ki so takoj 
polne blata in postanejo neuporabne. Zame 
vožnja po takšnih cestah še vedno predstavlja 
velik izziv. Globina lukenj in dejanska naj-
boljša izbira poti se neprestano spreminjata. 
Velikokrat peljem bolnike ali nosečnice, pri 
katerih je prišlo do zapleta pri porodu. Težko 
je, ker ne moremo hitro na cilj. Za pot dolgo 
60 km v najboljšem primeru porabimo 4 ure, 
v najslabšem pa tudi 10. Za državno cesto bi 
morala skrbeti država, a tega ne stori.  Ža-
lostno je, da so ljudje na podeželju prezrti in 
se skoraj nihče ne zmeni zanje. 

Žanjemo riž
Zaradi obilnega deževja tudi riž ni obrodil 
tako kot običajno. Riž tukaj navadno obrodi 
dvakrat letno – enkrat junija in naslednjič 
decembra. Trenutno je čas, ko je riž potreb-
no požeti, vendar zaradi obilnega deževja to 
ni možno. Tudi požetega riža nato ni možno 
sušiti na soncu. Ljudje prodajajo riž po zelo 
nizki ceni, ker tako zelo nujno iščejo denar, 
da lahko kupijo sol, olje, sladkor. Merica riža 
0,33 kg stane 300 Ar, kar je 7,5 centa. Riž 
najbolje obrodi v poplavljenih riževih poljih, 
sadijo pa ga tudi izven riževih polji, kar po-

Veseli smo, ker smo lahko drug z drugim.
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Hvaležna sem vsem, ki ste mi že in mi 
še boste pomagali s svojimi prispev-
ki na moj TRR račun, ki ga hranijo v 
uredništvu Aplence. Le z vašo pomoč-
jo lahko vsak dan z majhnimi pozor-
nostmi rišem nasmehe na obraze tu-
kajšnjim ljudem. 

meni nekoliko manjši pridelek. Riževo polje 
najprej preorjejo, ročno ali s pomočjo gove-
da. Potem pa v pripravljeno zemljo posadijo 
sadike riža na razdalji 10 – 15 cm. Sadike riža 
večinoma vzgojijo že prej. Po žetvi je treba 
ločiti zrna od preostale rastline, tako imeno-
vane riževe slame. Riž po žetvi je neoluščeni 
riž. Riževa luščina (pleve) predstavlja okoli 
petino njegove teže. Malgaši riž oluščijo z 
ročnim tolčenjem. Oluščen riž je obdan s se-
mensko ovojnico, ki je bogata z vitamini in je 
različnih barv, odvisno od kultivarja. Na Ma-
dagaskarju je ovojnica večinoma rdečkaste 
barve. Tudi riž ima značilno rdečo barvo. 
Bel riž lahko dobimo s strojno odstranitvijo 
ovojnice ter kalčka, z nadaljnjo obdelavo pa 
polirani ali glazirani riž. Takšen riž se zara-
di posebne prevleke lepo sveti, je pa mnogo 
manj hranljiv od oluščenega.
Riž je glavna hrana Malgašev. Če ne jedo 
riža, rečejo, da niso jedli. Po navadi jedo riž 
s prilogo, kar pomeni zvrhan kup riža in 
čisto malo priloge. Zanimivo je predvsem 
to, da so priloga k rižu velikokrat tudi te-
stenine, kuhane v slani vodi, listje sladkega 
krompirja, listje manioka, listje buče, tudi 
krompir zanje predstavlja prilogo k rižu. 
Meso ali ribe so na njihovem jedilniku zelo 
redko. Riž stolčejo tudi v moko in iz nje 
pripravijo bananin kruh imenovan 'feta', 
ki je kuhan v listu banane, ali 'godro-
godro', ki ga kuhajo v krožniku. Pripravijo 
tudi okrogle ocvrte kruhke z riževo moko 
in vodo, ki jih imenujejo 'mokary'. 
Poleg riža gojijo tudi banane, liči, ananas, 
avokado, kokos. Dobro uspevajo tudi kava, 
klinčki, cimet, vanilija in poper. Na viso-
ki planoti tudi koruza, fižol in krompir. 
Trenutno je čas za sajenje sadik različnih 
dreves. Domačinom pomagamo pri sajenju 
tako, da jim kupimo sadike in dajemo plačo 
tistim, ki res znajo dobro saditi. 

Korona virus
Na koncu pa še nekaj novic o korona virusu, 
ki je pri nas še vedno v razmahu. Trenutno 
vsak dan zabeležimo 40 – 60 novih prime-
rov okužbe, potrdili so tudi 10 smrtnih žrtev. 
Skupno so do sedaj potrdili 1156 primerov. En 
primer naj bi bil potrjen tudi v nam bližnjem 
mestu. Zanimivo je, da le malo obolelih pre-
ide v težjo fazo bolezni. Očitno so organizmi 
Malgašev precej močni in odporni. Problem 
se pojavlja, ker ukrepi tukaj trajajo že več kot 
3 mesece. Ljudje so brez denarja, ker nimajo 
dela, zato so začeli kršiti ukrepe. Slednje bi 
lahko vodilo v katastrofo, če se bo virus pre-
več razširil. Tudi sama sem večkrat v prece-
pu, biti ljudem zgled v upoštevanju ukrepov 

ali hoditi okrog po opravkih, ki so že skoraj 
nujno potrebni po 3 mesecih. Predsednik je 
v tem času s sodelavci ustvaril tako imeno-
vano zdravilo oz. preventivo proti okužbi z 
virusom. Glavna sestavina napitka je arte-
mesija. Napitek je možno kupiti v lekarni in 
v posameznih večjih bolnišnicah, izvažajo 
ga celo v nekatere druge afriške države. Ob-
časno na televiziji spremljam novice, kjer 
poročajo o precejšnji zmedi iz mest na Ma-
dagaskarju, ki so žarišča okužbe z virusom. 
Pogosto oseba, ki je okužena z virusom, po-
begne iz karantene in jo nato lovi policija. 
Spet drugje sosedje pretepejo in zasramujejo 
okuženega z virusom. Veliko zmede je tudi 
okrog zdravila, ki ga je izumil predsednik, 
zdravilo ni uradno potrjeno, zato ga nekateri 
zavračajo. Vesela sem, da korona virus naše-
ga misijona še ni dosegel. Sama verjamem, 
da smo globoko na podeželju na varnem.
Čeprav so življenja ljudi tukaj boj za pre-
živetje, njihovo vodilo še vedno ostaja: 
»Mamy ny aina«, kar v prevodu pomeni: 
»Sladko je življenje«. Glede na to, da je 
trenutno čas za sajenje sadik, bo moj nas-
lednji projekt razveseliti ljudi z novimi sa-
dikami kave, kakava, avokada in klinčkov.

Katja Ravnikar 

Ročna žetev riža.

Testenine so na Madagaskarju priloga k rižu.

Riž s prilogo.

Priprava riževega polja z govedom.

Voda je poplavila most.

Blatne luknje ovirajo dostop do naše vasi.
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Samostan Mekinje doživlja preporod
Upajmo, da so časi, ko je začasno zamrlo vse javno in kulturno dogajanje, za nami. Tako je bilo 
videti le navzen. Ni bilo lahko, a dogajale so se tudi pozitivne stvari. Muzejski in kulturni delavci 
so čas »izolacije« izkoristili za obnovo in prenovo objekov, za pripravo delovanja v drugačnih 
pogojih, za razmislek, kako naprej. Komenda je še vedno del kulturnega, muzejskega in knjižni-
čarskega življenja Kamnika. Tako smo v zgodovini tudi od nekdaj povezani z Samostanom Meki-
nje. Mnoge mame in gospodinje iz Komende so znanja in spretnosti v gospodinjstvu, kuharskih 
veščinah, omikanem vedenju in sporazumevanju v tujih jezikih pridobivale ob nunah – učnih 
sestrah v samostanu Mekinje.

Samostan se v pisnih virih nahaja od 9. 
oktobra leta 1300. Letos bo praznoval 
720 let. Zakonca Gallenberg sta na svo-

jem velikem posestvu v Mekinjah ustanovila 
prvi samostan reda sv. Klare. Redovnice so 
živele v strogi klavzuri, popolnoma umak-
njene od zunanjega sveta, pa vendar števil-
ni zapisi pričajo o njihovi pomoči okoliškim 

prebivalcem. Leta 1471 so Turki skoraj po-
polnoma razdejali samostan. Redovnice so 
vseeno nadaljevale s svojim izobraževalnim 
programom in s skrajnimi napori samo-
stan obnovile. V Mekinjah so ustvarile tudi 
neprecenljivo bogato knjižnico. 
Vojne vihre v Evropi samostanu niso pri-
zanašale. Po letu 1799 je del stavbe služil 
celo kot zapor francoskih vojakov, isto-
časno pa so samostan uporabljali kot bol-
nišnico. Leta 1830 so bili objekti prodani 
baronu Apfalterju s Križa. Stavba je bila v 
slabem stanju in kmalu je šla zopet v pro-
dajo, tokrat ljubljanskim sestram uršulin-
kam. Redovnice so se trudile, da bi smele 
odpreti 5-razredno ljudsko šolo za dekleta. 
Dovoljenje so dobile, stavbo pa popolno-
ma obnovile. S poučevanjem so pričele leta 
1903. Žal pa je kmalu prišla I. svetovna voj-

na in samostanska stavba je zopet postala 
bolnišnica. Tokrat za Avstroogrsko vojsko. 
Tudi v II. svetovni vojni čas sestram ni bil 
prizanesljiv. Ponovno so se znašle pred 
skorajšnjo razpustitvo Samostana Meki-
nje. Uršulinke so morale pouk ukiniti. Ta-
koj po okupaciji Kamnika, leta 1941 so mo-
rali duhovniki, sestre in učitelji samostan 
zapustiti. Vrnile so se leta 1945 z obljubo 
novim oblastem, da bodo kuhale izseljen-
cem. Prepovedano jim je bilo opravljanje 
šolske dejavnosti. Nadaljevale pa so, vse do 
odhoda, s poučevanjem matematike, tujih 
jezikov in gospodinjskih opravil.
Leta 1990 so uršulinke dobile vrnjen del 
stavb, kjer se je pred tem odvijalo mnogo 
stvari, ne pod okriljem samostana. Stroški 
vzdrževanja so naraščali, sestre so se trudi-
le, a brez pomoči države ni bilo več možno 
delati. Finančno breme je bilo preveliko, leta 
2016 so se sestre odločile in stavbo samosta-
na podarile Občini Kamnik.  S tem dragoce-
nim darilom je Občina Kamnik ustanovila 
»Javni zavod Mekinjski samostan.«
V samostanu sedaj poteka projekt preobraz-
be – revitalizacija samostana. Opuščeni sa-
mostan je naša bogata kulturna dediščina. 
Z novim vodstvom Zavoda se porajajo in 
že tudi izvajajo mnogi zanimivi programi. 
Smelo so pričeli z obnovo notranjih prosto-
rov. Začel se je niz aktivnosti za oživitev živ-
ljenja nekdanjega Uršulinskega samostana 
Mekinje. V programu so razne seminarske 
dejavnosti, kulturni dogodki, poročna slavja, 
pripravljajo se prenočitveni prostori, obnav-
lja se zeliščni vrt, velik travnik  kjer še vedno 
kraljujejo stare sorte sadnega drevja, ki jih 
s pomočjo Sadjarsko-vrtnarskega društva 
Tunjice skrbno varujejo in še dopolnjujejo s 
starimi sortami jablan, hrušk in trte.
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Vse koristi kislega mleka

Mlad vodstveni kader samostana je poln 
novih, smelih idej. Podporo imajo na Ob-
čini Kamnik in med kulturniki Kamnika. 
Verjamemo, da bodo Kamnik in občine 
okoli Kamnika, tudi Komenda, s svojo 
bogato zgodovinsko, kulturno, športno 
in gospodarsko zapuščino združile vse 
danosti in znanja in da bodo z revitali-
zacijo Zavoda Samostan Mekinje oživeli 
opuščeni objekti velike kulturne dedišči-
ne. Projekt je bil potrjen na javnem pozivu 
Lokalne akcije skupine Srce Slovenije. Na-
dejamo se, da bo tudi Turistično društvo 

Komenda lahko pridalo  svoj kamenček 
k mozaiku naše zgodovinske in kulturne 
dediščine Komende.
Velika želja je, da bi zaživeli turistični vo-
deni ogledi po samostanskih objektih. Ob 
kulinaričnih dogodkih in razvajanjih se bo 
streglo tudi s samostansko hrano, njihovi-
mi slanimi in sladkimi žepki, žemljicami, 
presticami, domačimi sadnimi napitki in 
samostansko kavico pod sloganom 'Kjer 
preteklost sreča sedanjost in se ponudi 
edinstveno doživetje'.

Katja Tabernik
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Malce starejše generacije si poletja ne predstavljajo brez 
kislega mleka, ki pa ga v zadnjih letih s trendom zdrave, 
domače prehrane spoznavajo in sprejemajo tudi mlajši. 
Kislo mleko ima številne koristi na zdravje. Je probiotik, 
ki ureja prebavo. Krepi tudi odpornost, pomaga pri izčrpa-
nosti, poleg vsega tega pa je mleko znan vir kalcija, ki skrbi 
za zdrave zobe in kosti. Kako pa doma pripraviti kislo mle-
ko? To so nam svetovali na Kmetiji Jamšek iz Most:

 ◼ sveže domače mleko nalijemo v skodelice in postavimo 
na toplo;

 ◼ mleko se tako skisa v 1-2 dneh, odvisno od temperature 
mleka in temperature prostora;

 ◼ kisanje mleka je priporočljivo pospešiti, saj je s tem 
okusnejše. V vsak lonček ali skodelico svežega domače-
ga mleko vmešamo žlico kisle smetane, pri naslednjem 
kisanju pa vzamemo kar žlico prejšnjega kislega mleka;

 ◼ marsikatere gospodinje ga v hladnejših  dneh postavijo tudi 
v pečico, zraven radiatorja ali uporabijo celo jogurtnik;

 ◼ ustrezna temperatura za kisanje je med 25 in 40°C, večja 
kot je, hitreje potekajo procesi kisanja;     če steklenico do-
mačega mleka iz mlekomata zjutraj postavimo na sonce, 
bomo  lahko imeli  okusno kislo mleko že za večerjo;

 ◼ ko je zadosti čvrsto, ga postavimo v hladilnik, da se proces 
kisanja ustavi, tako ohlajeno kislo mleko je dobro nekaj dni.

Špela Šimenc v sodelovanju s Kmetijo Jamšek iz Most

info@kmetija-jamsek.si
www.kmetija-jamsek.si

041 895 643, 031 237 739

Mlekomati (Tuš Moste pri Komendi 8c,
Tuš Bakovnik, Ljubljanska 16, Kamnik)
z evroključem 0,67 €/L

Sveže mleko neposredno s kmetije, 
nikoli starejše od 24 ur

Proizvedeno izključno s krmo pridelano 
na kmetiji

Integrirana pridelava

Mleko pridelano s standardom 
“Pridelano/proizvedeno brez GSO”

Certi�kat izbrana kakovost Slovenije
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Iz šolskih klopi ...

Delo na daljavo
Najino delo na daljavo je bilo zani-
mivo. Zjutraj sva vstali okoli 7.00. Ko 
sva končali z drugimi predmeti, sva 
se skupaj lotili športne vzgoje. Pok-
licali sva se po videoklicu in naredili 
vaje oziroma naloge. Po končanem 
delu sva se družili po videoklicu (npr. 
igrali igro človek ne jezi se). Včasih 
sva se tudi pogovarjali. Delo na dalja-
vo nama je bilo kar všeč.

Tamara Kralj in Taja Trobec Breznik, 4.c

Nazaj v šolo
Vesela sem bila, ko smo prišli v šolo, 
ker sem zelo pogrešala prijatelje in 
učiteljico. Nikoli več nočem, da se to 
ponovi. Občutek je bil dober. Čeprav 
je veliko pravil, sem vesela, da smo 
spet v šoli.

Lorena Štrbac, 4.c

*   *   *   *   *

Ko smo se vrnili v šolo, se je bilo naj-
težje navaditi na nova pravila. Pravila 
pa so: mize v jedilnici so narazen, po 
šoli so nalepljeni trakovi in puščice, 
pred malico nam učiteljica razkuži 
mize in sama razdeli malico, učitelji-
ca mora imeti tudi zaščitno masko. Na 
druga pravila se ni bilo težko navaditi.

Meta Kokol, 4.c

           Zadnje minute v osnovni šoli
Veliko je bilo dogodivščin, ki si jih nisem 
predstavljal, ko sem vstopil v prvi razred. 
Veliko ovir sem premagal v tem času. Ce-
lih devet let sem čisto prezgodaj vstajal. 
V petih letih sem se naučil tekoče govo-
riti tuji jezik. Večkrat sem se spraševal, 
zakaj moram hoditi v šolo, a zdaj vem, da 
sem se učil predvsem za življenje. 

Nejc Klemenčič, 9.a

*   *   *   *   *

Med šolskim letom nisem veliko razmi-
šljala o tem, da bom zdaj, sredi junija, 
končala osnovno šolo in zapustila veliko 
spominov in oseb, s katerimi se verjetno 
ne bomo več veliko videvali. Na trenutke 
mi postane težko, saj se počutim, kot da 
moram potegniti črto. Podobno kot bi 
napisala pesem, za katero sem porabila 
ogromno časa, večino svojega doseda-
njega življenja, jo kar naprej izboljše-
vala – v mojem primeru odnose – a jo 
moram zdaj prečrtati, shraniti v glavi 
kot spomin in začeti znova.

Hkrati sem vesela za to izkušnjo, saj se v 
šoli nisem naučila le snovi in osnovnega 
znanja. Učila sem se tudi iz svojih na-
pak, se naučila, česa nikoli več ponoviti, 
kaj je pravo prijateljstvo, komu zaupati 
in komu ne. 
Na kratko: življenje ni lahko, iz vsake 
napake se lahko nekaj naučim in po-
membno je, kaj govorim.

Lara Cigoj, 9.c

*   *   *   *   *

Kot učenka bom še zadnjič odrinila svetlo-
vijolična vrata šole in vstopila v stavbo, 
kjer sem zadnja štiri leta preživljala do-
poldneve. Zadnjič se bom usedla za opra-
skane in popisane mize in nanje naslonila 
težko glavo. Zadnjič se bom v osnovni šoli 
smejala s sošolci in sošolkami in zadnjič 
nestrpno pričakovala malico. Zadnjič bom 
po pouku stekla na prosto, odšla v Spar in 
se med smehom po šolski poti odpravila 
do doma. Zadnjič po devetih letih.

Manja Kokol, 9.a

Pogled v prihodnost – na obletnici valete leta 2035
Danes zvečer imamo petnajsto obletni-
co valete. V letu 2020, ko smo zaključili 
deveti razred, je pravzaprav sploh nismo 
imeli. Različne točke smo posneli in nas-
tal je video, ki sem si ga pravkar ogledala. 
Nekaterim za to ni bilo mar in verjetno 
tudi nocoj ne bodo prišli. Gotovo pa lah-
ko pričakujem tistih trinajst, s katerimi 
smo prvi teden po karanteni projekt Va-
leta začeli in ga nato uspešno pripeljali do 
konca. Vsi v tej skupini smo bili učenci, ki 
nam ni bilo vseeno za šolo in nam tudi ni 
vseeno za delo v službi. Z nikomer se po 

koncu osnovne šole nisem veliko družila, 
stike sem ohranila le s tistimi, ki so me, 
takšno, kakršna sem, spoštovali in niso 
raje kot z mano odmorov preživljali z bolj 
priljubljenimi učenci. A vseeno bo tudi z 
ostalimi lepo govoriti in videti, kako so 
se spremenili. Povabili smo svoje razre-
dnike, vendar res ne vem, ali bodo prišli 
ali ne. Vem, da bo ena sošolka zagotovo 
prišla, in če ne z drugimi, se bom imela 
dobro v njeni družbi. 

Alja Trobec Breznik, 9.a

Petkovšek Gašper, 6. a

Juvan Manca, 8. a Tomažič Maks, 7. a
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Ob začetku nacionalnega tedna prostovoljstva (25. - 31. 5.) 
je Slovenska filantropija 19 šolam in 1 dijaškemu domu iz 
vse Slovenije podelila naziv Junaki našega časa za šolsko 
leto 2019/2020. Naziv JUNAKI NAŠEGA ČASA je prvič prejela 
tudi naša šola. OŠ Komenda Moste je na natečaju kandidira-
la z različnimi prostovoljskimi dejavnostmi: branje starejših 
mlajšim učencem in otrokom v vrtcu, devetošolci poučujejo, 
dobrodelna akcija zbiranja pripomočkov za osebno higieno 
in čistil, ustvarjalna delavnica (medgeneracisjko sodelova-
nje), adventna dobrodelna peka peciva, priprava kulturne 
prireditve za medgeneracijske skupine za kakovostno stara-
nje, druženje z otroki v vrtcu, ustvarjanje v dobrodelne na-
mene, učna pomoč učencem, dobrodelnost v času pandemije.
Ker je bil slovesni dan prostovoljstva, na katerem se podelju-
jejo nazivi, odpovedan, je našim JUNAKOM priznanje podeli-
la ravnateljica OŠ Komenda Moste Barbara Janežič Bizant. Ob 
tem dogodku smo ponosno izobesili zastavo JUNAKI NAŠE-
GA ČASA. Veselimo se novega šolskega leta in novih skupnih 
prostovoljskih dejavnosti.Prostovoljci smo z lastnim vede-
njem tista sprememba, ki jo želimo videti v svetu.

Mentorici: Mateja Kruhar in Meta Štrumbelj

Dobrodelna akcija zbiranja 
šolskih potrebščin
Pandemija ni s sabo prinesla le zdravstvenih težav, pač 
pa je vplivala tudi na gospodarski, ekonomski in čustve-
ni položaj ljudi. Stiske ljudi so v teh trenutkih postale še 
opaznejše in intenzivnejše. Številne družine, ki so že pred 
epidemijo komaj shajale čez mesec, so sedaj postavljene še 
pred večji izziv. Približuje se konec šolskega leta in s tem 
na eni strani veselje otrok, na drugi pa skrb staršev, kako 
bodo kupili šolske potrebščine za novo šolsko leto. Zato 
smo na naši šoli organizirali zbiranje šolskih potrebščin. 
Iskrena hvala vsem, ki ste ali še boste darovali.

Šolske potrebščine bomo družinam delili od 22. 6. do 26. 
6. 2020 od 8h do 15h v pisarni svetovalne delavke Nine 
Mavrič v šoli v Komendi. Za individualni prevzem se lahko 
dogovorite po telefonu: 01 7247 155, 031 329 519 ali na ele-
ktronskem naslovu mavric.nina@oskomenda-moste.si.  
Vsaj delu družin želimo pomagati, da bi njihovi otroci novo 
šolsko leto začeli brez skrbi. 
Ker je bistvo očem nevidno, vas, spoštovani starši, prosi-
mo, da nam zaupate potrebe po šolskih potrebščinah. 
Naj bo zaključek šolskega leta namenjen veselju in priča-
kovanju poletnih dni. 

OŠ Komenda Moste

Poveži 
    pikice!

Najdi pot!
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Treningi, piknik in počitnice!
V juniju smo se počutili kot septembra: 
prebujalo se je druženje, naši šoloobve-
zni igralci so se vrnili v šolo, začeli smo 
srečevati znane obraze, ki jih prej nismo 
mogli. Po dolgih dveh mesecih in pol smo 
se ponovno vrnili na treninge v dvorano. In 
bilo nam je fino. A v dvorani nismo vztra-
jali dolgo. Z zaključnim piknikom, igrami 
in revijalnimi tekmami smo tretjo junijsko 
soboto dostojno končali letošnjo turbulen-
tno, nepredvidljivo, »korona« sezono. 
Tokrat so šli igralci res na počitnice. In to 
zaslužene, saj so se trudili tako na trenin-

gih, kot na tekmah, se bodrili, se zabavali, 
družili, prijateljevali in doživeli marsika-
tero novo izkušnjo, ki si jo bodo zapomnili 
za vse življenje. Prav vsi so napredovali in 
včasih pozitivno presenetili svojega tre-
nerja, včasih pa celo sebe, kaj že znajo in 
kaj zmorejo. Naj igralci in njihovi starši 
uživajo zaslužene počitnice, v avgustu pa 
se ponovno srečamo pod koši na pripra-
vah za sezono 2020/21. In če zaključim 
z mislijo našega igralca selekcije U11 na 
vprašanje, kaj ga pri košarki najbolj veseli: 
»Da je košarka dober šport!« Ni kaj, temu 

ni kaj dodati. In če delite naše mnenje, ste 
vabljeni v avgustu, da se nam pridružite: 
osnovnošolci, srednješolci in starejši. Za 
vsakega se bo našla ekipa. Pa lepe in zdrave 
počitnice vsem!

Daniel Žlindra, predsednik KK Komenda

Twirling in mažoretni 
klub Komenda  
uspešno zaključil 
tekmovalno sezono

Za nami je prvi izjemno uspešen tek-
movalni vikend v Rakeku (7. in 8. marec 
2020). Naša mlajša dekleta so tekmovala 
v finalu programov solo standard v treh 
nivojih, kjer so dosegla izjemne rezultate 
in osvojila:

Solo standard 1:
Srebrno priznanje: 

Brina Selan Maleš in Neja Vidić
Zlato priznanje: 

Sara Nosa in Kaja Miklavc
Solo standard 2
Zlato priznanje:

Ela Bižiček in Katerina Đokić
Solo standard 3
Zlato priznanje: 

Ita Martinjaš ter Nana Turk

Otvoritev novih golov  
v Komendi
Epidemije je konec, skupinska rekreaci-
ja sproščena. V začetku junija smo v občini 
na igrišču za Osnovno šolo Komenda dobi-
li težko pričakovane nove rokometne gole. 
Stari so bili ob stalni uporabi že popolnoma 
uničeni, zato novi s fiksno pritrditvijo pri-
našajo predvsem varnost. V namen otvori-
tve novih golov smo v petek, 12. 6. 2020, pri-
redili prijateljski turnir v malem nogometu, 
poimenovali smo ga »Turnir PO KORONI«. 

Sodelovale so ekipe Komenda, Cerklje na Go-
renjskem, Smlednik in Loka pri Mengšu. V 
prelepem popoldnevu in prijateljski borbi je 1. 
mesto osvojila ekipa Cerkelj.

Klemen Slapar

Nogometni klub 
Komenda ima  
novo vozilo
V sredo, 17. junija je bil za NK Ko-
menda vesel dan. Prevzeli so na-
mreč novo klubsko vozilo, ki bo 
rešilo marsikatero logistično teža-
vo. Vozilo je v prvi vrsti namenje-
no prevozu otrok. »Glede na to, da 
ima Komenda trenutno okoli 350 
otrok in da delujemo tako v Vodi-
cah, kot v Komendi, je bil avto izje-
mnega pomena. Na tem mestu gre 
vsa zahvala Avtocentru Černivec 
& Torkar, kjer so prepoznali našo 
potrebo in z njihovo pomočjo smo 
prišli do prepotrebnega vozila,« je 
povedal predsednik NK Komenda, 
Aleš Marinko. Lastnik omenjenega 
avtocentra, Jure Torkar, je občan 
Komende, s klubom je povezan tudi 
osebno, kajti tu trenira nogomet 
eden izmed njegovih sinov. »NK 
Komenda dobro poznam in čutim 
odgovornost do odgovornih oseb 
v klubu. Če se da, stopimo skupaj 
in pomagamo, pa nastane kakšna 
lepa zgodba«, je povedal.  

Špela Šimenc

Inka Nemeš pa se je v soboto, 7. 3., ter v ne-
deljo, 8. 3., v dveh kategorijah potegovala 
za uvrstitev v finale, ki bi moralo potekati 
aprila, vendar je bilo zaradi danih okoliščin 
prekinjeno. Inka je tekmovala v progra-
mu solo B1 junior ter freestyle B1 junior. V 
obeh kategorijah se je uvrstila na 3. mesto. 
Z zaključkom letošnje tekmovalne sezone 
so to tudi končni rezultati.
Zahvaljujemo se vsem trenerjem in vadite-
ljem za njihov trud in delo. Prav tako če-
stitke vsem dekletom za odlične rezultate.

Alenka Kočevar
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Naslednja Aplenca, Glasilo Občine Komenda, izide v petek, 28. avgusta. Rok za posredovanje gradiv za objavo v avgusto-
vski številki je 12. avgust 2020. Dobrodošli vaši predlogi za vsebine, zanimive sogovornike, lepe zgodbe v lokalnem okolju, 

napišete nam lahko, kaj vas moti, ali pa pohvalite, kar si zasluži pohvale. Pišite nam na: urednistvo.gok@komenda.si

V 85. letu nas je 
zapustila naša draga

TEREZIJA 
PIBERNIK, 

roj. Pogačar
iz Suhadol

Iskrena hvala sorodnikom, znancem, sosedom in 
prijateljem za izrečena sožalja, podarjene sveče ter 
za vse molitve in svete maše. Posebna zahvala pat-
ronažni sestri Marti za nego v zadnjih tednih. Hvala 
škofu Glavanu, gospodu župniku ter vsem ostalim 
duhovnikom, prav tako hvala pevcem, ministrantom 
in pogrebni službi. Hvala vsem, ki ste jo pospremili 
na zadnji poti in jo ohranili v lepem spominu.

Žalujoči vsi njeni, maj 2020

ZAHVALA

Dne  5. 7. 2020 sta minili 
dve leti, odkar za vedno 

zapustil si nas.

ALOJZ PERNE 
1942 - 2018

iz Glavarjeve ulice 21, Komenda

Vsem, ki se ga spominjate z lepo mislijo ali obiskujete 
njegov grob, iskrena hvala!

Vsi njegovi

V SPOMIN

Ko ugasne sonce življenja,
se prižgejo zvezde spominov.

Odšli so ...

Anton Ocepek, z Brega pri Komendi, v 91. letu starosti;

Jože Lah, po domače Jurjovčev Joža, s Klanca pri 
Komendi, v 89. letu starosti.

Borovničijada 
Za marsikoga ni bilo v minulih dneh lepšega 
opravila, kot nabiranje borovnic v suhadolskih 
gozdovih. Mir so nabiralcu »kalila« le nad njim 
leteča letala, helikopterji ter jeklene čeljusti, ki 
so v Poslovni coni Komenda drobile, kar so po-
tegnile medse. Ko so v soboto in nedeljo utih-
nile, je nabiralec užival blaženi mir, če je odštel 
nekaj letal, ki so ga preletela.

Vznemirjali so ga le štirinožni »hišni prijatelji«, ki so jih 
sprehajalci prosto vodili po stezicah med borovničev-
jem. Opozorilo ene izmed nabiralk: »Psa na povodec!« 
je bilo zaradi tega umestno.
Verjetno ne bi nič zaleglo opozorilo, če bi kateri od na-
biralcev borovnic opozoril lastnika obrata s hrumečimi 
jeklenimi čeljustmi, naj malo utiša to »pošast« v najbolj 
zeleni poslovni coni v Sloveniji, kot so jo imenovali ob 
odprtju. Sedaj bi ji lahko rekli tudi med najbolj hrumeči-
mi. Zato bi ji upravičeno lahko nadeli priponko – indu-
strijska. Kaj šele bo, ko se bo, kot smo brali v predzadnji 
številki Aplence, povečala za pet prodanih parcel, da bi 
»že v letu 2020 zmanjšali dolg do DUTB za 2,5 milijona 
EUR«. Hvalevredno, a občani Komende bi res radi zve-
deli, od kod ta dolg, kolikšen je, kdo ga je zakrivil in kdaj 
bo poplačan? Načrtovan je bil namreč velik prihodek za 
občino. Zagotavljanje liste TRN v Majskem razmišljanju 
v zadnji številki Aplence, da gre pri PC Komenda »za 
dobrobit občanov Komende«, je sicer pohvalno, a pre-
malo obrazloženo. Mogoče sem edini, ki ga boli ta velika 
zasekana rana v gozd, se sprašuje, koliko naših občanov 
je zaposlenih v PC Komenda (obljubljali so, da jih bo ve-
liko), kaj imamo v resnici od nje? 
Pričakoval bi, da bo, kot so napovedovali, pandemij te-
meljito spremenila naše življenje, bomo odslej živeli 
skromneje, bolj spoštovali naravo, kar nam je Bog po-
daril, a, očitno, nobeden ne zna ali ne zmore ustaviti 
pognanega kolesja sveta. 
Sedanje vodstvo naše občine si zelo prizadeva popraviti, 
kar je bilo prej zavoženo. Želim mu, naj si ne nalaga pre-
težkih bremen. Izkušnja s koronavirusom naj nam bo 
vsem opozorilo. Pa tudi pogled s Hoste na našo občino. 
Ne uničujmo, kar imamo lepega in naravnega! Kaj nam 
bo ostalo, ko tega ne bo več, ga že ni!? 

Jožef Pavlič

PISMO MESECA
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Hvala vsem, ki obiskujete njun grob.                                                                  

Mož in oče Lojze, vnukinja  in hčerka Vanesa, hčerka 
in sestra Majda ter sin in brat Tomaž s Tjašo.

Komenda,  junij 2020

Bilo je lepo. Bili smo skupaj.

Odšli smo na pot. A spet bomo skupaj.

V SPOMIN

MAJDA LAH
(3. 10. 1944  - 27. 6. 2004)                             

MARKO LAH
(18. 4. 1970 - 9. 6. 2018)
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Delovni čas: od ponedeljka do petka od 7. do19.  ure, sobota od 7. do 13. ure, nedelja zaprto

 TRAJNO NIZKE CENE        DEGUSTACIJE        DNEVNE PONUDBE        TEDENSKE AKCIJE ...

mesarstvokmeckihram.com 
www.facebook.com/mesarstvokmeckihram 
telefon 051/302 559

Po naročilu izdelujemo narezke in obložene kruhke.

Prišel je čas piknikov!  Velika izbira  

svežega mesa in mesnih izdelkov,  

pripravljenih za žar po akcijskih cenah.

    ČEVAPČIČI, BURGERJI

     SUHO ZORJENO MESO  

(T-BON, STEAK)

     PIVSKE, PIKANT IN  

BRNIŠKE KLOBASE …

    RIBSI, KOTLETI, RAŽNJIČI , 

REBRCA

V KZC – v trgovini v Komendi nudimo:

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

trgovina.komenda@kzcerklje.si

ZELIŠČA
IN GNOJILA

ZAŠČITNA 
SREDSTVA 

ZA VRT
MOKA

DOMAČE 
DOBROTE
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Upravljalec vaših osebnih podatkov je Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov pri upravljalcu je Jerneja Merva, 
Dataofficer d.o.o, varstvopodatkov@komenda.si. Vaše osebne podatke obdelujemo zaradi izvedbe žrebanja ter izročitve nagrade. Obdelujemo zgolj vaše posredovane kontakte.

Rešeno križanko (lahko tudi samo geslo) pošljite na naslov: Uredništvo
APLENCE, Zajčeva 23, 1218 Komenda ali po mailu: urednistvo.gok@komenda.
si do vključno 14. avgusta 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 junijske križanke se glasi: ARBORETUM VOLČJI POTOK

Seznam nagrajencev Nagradne križanke ARBORETUM VOLČJI 
POTOK,  v Aplenci, Glasilu občine Komenda, številka 05/2020:

1. nagrada  – letna vstopnica za obisk parka v Arboretumu:    
IVANKA ŽULIČ     

2. nagrada – družinska vstopnica za obisk parka v Arboretumu:   
MARIJA ROZMAN

3. nagrada – dve odrasli vstopnici za obisk parka v Arboretumu: 
MARKO KMETIČ

Nagrajenci lahko na podlagi tega potrdila in osebnega dokumenta 
nagrade prevzamejo v Arboretumu Volčji Potok, Volčji Potok 3, 

1235 Radomlje (telefon: 01 831 2345). ČESTITAMO!

V Terme Snovik ponovno na rekreacijo. Za 
občane Komende je plavanje še bolj dostopno. 
Priporočamo vam nakup prenosljive vstopnice 
za 30 vstopov po 2 uri. Cena le 195,50 €  (redna 

cena 230 €). Veljavnost prenosljive vstopnice je 6 
mesecev od dneva nakupa.

NAGRADE:
1. Nagrada: celodnevno kopanje s kosilom

2. Nagrada: 4 - urno kopanje s savno
3. Nagrada: 2 - urna vstopnica za kopanje

Terme Snovik – Kamnik 
Snovik 7, 1219 Laze v Tuhinju

Telefon: 01 83 44 100
E-naslov: info@terme-snovik.si



Kaj lahko oddamo v  
ulične zbiralnike?

RAČUNALNIŠKO 
OPREMO IN ZABAVNO 

ELEKTRONIKO

IGRAČE

MALE 
GOSPODINJSKE 
APARATE PRENOSNE 

BATERIJE IN 
AKUMULATORJE

LIFE GOSPODARJENJE Z E-ODPADKI LIFE14 GIE/SI/000176.

OSTALO MALO 
OPREMO IN 
ORODJE

Več informacij:  
www.stariaparati.si

Hvala vsem, ki ste že 

prinesli stari aparat in 

naredili nekaj dobrega 

za okolje!

Vabimo vas, da tudi v prihodnje oddate  
svoje nedelujoče male aparate in odpadne 
baterije v enega izmed uličnih zbiralnikov, ki se 
nahajajo na ekoloških otokih in drugih lokacijah.

POLETNI OBRATOVALNI ČAS 
KNJIŽNICE FRANCETA BALANTIČA KAMNIK 

OD 1. 7. DO 31 . 8. 2020

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik:  
Ljubljanska 1, 1241 Kamnik

ponedeljek, torek, sreda: od 13.00 do 20.00 
četrtek, petek: od 8.00 do 15.00  

sobota: zaprto

Knjižnica Šmarca: Trg padlih borcev 2, 1241 Kamnik
ponedeljek, torek: od 14.00 do 19.00 

četrtek od 9.00 do 15.00 
sreda, petek in sobota: zaprto

Knjižnica Komenda: Glavarjeva ulica 37, 1218 Komenda
ponedeljek, torek: od 13.00 do 20.00 

petek: od 8.00 do 15.00 
sreda, četrtek in sobota: zaprto

Knjižnica Motnik: Motnik 8, 1221 Motnik
sreda: od 16.00 do 19.00 
petek: od 12.00 do 15.00 

ponedeljek, torek, četrtek in sobota: zaprto

Potujoča knjižnica: ne vozi
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Želimo vam prijetne, mirne
in varne poletne dni!


