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Časopis Aplenca – Glasilo Občine Komenda je naslednik časopisov
Aplenca, ki je prvič izšel 10. januarja 1992 in Glasila Občine Komenda,
ki je začel izhajati po ustanovitvi Občine Komenda. Skupaj sta izhajala
do konca leta 2006. Od 25. januarja 2007 pa je časopis Aplenca - Glasilo
Občine Komenda vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo pod
zaporedno številko 1135.

Izdajatelj: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda
Odgovorni urednik : Špela Šimenc
Kontakt uredništva: 051 200 762 / urednik.gok@komenda.si
Tisk: Tiskarna Oman, Kranj
Oblikovanje: Danaja Kostelec
Naklada: 2150 izvodov

Glasilo izhaja enkrat mesečno, vsa gospodinjstva v občini ga dobijo brezplačno. Naslednja številka bo izšla v sredo, 30. septembra 2020. Rok za posredovanje gradiv za objavo v septembrski številki je 14. september 2020. Anonimnih prispevkov ne obravnavamo, mogoča pa je anonimna objava.

Fotografija na naslovnici: Luka Karničnik
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Očiščen del vodotokov, nova javna
razsvetljava in dva nova defibrilatorja
Občina ima dva nova defibrilatorja – Na Potoku zasvetila javna
razsvetljava – Zamik pri izvedbi kanalizacije, želje vseh lastnikov niso
uresničljive – Pozorno na in ob cestah v prvih septembrskih dneh.

P

oletje gre počasi h koncu. Kaj je
zaznamovalo poletje 2020, kaj se je
dogajalo v času poletnih počitnic?
V zadnjem obdobju je vzdrževalec vodotokov, družba Hidrotehnik, tudi s finančno
pomočjo Občine, očistil naplavine v vodotoku Pšate v predelu Suhadol. Te naplavine bi bilo potrebno vseskozi odstranjevati, a država kot lastnik in vzdrževalec vse
premalo sredstev namenja temu področju.
Ponovno lahko poudarim, da v kolikor Občina ne bi sodelovala s finančnimi sredstvi, bi verjetno bilo še manj vzdrževanja
oziroma čiščenja katerega koli vodotoka.
Tu moramo pohvaliti zgledno sodelovanje
z družbo Hidrotehnik, ki je vzdrževalec
vodotokov, da s skupnimi močmi vsako leto le nekaj malega postorimo. Tako
je pred nedavnim prišlo tudi do skupnega sodelovanja in ureditve dela vodotoka
potoka Reka na Bregu, sicer le v skromni
dolžini 60 metrov.

V poletnem času so se urejali vodotoki. Na fotografiji čiščenje vodotoka v Suhadolah.

Tudi v naselju Potok pri Komendi so zasvetile svetilke javne razsvetljave, tako da
ocenjujem, da je vas sedaj primerno urejena in osvetljena, tako kot smo zagotavljali
ob lanskoletnem zaključku gradnje kanalizacijskega omrežja in ureditve cestišča.
V Občini imamo dva nova defibrilatorja, v
Suhadolah in na Komendski Dobravi.
Kje točno stojita defibrilatorja in koliko jih
imamo sedaj v Občini, kje vse se nahajajo?
Občina se je odločila, da z AED aparati –
defibrilatorji – v letošnjem letu opremi
dve naselji. Odločitev, da defibrilatorja namestimo na Komendsko Dobravo in v Suhadole ni bila težka. Komendska Dobrava
je najbolj oddaljena vas v občini, Suhadole
pa so zelo gosto naseljena vas. V prihodnje
predvidevamo, da bi defibrilatorje namestili tudi v ostala naselja. Zavedamo se, da
sta pri vse pogostejših potrebah pri reanimacijah oziroma zastojih srca, izrednega
pomena odzivni čas in ustrezna pomoč.
Nova defibrilatorja sta nameščena na avtobusni postaji na Komendski Dobravi oziroma na zelenici v centru naselja Suhadole.
Vaščanom Komendske Dobrave smo pretekli teden s predstavniki PGD Komenda
že predstavili njegovo uporabo, namen in
delovanje. Bili smo presenečeni nad obiskom in odzivnostjo vaščanov. Razumeli
so, da defibrilator ni nobeno čudo in da je
njegova morebitna uporaba zelo enostavna, saj nas sam defibrilator vseskozi vodi
z navodili, kako in kaj je potrebo postoriti.
Za naselje Suhadole pa se bodo dogovorili
s člani PGD Moste, da jim pripravijo ustrezno predstavitev.
V tem trenutku so na območju Občine ob
predhodno navedenih lokacijah javno dostopni še defibrilatorji na objektu garaž
PGD Komenda na Glavarjevi cesti 65, ob
vhodu v Osnovno šolo v Komendi na Glavarjevi cesti 37, ob vhodu v oddelek vrtca
pri Osnovni šoli v Mostah, na objektu PGD

Križ in na objektu nekdanje Lončarske zadruge oziroma ob vhodu na Plezalno stenco na Mlaki 4.
Cesta proti Klancu mimo cerkve je še
vedno zaprta. Do kdaj bo tako? Kako kaže
s kanalizacijo?
Kanalizacija v naselju Klanec je končana,
trenutno potekajo zaključna dela s polaganjem robnikov in granitnih kock za pločnik. Tu se pojavljajo tudi težave in posledično je nastalo kar nekaj dni zamika pri
izvedbi, posledično je zamaknjen rok za
dokončanje. Nekaj zahtev in želja lastnikov, kjer poteka pločnik, je uresničljivih,
nekaj pa jih ni mogoče uresničiti, vse to
pa poleg podaljševanj gradnje pomeni tudi
povišanje stroškov investicije. Po zadnjih
podatkih je predvideno asfaltiranje ceste
skozi naselje Klanec zadnji teden avgusta.
Podobno je kar nekaj težav z umeščanjem
cestišča in željami krajanov v naselju Nasovče. Tudi v Nasovčah bo nekaj želja ob izdatnih dodatnih sredstvih iz proračuna izvedenih, vseh želja pa žal ni mogoče uresničiti.
Koronavirus nam še vedno na nek način
skuša krojiti življenja in ustvarja novo
realnost. Kakšna pa bo v tej luči realnost s
sicer kar pestrim naborom prireditev, ki se
dogajajo v naši občini v jesenskem času?
Koronavirus je prisoten in bo verjetno pri-
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soten daljše obdobje. Kaj se bo dogajalo s prireditvami v prihajajočem jesenskem obdobju, je težko napovedati. Kot kažejo trenutne epidemiološke razmere, kakšnih večjih prireditev z množico
obiskovalcev ne bo mogoče izpeljati. Tudi prireditve v »manjšem«
obsegu se morajo izvajati v skladu z veljavnimi navodili NIJZ. Vse
to imejmo v mislih pri organizaciji prireditev in tako pomagajmo
pri zajezitvi širjenja te hude nadloge. Le z upoštevanjem strogih
navodil bomo temu kos.
Pred nami je zopet bolj pestro obdobje, otroci se vračajo v
šolske klopi, na cestah bo bolj živahno. Imate na tem mestu
kakšno sporočilo za občane?
S prvim septembrom se v šolske klopi zopet vračajo naši najmlajši,
vsaj upamo in pričakujemo to (pogovor je potekal sredi avgusta,
op.a.). S tem pa bodo naše ceste in ulice zopet polne učencev na
poti v šolo in iz nje. Vse občanke in občane na tem mestu pozivam,
da so v prvih septembrskih dnevih še bolj pozorni na dogajanja na
in ob cestah, da bi naša mladina uspešno in varno prispela do šolskih ustanov. Naj bo naša vožnja primerna in predvsem vzgojna,
saj se mladina zelo rada zgleduje po starejših. Tudi starše šolarjev
prosim, da svojim otrokom podajo ustrezna navodila, kako se je
potrebno varno in primerno obnašati na cestah in pločnikih. Naj
bo vaša in naša pot varna.
Že lani sva v tem času spregovorila o varnosti na komendskih
cestah in tedaj ste načrtovali ukrep postavitve treh radarjev.
Dva že slabo leto stojita – se vam zdi, da sta upočasnila promet
okoli šole v Komendi in Mostah in zadostila pričakovanjem?
Namen postavitve dveh stacionarnih radarjev pred šolama v Komendi in Mostah je bil predvsem zmanjšanje hitrosti vozil, predvsem v bližini šole. Na obeh lokacijah je merilec hitrosti vzpostavljen le občasno, podobno bo tudi v letošnji jeseni. Ocenjujemo, da

Obvestilo o javnih razpisih
Občina Komenda obvešča, da sta od dne 17. 8. 2020 do
dne 18. 9. 2020 na spletni strani www.komenda.si objavljena naslednja javna razpisa:

1. Javni razpis za dodeljevanje pomoči za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Občini Komenda za
leto 2020, za naslednje ukrepe:
◼◼ pospeševanje izobraževanja in usposabljanja na področju podjetništva,
◼◼ pospeševanje zaposlovanja,
◼◼ pospeševanje udeležb na sejmih in razstavah.
2. Javni razpis za sofinanciranje prireditev in projektov v
občini Komenda v letu 2020.
Stanislav Poglajen, l.r.
ŽUPAN

Postavitev defibrilatorja na avtobusni postaji na Komendski Dobravi. Vaščanom so že predstavili njegovo delovanje.
so se hitrosti na odsekih, kjer sta postavljeni škatli za radar, nekoliko znižale, kajti vozniki nikoli ne vedo, ali je radar aktiven ali ne.
So pa tako kot povsod izjeme oziroma so posamezni objestneži,
ki jih nobena ovira, tako fizična kot radarska ne prepričata, da bi
vsaj nekoliko zmanjšali svoje »težke noge«. Kot da takšni vozniki
nimajo svojih bližnjih sorodnikov, svojih otrok, znancev … Kajti s
takšnim početjem in povzročitvijo morebitne nesreče lahko poleg
sebe prizadenejo tudi najbližje.
Špela Šimenc

Obvestilo zlatim maturantom
Občina Komenda obvešča, da so na podlagi Pravilnika o
denarnih nagradah zlatim maturantom v Občini Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 07/04) do
denarne nagrade upravičeni dijaki, ki so na maturi dosegli takšno število točk, ki jih uvršča v naziv »zlati maturant« in imajo stalno prebivališče v Občini Komenda.
Dijake, ki so v šolskem letu 2019/2020 prejeli naziv »zlati
maturant« vabimo, da oddajo vlogo za uveljavljanje pravice do denarne nagrade zlatim maturantom, ki je objavljena na spletni strani Občine https://www.komenda.si/
vloge-in-obrazci/ .
Rok za vložitev vloge je najkasneje tri mesece po opravljeni maturi. Po preteku tega roka
pravice do denarne nagrade ni več možno uveljavljati.
Občina Komenda
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Konji za boljše fizično
in psihično počutje

Korona čas – priložnost
za učenje solidarnosti

Konji so izjemno čuteče živali, ki se pogosto uporabljajo
tudi v terapevtske namene. Stik s konjem na posameznika deluje pozitivno tako na fizični kot na psihični, čustveni ravni.

Poletje hiti v jesen, dopusti, počitnice se končujejo, kmalu se bo
začelo novo šolsko leto. Skoraj bi rekel, kot vsako drugo leto – a
letos, po izkušnji zadnjih šestih mesecev, tega ni več mogoče
zapisati. Doživeli smo izkušnjo korone, ki je za naš čas nenavadna, težko doumljiva in se nam včasih zdi, da gre le za čas,
iz katerega se bomo predramili in bo kmalu vse po starem –
samo zbudimo se iz teh neprijetnih sanj. A vse bolj jasno je, da
izkušnja ostaja z nami in nam nepovratno spreminja življenja.
Ob negotovosti in nelagodju tega 'korona časa', je prav, da se
vprašamo, kako se nam spreminja življenje. Ali res le na slabše,
je mogoče tudi kaj dobrega v tej nenavadni izkušnji?
Starejši znanec je rekel: »Moralo je priti do tega, se ustaviti,
ker je šlo predaleč.« Ustavilo je naša življenja, nas upočasnilo, osamilo na družbo le najbližjih, najdražjih. Spet smo
spoznali, kaj je skrb za drugega, solidarnost. Ustavila se je
rast naših želja in opevanega napredka, dobička, profitov, da
smo se morali zazreti vase in v svet okrog nas. Tudi v svojem
kraju bi se lahko zavedali dragocenega sporočila, da se moramo od sebe obrniti k sočloveku, da narava ne predstavlja
le dobička, da je naša nujna spremljevalka in moramo začeti
sonaravno upravljati s svojim okoljem. Če ne bomo ohranili
narave in okolja, z večjimi številkami, rastjo in dobičkom, ne
bomo imeli kaj početi.
Goran Peršin, LMŠ Komenda

Konje ima izjemno rad tudi Ram, ki se je rodil s celebralno paralizo. V začetku junija je v spremstvu mame Radmile Vidra ter dveh
spremljevalcev obiskal Tomaža Tabernika v Konjeniškem klubu
Komenda in se pobliže spoznal s konji. Njegova mama, sicer pesnica in pisateljica, iz prve roke pove, kako blagodejno vpliva na
Rama stik s konjem. Da bi izkušnjo omogočila čimveč posameznikom, del sredstev od prodaje svojih knjig (pred dnevi je ravno
izšla knjiga Oče in sin s posebnimi potrebami) vedno nameni prav
brezplačnemu jahanju in fizioterapiji za otroke in mladostnike
s posebnimi potrebami. Ram pa ni prvi posameznik s posebnimi
potrebami, ki je obiskal KK Komenda. Kot pravi Tomaž Tabernik, ga vedno pogosteje obiščejo posamezniki, ki si želijo pobliže
spoznati to mogočno žival.
Špela Šimenc

Fotografija z naslovnice
Fantje, ki skrbijo za urejenost našega kraja, znajo zares
gledati s srcem. Tokrat so razveselili čebelice pa tudi malce
bolj pozorne sprehajalce na šolski poti. Vse pohvale.

Foto: Luka Karničnik

Ram uživa ob stiku s konjem.

Vedno pogostejši so obiski posameznikov, ki si želijo od blizu spoznati konje.

POLETNI UTRINKI

Foto: Jožef Pavlič
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Župan Stanislav Poglajen in člani TD Komenda s srebrnim priznanjem

Povezovalca kulturnega programa Darko Mavsar
in Mirko Pogačar

Praznovanje Dneva državnosti s podelitvijo
občinskih priznanj: »Veselimo se doseženih
uspehov!«

Župan Stanislav Poglajen je na začetku
slavnostnega govora povedal, da jim je
slovesnost ob osrednjem komendskem
občinskem prazniku 15. maja preprečila
pandemija covid-19. Kljub temu »smo na
Občini sklenili, da letošnjim prejemnikom
občinskih in športnih priznanj podelimo
priznanja za njihove uspehe in zasluge. To
smo naredili s slovesnostjo ob 29-letnici
samostojnosti in neodvisnosti naše države Slovenije«.
Župan Poglajen je nato spomnil na najpomembnejše dejanje Slovencev, na žrtve, ki
so mu sledile, ko je JLA napadla Slovenijo,
ter na uspešen odpor in ubranitev slovenske neodvisnosti. Poudaril je, kako smo bili
Slovenci takrat »enotni in složni, da dokažemo vsem, kaj hočemo in zmoremo«.
Stanislav Poglajen je okrog 50 navzočim
udeležencem slovesnosti zaželel lepo praznovanje državnega praznika in čestital prejemnikom občinskih priznanj. Posebej jim je
priporočil, naj pazijo na zdravje v času vnovičnega širjenja okužbe s koronavirusom.
Priznanje za najperspektivnejšo športnico do 15. leta starosti v Občini Komenda je
dobila judoistka Haya Veinhandl Obaid iz

Most, za najperspektivnejšega športnika v
isti starostni kategoriji pa njen brat judoist Karim Veinhandl. V njuni odsotnosti je
priznanji sprejela trenerka juda v Društvu
borilnih veščin Komenda Katarina Kumer.
Srebrno občinsko priznanje je letos prejelo Turistično društvo Komenda, ki je
lani praznovalo 20-letnico zelo uspešnega delovanja, bronasto pa dolgoletna zelo
vestna tajnica Konjeniškega kluba Komenda Ivanka Perne.
Bogat kulturni program prireditve je pripravil Darko Mavsar, ki jo je tudi dovršeno
povezoval z Mirkom Pogačarjem; oba sta
člana Društva umetnih kulturnikov Kaj ti
mar. V spremni besedi sta predvsem opozorila, da imamo Slovenci po nepotrebnem predsodke, smo ponižni, ko tega ni
treba; prej bi morali biti ponosni na našo
lepo deželico, ustvarjalne sposobnosti naših ljudi, izrazno bogastvo našega jezika.
Navzoče sta povabila, naj imajo radi svojo
domovino, se veselijo njenih lepot in danosti, zanjo pa tudi več naredijo: »Država
smo ljudje. Telo je toliko zdravo, kolikor so
zdrave njegove osnovne celice. Zato je naša
naloga in poslanstvo, da delamo, se učimo,

Foto: Jožef Pavlič

Občina Komenda in Društvo umetnih kulturnikov Kaj ti mar sta smiselno
in domiselno združila praznovanje državnega praznika Dneva državnosti s
podelitvijo občinskih in športnih priznanj 24. junija zvečer v osnovnošolski
telovadnici v Mostah.

Pevka Lucija Jurkovič in kitarist Sašo Slabajna
osveščamo in razvijamo po svojih najboljših močeh.«
Te in druge spodbudne besede so se lepo
ujemale s pesmimi, ki jih je zapela Lucija Jurkovič (Poletna, Sreča na vrvici, Vrba
in Gorska roža), z igranjem na kitaro jo je
spremljal Sašo Slabajna.
Veliko je k vsebinsko bogatemu praznovanju prispevala tudi na slovesnostih že nepogrešljiva Godba Komenda.
Enourno slovesnost so nastopajoči in udeleženci sklenili s prijateljskim druženjem
in pogovorom ob pogostitvi v šolski avli.
Jožef Pavlič
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Medgeneracijsko počitniško varstvo

čitniškega varsta smo za starše otrok udeležencev varstva pripravili delavnici. Na
prvi smo odkrivali vlogo starih staršev pri
vzgoji otrok, na drugi pa pomen dobrega
osebnega pogovora med starši in otroci in
kaj sploh je dober oseben pogovor. Delavnici sta bili izvedeni po principu socialnega
učenja, kjer smo vsi učitelji in vsi učenci,
kar poenostavljeno pomeni, da so udeleženci pripovedovali in izmenjavali svoje
dobre izkušnje z obeh navedenih področij.
Z izvedbo počitniškega varstva smo bili
zadovoljni vsi, najbolj seveda otroci in
njihovi starši. Izvajalci pa smo ob zaključku že navdušeno snovali načrte za
naslednje počitnice.

Foto: Blanka Tomšič in Viktorija Drolec

V okviru projekta Krekovo središče 2, sofinanciranega s strani Evropske unije in
Republike Slovenije, smo v prvem tednu
počitnic izvedli enotedensko brezplačno
počitniško varstvo tudi v Krekovem središču, v Komendi, naslednji teden pa v
Mengšu. Nosilec aktivnosti je bilo društvo
Aia, Mladinski center Mengeš, eden od
partnerjev v projektu. Poleg lepega medobčinskega sodelovanja je bila posebnost
medgeneracijsko obarvan program, saj so
bile animatorke stare od 18 pa do 63 let. V
Komendi so bili vseskozi navzoči, seveda
če so to želeli, tudi uporabniki dnevnega
bivanja za starejše. Včasih samo kot opazovalci res pestrega dogajanja, včasih pa
tudi aktivno udeleženi.
Na začetku in na koncu petdnevnega po-

Foto: Blanka Tomšič in Viktorija Drolec

Kam dati otroka, starega 7, 8 let, med šolskimi počitnicami, zna biti včasih
kar težava. Pomoč mladim družinam pri varstvu njihovih otrok je v Občini Komenda kar dobro organizirana. Kar nekaj društev ima oziroma je
imelo tedenska počitniška varstva: največjo ponudbo ima mladinski center Mravljišče, slučajno sem srečala tudi ne tako majhno skupino otrok
Nogometnega kluba Komenda. V času pred počitnicami je bila v medijih ta
problematika večkrat predstavljena v smislu, da je tovrstne ponudbe premalo in da je za marsikoga varstvo predrago, kar za Občino Komenda po
mojem mnenju ne velja.

Viktorija Drolec

Devetdesetletnica Ane Repnik iz Suhadol

V sredo, 5. avgusta, smo članice
KORK Moste – Špehonja Marija, Koncilja Mimi, Cibašek Rajka,
Berlec Klara in župan Stanislav
Poglajen z direktorico Občinske
uprave Majdo Ravnikar obiskali
gospo Ano Repnik, ki je 2. avgusta
dopolnila častitljivih 90 let.
Hčerka Bernarda je poskrbela za topel
sprejem, sin Miha pa je vse skupaj fotografiral. Gospa Ana je pri svojih letih še
zelo čila, leta pa prinesejo tudi marsikatero tegobo. Ona ne tarna, veseli se življenja in je pozitivno naravnana, čeprav ji v
življenju ni bilo vse prizanešeno. V mislih
je še vitalna in ima izreden spomin.
Urica, ki smo jo preživeli skupaj, je hitro minila. Poslovili smo se z željo, da se
spet kmalu vidimo.
KORK Moste, Klara Berlec
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Počitniško rajanje v Mravljišču
Tudi letošnje poletje je bilo v Mravljišču živahno na njihovem počitniškem
varstvu. To je potekalo 4 tedne (tri v juliju in en v avgustu), prav vsak teden pa
so bili polno zasedeni. Letošnje poletje je bilo tako na njihovem počitniškem
varstvu udeleženih blizu 100 otrok.
Kot je povedala Jelka Smrekar iz Mravljišča, so starši letos povpraševali po dodatnih
tednih oz. možnosti večjega števila otrok,
česar pa žal trenutno niso mogli zagotoviti. »Veliko otrokom, ki ne gredo na morje,
so počitnice pri nas vrhunec poletja, zato
želimo, da je ta teden res poseben. Skoraj
vsak dan imamo vodne igre, kakšne štafetne igre, hodimo po gozdu, rešujemo naloge, ustvarjamo,« je povedala animatorka Manca Sodnik. Glede 'korona situacije'
niso imeli težav, so pa upoštevali navodila
NIJZ: »V Mravljišču imamo dovolj prosto-

ra, tako da smo lahko zagotovili zahtevam
NIJZ, prav tako smo s simboličnimi slikami
in ustno večkrat otroke opozorili na higieno rok. V vseh prostorih in WC-jih so bila
postavljena razkužila, prav tako smo po
vsakem zaključku dneva razkužili stole,
kljuke ... Prav tako se je skrbelo za čistočo
ob zajtrku, kosilu in malici. Zajtrk in malico so otroci pripravljali sami, kosilo pa
je bilo organizirano iz vrtca. V času lepega
vremena smo izkoristili zunanjo okolico,
kjer so se otroci igrali, ustvarjali ...« nam je
povedala Jelka Smrekar. Da je vse tako, kot
mora biti, je poskrbelo 5 polnoletnih animatork in en animator (ki so se menjavali), letos sta se jim pridružili tudi dve mlajši
učenki, ki se počasi uvajata v svet animatorstva. »Animatorji v Mravljišču delujejo
prostovoljno in njihovo plačilo je simbolično oziroma največje plačilo sta nasmeh in objem otrok. Tukaj bi se tudi lepo
zahvalila Manci Sodnik, Vidi Zupin, Larisi
Premk, Blažu Zupančič, Niki Ravnikar, Živi
Kodrin in Zali Remic za njihov trud in skrb
in pozitivno energijo, ki so jih vsak dan
prinesli v Mravljišče,« za konec pove Jelka Smrekar. O tem, kako so se v Mravljišču
imeli otroci, pa so spregovorili kar sami.
Špela Šimenc

LANA, 11 LET
»Trikrat sem bila že v varstvu v Mravljišču,
dvakrat lansko leto in enkrat letos. Raje sem
tukaj, kot da bi bila sama doma. Najbolj mi
je všeč, ko gremo na bazen, ko imamo vodne igre in ko gledamo kakšen dober film.
Letos smo gledali Hotel Transilvanija 3.«

ANA, 9 LET
»Ko me je mami prijavila na varstvo, res
nisem pričakovala, da mi bo tukaj tako
všeč. Najbolj sem uživala ob filmu in pri
vodnih igrah. Tukaj je boljše kot doma pa
še nove prijatelje spoznavam.«

JAN, 9 LET
»Jaz sem bil pa v Mravljišču na počitniškem varstvu že desetkrat. Prvič sem prišel, ko sem bil star 6 let. Najbolj uživam, ko
se gremo kakšne igre, pa ko gremo na bazen. Zjutraj mi ni nič težko vstati, ko vem,
da grem v Mravljišče.«
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PIA, 7 LET
»Tudi jaz sem prvič v tem varstvu, zelo mi
je všeč, najbolj špricanje z vodo. Imam veliko prijateljev in zelo rada pridem.«

JARNO, 7 LET
»V Mravljišču zelo uživam, že lani sem bil na
teh počitnicah. Šli smo na bazen, igrali smo
se z vodo, gledali film … Same fine stvari.«

DAJAN, 7 LET
»Prvič sem na počitnicah v Mravljišču in
zelo mi je všeč. Najbolj si bom zapolnil, da
sem se igral s prijateljem Jakom.«

SARA, 10 LET
»Rada se vračam v Mravljišče, ker se tukaj dobro počutim. Najbolj pa uživam, ko
ustvarjamo. Ta teden smo se špricali, hodili smo na bazen, na pohode. Pridem še.«

VID, 11 LET
»V Mravljišče pridem večkrat, sem pa letos
prvič na poletnih počitnicah. V redu je. Tukaj imam prijatelje, ki jih poznam že iz šole.
Najbolj mi je všeč, da se igramo igrice.«

JAKA, 8 LET
»Že lani sem bil na počitnicah. Najbolj mi
je bil všeč film pa da se špricamo. Všeč mi
je, ko se igram s prijatelji, nekaj imam novih, nekatere pa že poznam od prej.«

S skavtskih taborov

Volčiči
Hit-fit krdelo smo se odpravili na Šentlambrtsko planoto, kjer
smo teden preživeli pri indijanskem plemenu Vinetou. Le malo
kdo ve za njih, oni pa so poiskali nas, da smo jim prišli na pomoč. Z njihovo pomočjo smo skozi teden postajali pravi Indijanci. Naredili smo si totem, ki nas je ob petju hijen spominjal
na to, da skupaj sestavljamo celoto, ki je najmočnejša. Izdelali
smo si indijanska oblačila in perjanice, vsak izmed nas pa je na
koncu prejel tudi svoje indijansko ime. Za tem, ko smo postali imenovani Indijanci, nas je poglavar upal poslati v boj, kjer
smo ugotovili, kdo stoji za plemenom Črnih tac ter ga za vedno
pokončali. Črnih tac ne bi zmogli premagati brez našega indijanskega znanja o ognjih, lokostrelstvu, streljanju s fračami,
stezosledstvu in prepevanju indijanskih pesmi. Teden na planoti je še prehitro minil, a veselili smo se tudi sobote, ko so bile
na vrsti svečane obljube. Deset volčičev je bilo tako sprejetih v
veliko skavtsko družino in steg Komenda 1.
Stari volkovi
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Četa
Deset julijskih dni smo izvidniki in vodnice preživeli na taboru v
Retečah pri Škofji Loki. Na taboru smo postavljali zgradbe, se kopali
v potočku in blatnih jarkih, ki smo jih morali skopati zaradi dežja.
Poleg tega smo se preizkusili v različnih športnih igrah in spoznavali Narnijo ter jo ob princu Kaspijanu obranili pred Telmarinci. Na
taboru niso manjkale zanimive, poučne in sproščujoče delavnice
ter različni izzivi; za novince, imena, odhajajoče. Za en dan smo se
vodi odpravili na potep in spoznavali okolico Škofje Loke ter drug
drugega. Ob koncu vsakega dneva je napočil najboljši del, zabavni
večer, ob ognju pod zvezdnatim nebom z zabavnimi igrami, vse
od Španske vasi do kviza o Narniji. Seveda ne smemo pozabiti na
kofetkanja in masaže v prostem času, ki so nas nasmejale. Kljub
temu, da so nas dejavnosti podnevi zelo izčrpale, so nam letos med
stražami le dvakrat ukradli vse zastave. V teh desetih dnevih smo
doživeli veliko nepozabnega, spletla so se številna prijateljstva in
oblikovali mnogi spomini.
Manja Kokol, Osupljiva Čebela

Noviciat
Dobre zavore, nastavljene prestave, polne kolesarske torbe,
kolesarske hlače, sončna očala in čelade. Ko je bilo vse pripravljeno, smo se z noviciatom Glasno občestvo podali na kolesarski tabor. Iz Komende smo krenili proti Kranjski gori, pot
nas je vodila čez prelaz Vršič v Bovec, Tolmin in mimo Nove
Gorice v Izolo, iz katere smo se z vlakom odpravili domov. Na
poti nas je čakalo kar nekaj preizkušenj in izzivov, ki smo jih
z dobro voljo premagali (eden od teh je bil tudi Vršič - skupno
mnenje je, da gremo naslednjič gor raje z avtom :).
Skozi cel tabor smo spremljali film The Bucket List, hkrati pa
poskušali odkljukati svoje taborne sezname, ki so nas opogumljali, da smo se v čem izboljšali ali pa nas spravili izven cone
udobja. Na poti smo se povzpeli na Tolminski grad, si ogledali
grad Devin, se kopali v mrzli Soči, z neznanci iskali Geocache po
Novi Gorici, se veliko kartali in izkoristili nočno kopanje v Izoli.
Lucija Jurkovič, Prikupno Zmedena Gazela

Klan
Dolina Soče, lepi razgledi, skok v kristalno-turkizno in mrzlo
vodo, jutranji počepi, osel, ki nas je (poleg potresa) ponoči
zbujal, izdelovanje lesenih žlic, muzej v Kobaridu in odhodi pri
čudovitem Napoleonovemu mostu.
Na naš potovalni tabor smo se odpravili 16. 7. Z vlakom smo se
iz Kranja zapeljali do Kanala ob Soči, nato pa peš nadaljevali pot
ob Soči. Ogledali smo si čudovita Korita Soče, se ustavili pri slapu Kozjak in po nedeljski maši v Kobaridu nekaj časa preživeli v
muzeju o 1. svetovni vojni, v katerem smo obnovili naše znanje
o bojih na Soški fronti. Naš cilj je bil Nadiža, zadnja dneva tabora smo izkoristili za počitek, druženje in kopanje. Bilo je lepo!
Nekaj slik objavljamo tukaj, na naši FB strani Komenda 1 pa si
lahko ogledate še video, v katerem je po ena sekunda iz vsakega
dneva letošnjega potovalnega tabora.
Ana Kepic, Sončna Koala
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Izlet Folklorne skupine DU Komenda

Foto: Saša Lenarčič

Zaradi koronavirusa so bile vse aktivnosti Folklorne skupine DU Komenda prekinjene. Ni bilo vaj ne nastopov, a
želja po druženju je bila močnejša od covid-19, zato so se
dogovorili, da se podajo na enodnevni izlet, na katerega so
povabili tudi mene, predsednika DU Komenda in mojo soprogo. Vodenje izleta so prepustili vodji skupine, Janezu
Slapniku. Na izlet smo se tako podali v četrtek, 6. avgusta.

Foto: Saša Lenarčič

Izhodiščna točka je bilo parkirišče pred Občino Komenda. Pot nas je
vodila mimo Kamnika v Tuhinjsko dolino. Naš prvi postanek je bil v
vasi Češnjice, na Kmetiji Pr' Gabršk. Kmetijo vodita Jože in Helena
Kropivšek, sodelujeta pa hči Sonja, ki slovi po izdelavi trničev, in
sin Kristjan, ki počasi prevzema kmetijo. Oktobra bo minilo 10 let,
odkar si je šel njihov prvi kolut sira utirat svoje mesto na ‘plac ob
Kamniški Bistrici’.
Da so izdelki, ki jih ponujajo na kmetiji Pr' Gabršk res dobri, smo
se prepričali tudi udeleženci izleta, saj so nam gostoljubno pripravili pokušino vseh njihovih izdelkov, kar je pomenilo za vse nas
en dober in zdrav zajtrk.
Pot nas je naprej peljala na Menino planino mimo Zavetišča na Bibi
planini. Od tam pa se jih je večina, razen voznikov osebnih vozil,
peš podala do Doma na Menini planini. Hoja je bila prijetna, ne preveč zahtevna in polna čudovitih pogledov na okolico in na zdravilne
rožice. Po uri in pol hoda so pohodniki prispeli do Doma na Menini
planini, kjer nas je čakala topla enolončnica in sveža pijača.
Zadnja postojanka na našem izletu pa je bila nekdanja domačija
vodje folklorne skupine, Janeza Slapnika, Kot pod Menino planino. Prijazna gospodinja Majda, Janezova svakinja, nas je postregla
tako, kot bi imela »kmetijo odprtih vrat«. Seveda ni šlo brez dobrega »savinjskega želodca«, vina, piva in obvezne harmonike,
za kar sta poskrbela kar dva harmonikaša, in sicer Janez Slapnik
in Henrik Lamovšek. Folkloristi ne bi bili folkloristi, če ne bi na
poskočne viže tudi zaplesali.
V poznih popoldanskih, skoraj že večernih urah smo se vrnili domov.

Proslava v spomin in opomin na
Menini planini
Člani društva Za vrednote narodno osvobodilne vojne
Komenda smo se v soboto, 4. julija, udeležili lepe, čeprav
skromne proslave ob spomeniku padlim borcem Šercerjeve brigade na Menini planini.

Foto: Saša Lenarčič

Saša Lenarčič
Operativne enote VI. In XI. Partizanske brigade so se z Dolenjske
pomikale preko Menine planine tik pred hudo zimo 1944 – 1945.
Bili so izdani, znašli so se v obroču močnejših nemških sil. V knjigi
Past na Menini planini je eden od komandantov, takrat 22-letni
Franc Sever – Franta opisal pogum in odločnost 450 borcev proti
prek 12.000. nemškim fašistom. Mladi fantje in dekleta so bili obupani in lačni, mokri in premraženi. A pogum in srečno naključje sta
pripomogla k srečnemu preboju, brez žrtev, tudi ranjence jim je uspelo prepeljati na osvobojeno ozemlje. Režiserja Dejana Baboseka
je knjiga tako prevzela, da se je takoj odločil posneti film, z naslovom Preboj. Preboj je edinstven dogodek v slovenski zgodovini, je
simbol svobode in res pravi partizanski film, vreden ogleda.
Proslavo smo imeli ob spomeniku tik ob Planinski koči na Menini
planini. Odmevala je pesem in fanfare. Vrhunec pa smo doživeli z
nastopom in govorom 91-letne tovarišice Valerije Skrinjar – Tvrz,
takrat je bila v brigadi mlada šifrantka. Začela je s »Smrt fašizmu
– svoboda narodu«, nato pa na kratko z odločnim glasom obudila
takratne dogodke in požela bučen aplavz.
Katja Tabernik
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Pogovor: prim. Dean Klančič, dr. med.

»Nenaročeni ne
hodimo k zdravniku«
Prim. Dean Klančič, dr. med., direktor Zdravstvenega zavoda
Revita, je ambulanto v Komendi prevzel pred 13 leti. Ker so se
med občani v zadnjem obdobju pojavljala številna negodovanja
o delovanju zavoda, smo se z njim pogovorili o tem, kaj se dogaja v Reviti.

N

a Občini ste imeli konec junija razgovore, kajti občani se pritožujejo, da se ne javljate na telefone in
podobno. Kaj ste se dogovorili, kaj se bo
spremenilo?
Dogovorili smo se, da naj bi bila čim širše
podana informacija o načinu dela in dostopnosti ekipe naše enote v Komendi. Jasno
smo povedali, da imajo občani 6 različnih
možnosti, kako do nas dostopajo. Telefon
je samo ena od teh možnosti, ki pomeni
najbolj običajno pot, toda v teh časih telefon zahteva enega celega človeka.
Toda ljudje imamo občutek, da bomo s
telefonskim klicem najhitreje rešili zadevo
… Ali so ostale poti primerljivo hitre?
Kaj je hitro in kaj nujno, to je stvar debate.
Za nujne zadeve vemo, da obstaja nujna
medicinska pomoč – urgentna služba, ki

je organizirana po celi državi 24 ur na vseh
območjih. Tako da za urgentne situacije
lahko pokličemo v urgentno službo. Za vse
ostale situacije pa so primerne druge poti,
da se pride do nas. Elektronska pošta je ena
možnost, toda ker ne gre za tako varen kanal, mi na maile ne odgovarjamo. Sprejmemo pa sporočilo in nanj odreagiramo tako,
da posameznika pokličemo oz. ga drugače
obvestimo. Tretji način, kako do nas, je t.i.
Gospodar zdravja. Gre za zaprt in varen elektronski način komuniciranja, ki omogoča,
da se prek njega zares pogovarjamo. Gre za
osebni elektronski karton pacienta, ki si ga
pacient sam odpre pri Gospodarju zdravja.
Ta nas vsakokrat, ko nam nekdo pošlje sporočilo, pooblasti, da vstopimo v posameznikov karton in pogledamo, kaj nam sporoča. Prek njega nam ljudje lahko pošiljajo
izvide, fotografije ... Na ta način mi lahko

brez skrbi tudi odgovarjamo posamezniku,
saj vse ostane varno v sistemu. Hvala bogu
je vse več takih posameznikov, ki so spoznali koristnost in uspešnost tega sistema.
Koliko časa pa običajno traja, da odgovorite
na sporočilo prek Gospodarja zdravja?
Tako kot je rekel eden od naših pacientov:
»Redkokdaj se mi zgodi, da dobim odgovor naslednji dan. Običajno ga dobim isti
dan.« Res se trudimo, da na vse zadeve
odgovorimo še isti dan. Za tiste, ki jim ta
način ne odgovarja, pa vedno ostaja tudi
pot po klasični pošti, torej da nam izvide
in podobno pošljejo, oddajo v nabiralnik v
zaprti kuverti.
Tudi nabiralnik je ena sporna točka,
ljudje ga namreč ne najdejo, pred vrati ga
ni. Kje se nahaja?
Nabiralnik imamo na hodniku. Na občini
smo vprašali, pa še nismo dobili odgovora,
ali ga lahko obesimo na fasado. Sicer pa že
od leta 2009, ko sem jaz prišel sem, ljudje vedo, da imamo na hodniku nabiralnik,
ki ga praznimo vsak dan od dva do trikrat
med delovnim časom. Izvide in karkoli drugega nam lahko ljudje pustijo v tem
nabiralniku. Vso pošto vsak dan pregledamo in ljudi tudi pokličemo, če je potrebno.
Ena izmed možnosti, da pridemo do vas,
pa je verjetno tudi osebni obisk?
Šesti način dostopanja do nas pa je osebna
komunikacija, torej da pridejo ljudje osebno do nas. To se zaradi varnosti še vedno
odsvetuje. Tudi zadnja navodila pristojnih so
takšna, da nenaročeni ne hodimo k zdravniku. Kljub temu se tukaj zunaj redno nabere
po 12 nenaročenih ljudi, ki ob čakanju pozabijo na vse skupaj. Ravno sedajle sem jih
dvakrat opozarjal, naj se ne tiščijo skupaj,
naj stojijo tako, da se ne dotikajo eden drugega. Nenaročeni ne hodimo k zdravniku, pa
je takšnih še vedno bistveno preveč.
Pa nenaročene paciente, ki se pojavijo pred
vrati, sprejmete ali jih pošljete domov?
Vse nenaročene naročimo in pošljemo domov. Če sestra oceni, da je določen kontakt preveč rizičen, je najenostavneje, da
gre pacient ven, pokliče po mobitelu in se
naroči. To je sicer redko, največkrat sestra na listku prinese napisan termin obiska. Sicer pa se je najenostavneje naročiti
tako, da na naši spletni strani pogledate,
kdaj je prosti termin in se 'odklikate'. Jaz
verjamem, da je nekoga starejšega, ki se
ni nikoli ukvarjal z računalnikom, tega
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strah, toda vsi starejši imajo tudi
mlajše, ki tako naročilo zagotovo
lahko izpeljejo. Naša sestra ima
ta sistem vseskozi odprt in vsako
naročilo takoj vidi.
Kakšne pa so čakalne dobe?
Čakalnih dob v družinski medicini
ni, govorimo o dogovorjenem čakanju, to pa je včasih tudi že do tri
tedne. Seveda pa je to odvisno od
situacije. Jaz izhajam iz urgence
in primere, ki to potrebujejo, vzamem takoj.
Pa vendar je glede čakanja precej
negodovanja med občani …
Tudi na Občini sem že povedal, da
so ljudje tukaj imeli ves čas nadstandard. Vedno smo imeli več
kadra, kot ga imamo plačanega. V
številkah: priznano imamo plačilo 1,45 srednje medicinske sestre,
imamo pa vseskozi zaposleni
dve. Priznane imamo polovico
diplomirane medicinske sestre,
imamo pa ves čas zaposleno eno.
Tudi zdravnika imamo priznanega 1,45, pa smo prej imeli ves
čas dva zdravnika. Zadaj se pokaže veliko stvari, ki jih ljudje ne
poznajo. Ta trenutek zdravnikov
res ni. Ne moremo narediti istega
dela, če imamo manj kadra. Dostopnost pa je manjša predvsem
zaradi vsega tega, na kar moramo
paziti zaradi ukrepov. Ne moremo
vzeti istega števila ljudi v istem
času, če imamo toliko dodatnega dela po vsakem posameznem
obisku (razkuževanje, zračenje
…). Prejšnje stanje je bilo za ljudi
normalno in sedaj, ko na določenih področjih ni več tako, se nad
nami pritožujejo.
Največja težava je torej
pomanjkanje kadra oz. ta
trenutek zdravnikov? Tudi iz
tega razloga naše občane skoraj
vedno sprejme drug zdravnik,
ki mu morajo vedno znova od
začetka razlagati svoje težave?
Res je. Zdravnika sva jaz in doc. dr.
Janez Rifelj, ki je 40 % formalno
tudi zaposIen. Imam še dva mlajša
kolegico in kolega, ki pomagata,
ampak ne želita biti več kot nadomestna zdravnika. Ves čas imamo

zunaj razpis, ponudbo za polno
zaposlitev danes, če le kdo reče,
da želi. Iščem po vseh možnih kanalih, zaenkrat še neuspešno. Žal
so obremenitve in zahteve do družinskih zdravnikov izjemno velike, nagrada pa zelo majhna. Ampak to je sistemska zadeva, to ni
stvar občine. Je pa stvar občine oz.
lokalne skupnosti – pa to ne velja
samo za Komendo, daleč od tega –
ta, da se bodo morale bistveno bolj
zavedati, da so po zakonodaji najbolj same odgovorne za zdravstvo
v občini in da bodo morale začeti
v zdravstvo vlagati. Občine bodo
morale v svojih proračunih imeti
tudi sredstva za zdravstvo, morale
bodo načrtovati svoje zdravstvo.
Kot sem jim rekel na sestanku na
Občini: Jaz vas rešiti ne morem,
sistema ne moreš premakniti sam.
Upam, da bodo sedaj naredili razpis za koncesijo, upam, da bomo
imeli srečo in se bo kdo od zdravnikov, zdravnic prijavil …
S tem mislite resno?
Nazadnje, ko smo se pogovarjali, so me vprašali, če mislim
resno in moj odgovor je: »Da«.
Z eno nogo stojim v 'penziji' in
če grem, nihče od mladih, ki so
sedaj z menoj, tega ne bo prevzel. Pravijo, da radi pridejo sem
delat, nihče pa ni pripravljen
tega prevzeti. Na tem mestu bom
povedal še to, da je tudi dr. Rudolfova odšla od tu zaradi preobremenitev in ne zato, ker se mi
ne bi razumeli, kot so nekateri
namigovali. Še vedno odlično
sodelujeva. Prav tako tudi s sestro Mijo, ki je bila tukaj 19 let in
marsikdo jo je vzel za svojo …
Koliko časa boste vi še vztrajali?
Ne vem, pogoji so izjemno težki.
Izkušnje mi pravijo, da v tem trenutku vsa zadeva ni naklonjena
zasebni iniciativi. Po naravi nisem
pesimist, toda tukaj tako je. Naj za
konec povem še, da sem se z ljudmi v Komendi zelo ujel in veliko mi
jih pravi, kako super je, da imajo
zdravnika za vogalom. Družinska
medicina mora biti blizu ljudem.

Kako poteka delo v vrtcu,
ko se pojavi okužba s
covid-19
Konec julija so bili v Vrtcu Mehurčki obveščeni o pozitivnem primeru okužbe pri
otroku. Vodstvo vrtca smo vprašali, kako
v primeru okužbe poteka delo in kako je
bilo, ko so se prvič znašli v situaciji, za
katero je precej velika verjetnost, da se bo
še kdaj ponovila.
»Dne 30.7.2020 smo bili s strani starša obveščeni o pozitivnem primeru okužbe pri otroku.
Takoj smo stopili v stik z NIJZ, kjer so nam dodelili epidemiologa, s katerim smo bili istega
dne ves čas v kontaktu. Po navodilih epidemiologa smo zabeležili vse rizične kontakte otrok in
zaposlenih. Na podlagi zabeleženih stikov (dan
in trajanje le-teh) je epidemiolog določil, kateri
otroci in zaposleni morajo v karanteno (61 otrok
in 9 zaposlenih). O okužbi v Vrtcu Mehurčki smo
obvestili vse starše. Posebej pa smo poudarili, da
otroci, katerih varstvo poteka v enoti Čebelica
(kjer je tudi bil primer okužbe), dobijo dodatna
navodila s strani NIJZ. Naslednje dni je bil zabeležen drastičen upad števila otrok v vrtcu. Sama
narava dela glede na število prisotnih otrok se je
temu primerno prilagodila (majhne stalne skupine in veliko bivanja na prostem). Glede na število okuženih otrok se je iz varnostnih razlogov
enota Čebelica zaprla do 12.8.2020. V tem času
so bili prostori enote Čebelica ustrezno očiščeni
in razkuženi. Staršem so največ stiske povzročili dejstvo, da mora njihov otrok v karanteno, ter
nekaj nejasnosti ali moralne odgovornosti, kaj
to pomeni za njihovo delo v službi in načrtovan
dopust. Podatke o morebitnih dodatnih odločbah
o karantenah ostalih družinskih članov oz. celih
družin, nimamo. Otroci, ki jim je bila odrejena karantena, so se v vrtec lahko vrnili v sredo,
12.8.2020. Do danes, 18.8.2020, nismo bili seznanjeni z nobeno novo okužbo,« nam je potek dela
opisalo vodstvo Vrtca Mehurčki. Kot so še povedali, so imeli že pred pojavom okužbe izdelane
okvirne načrte, prav tako pa dnevno preverjajo
tako epidemiološko sliko okužb v Sloveniji, kakor tudi samo lokacijo le-teh (DSO, bolnišnice
ipd.), kdo se je okužil, število odrejenih odločb o
karanteni pri otrocih kot tudi zaposlenih in podobno. Na ta način lažje predvidevajo organizacijo dela v vrtcu, v kolikor pride do okužbe.
Špela Šimenc

Špela Šimenc
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Ples odžene vse skrbi.

Katja Ravnikar se javlja iz Madagaskarja

Iz mojega dnevnika

Deklice v oblekah, ki smo jih zašili na misijonu.

Po dnevu polnem zgodb, dogodivščin, pretresov in presenečenj, jeze in veselja, razmišljanja in
dela sedim na terasi. Misijonsko dvorišče je pozno popoldne ob petih, ko se že mrači, mirno, spokojno. Kar malo mi odleže, ker ni polno ljudi. Prijetno sem utrujena, na nebu se že prižigajo prve
zvezde. Jasna noč bo, kar pomeni, da bom lahko občudovala nešteto zvezd, ki jih v Sloveniji ni
možno videti. Današnji zapis je utrinek iz mojega dnevnika, da si boste lažje predstavljali, kakšen
je dan laiške misijonarke. Koronavirus je nekoliko spremenil moje prvotno delo v vrtcu in šoli,
saj so vzgojno-izobraževalne ustanove zaradi omenjenega virusa že od aprila zaprte, od takrat
naprej je moje delo na misijonu postalo zelo raznoliko.

Z

jutraj me je zbudilo petelinje petje.
Ko sem pogledala skozi okno, je bil še
mrak, ura pa je kazala nekaj minut čez
pet. Vstajam zgodaj, da imam čas za jutranjo rutino in se lahko v miru pripravim na
nov dan ter razmislim, kaj vse moram postoriti. Po jutranji kavi in zajtrku ob 7. uri
pred hišo že čakajo prvi ljudje. Grem ven
in vsi govorijo eden čez drugega. Nič jih ne
razumem, zato jih najprej prosim, naj mi
ne govorijo svojih želja, prošenj in problemov eden čez drugega, ampak vsak posebej.
Ljudje tukaj niso ravno navajeni olike, zato
kar planejo name, ko me zjutraj zagledajo.
Prvi išče delo, drugi prodaja riž, tretji želi
kupiti sol. Vsako jutro porabim veliko energije, da ljudi poskušam naučiti, da v miru
eden po eden razlagajo svoje želje.
Najprej sem dala navodila svojemu delavcu, ki postavlja in popravlja hiše. Poročal

je, kaj je narejeno in kaj bodo delali danes.
Trenutno postavljajo malo večjo hišo za
družino z devetimi otroki. Mama je pred
nekaj dnevi rodila dvojčke, zato sem jim
priskočila na pomoč.
Prišlo je okrog 20 ljudi, ki so iskali delo na
misijonu. Njihovo delo danes je bilo pripravljanje zemlje, preraščene s travo in plevelom, na saditev kave in klinčkov. Delavce vedno pospremim na delovno mesto in
jim nazorno razložim, kaj morajo delati.
Tudi tekom dopoldneva večkrat preverim njihovo delo. Plača dnevnih delavcev
so samo dobrine. Že nekaj mesecev nazaj
sem se odločila, da je njihova plača lahko:
riž, sol, sladkor, olje, blago, milo. Lahko si
izberejo, kaj bo njihova plača določen dan.
Opazila sem namreč velik problem tukaj na
podeželju, da ljudje ne znajo dobro porabiti denarja. Nekateri so plačo porabili za

nakup tobaka in alkohola, tega pa na misijonu absolutno ne podpiramo. Medtem, ko
sem razdaljevala delo, so prinesli dojenčka, ki mu je po porodu umrla mama. Spet
ena žalostnih malgaških zgodb. Dojenčkovo babico sem naučila pripravljati mleko
v prahu ter ji izročila mleko v prahu in stekleničko z dudo.
Potem sem odšla v novoodprto šivalnico,
ki je nedvomno eden mojih uspešnih projektov tukaj. Dela za dve zaposleni šivilji
nikoli ne zmanjka. Trenutno šivamo oblekice za dojenčke (hlačke, majica, kapa),
ki jih potem razdelimo dojenčkom v naši
porodnišnici. Veliko je tudi šivanja po naročilu domačinov in popravil raztrganih
oblačil. Preverila sem njuno delo in predlagala nekaj popravkov. Poskušam se čim
manj vmešavati v njuno delo, da bosta po
mojem odhodu lahko čim bolj samostojni
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in bo delo lahko še naprej dobro potekalo.
Že so me zmotili prodajalci riža, ki so prodajali večjo količino neoluščenega riža.
Iskat sem ga šla z avtomobilom in komaj
smo ga odpeljali. Prodali so ves svoj pridelek, saj bodo kupili govedo. Ko sem se
vrnila v misijon, je iz kuhinje že dišalo kosilo, riž s prilogo. Najbolj pogosta priloga
k rižu je zelenje podobno špinači, veliko
jemo tudi stročnice, od mesa so na meniju
največkrat kokoši; če kdo zakolje prašička,
je pa to že praznik.
Po kosilu sem preverila delo dnevnih delavcev in razdelila plačo. Vsak je dobil 5 meric
riža. Dobro napreduje tudi gradnja novega
zvonika, kjer smo ravno včeraj obesili skoraj eno tono težak zvon. Tudi to je bil velik
projekt, ki smo ga uspešno zaključili.
Popoldne sem se v spremstvu četice radoživih malgaških otrok odpravila preverit,
kako postavljajo novo hišo. Ob poti sem
preverila tudi sadike kave in popra, ki smo
jih posadili prejšnji teden. Na srečo je ponoči deževalo in skoraj vse sadike so se prijele. Po poti so otroci veselo prepevali in mi
pripovedovali različne zgodbice. Na cilju je
bilo polno veselja, saj so delavci ravno uspešno zaključili s postavitvijo hiške. Ljudje
tukaj so zelo gostoljubni, skoraj vsak me
povabi v svojo hišo in mi z veseljem razkaže svojo domačijo. Velikokrat me kakšen
od delavcev povabi k sebi na obisk. Veseli
so, če jim posvetim svoj čas. Odkar znam
malgaški jezik se lahko tudi veliko pogovarjamo. Vsak dan znova sem hvaležna, da
sem se tako dobro naučila njihovega jezika. Večkrat sem deležna presenečenih in
začudenih pogledov. Domačini, ki me še ne
poznajo, so začudeni in govorijo za menoj:
»O belka, ki govori malgaško«.
Nazaj domov na misijon sem se vrnila ob
sončnem zahodu. Otroci so se spotoma porazgubili po domovih. Pred vrati hiše, kjer
stanujem, sta dve deklici prodajali majhne
ribice, ki sta jih nalovili v riževem polju. Kupila sem jih, saj je to super priloga k rižu, ki
ga tukaj jemo za zajtrk, kosilo in večerjo.
Zvečer, po dnevu polnem dogodivščin,
sedim na balkonu in skoraj vsak dan razmišljam, kako čisto drugačno je življenje
ljudi tukaj na Madagaskarju v primerjavi z
življenjem v Evropi. Vsak večer tudi učim
našega nočnega čuvaja, ki je nepismen. Še
vedno komaj verjamem, da je več kot polovica ljudi tukaj nepismenih. Nam se zdi samoumevno, da znamo brati in pisati, tukaj
pa je to že skoraj privilegij. Omenjeni fant,
ki ga učim, se mi je že vnaprej zahvalil:
»Hvala, ker me boš naredila za človeka«.

Te dni tudi večkrat razmišljam o svojem
delu v zadnjem letu, saj se moj čas tukaj
počasi izteka. Koronavirus sicer vsak dan
malo spreminja moje načrte (prestavi let
domov za kakšen teden ali dva), saj se situacija na otoku še ni umirila. Dnevno zabeležimo okrog 300 – 500 novih okužb. Pri
nas na podeželju življenje teče skoraj po
ustaljenih tirnicah. Obvezno je nositi masko in si pogosto umivati roke. To je največ,
kar lahko zaenkrat naredimo. Trenutno mi
ostajajata še slaba dva meseca, če mi letalska družba ne bo spet odpovedala leta. Zavedam se, da bo to zelo hitro minilo. Hitreje, kot bi si želela. V šali večkrat rečem, da
še dobro, da so mi prvotni let odpovedali.
Če bi šla domov s prvotno letalsko karto,
bi morala počasi že začeti pakirati, jaz pa
imam še toliko načrtov …
Preostali čas do odhoda domov želim preživeti čim več časa z ljudmi, želim se jim
čim bolj razdajati, jih poslušati in slišati ter
jim pomagati. Želim še čim več narediti, saj
dela tukaj nikoli ne zmanjka.
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Dojenček, ki mu je ob porodu umrla mama.

Katja Ravnikar

Ker je naš nočni stražar nepismen, ga
vsak večer učim pisati.

Nakup sadik kave.

Z delavci, ki postavljajo hiše.

Vsak dan preverim, kako napreduje
gradnja novega zvonika.

Nakup riža.

Hvaležna sem vsem, ki ste mi že in
mi še boste pomagali s svojimi prispevki na moj trr račun, ki ga hranijo v uredništvu Aplence. Le z vašo
pomočjo lahko vsak dan z majhnimi
pozornostmi rišem nasmehe na obraze ljudi tukaj.
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Jan Šubelj pri 16 letih postal
najmlajši slovenski mednarodni
šahovski mojster
Jan Šubelj iz Križa je eden najboljših šahistov. Pa ne samo v Sloveniji, med svojo generacijo kroji
vrh tudi v Evropi in svetu. Na nedavnem odprtem turnirju v St. Veitu v Avstriji je osvojil še zadnjo normo za naziv mednarodnega mojstra in tako pri svojih 16 letih nosi naziv: International
Master (IM) – mednarodni šahovski mojster, številni pa so mnenja, da je prav Jan tisti, ki bo
Sloveniji po desetih letih prinesel velemojstra v šahu.

J

an, o tvojih uspehih smo pisali že velikokrat in ena stran je premalo, da bi
vse našteli. Kateri tvoj uspeh pa je tebi
najljubši, najbolj drag?
Težko bi rekel kateri uspeh mi je najljubši,
ker je teh uspehov več. Kot začetnik sem se
zelo razveselil, ko sem kot 8-letni deček
postal dvojni državni prvak, saj mi je to odprlo vrata na evropska in svetovna prvenstva. Naslednji velik uspeh sem dosegel, ko
sem v standardnem šahu v kategoriji do 12
let na EP osvojil bronasto medaljo. V pospešenem in hitropoteznem šahu sem leta
2017 osvojil dvojni naslov evropskega prvaka do 14 let, lansko leto pa sem bil tretji
na SP v pospešenem šahu med mladinci do
16 let. Zelo veliko mi pomeni tudi 6. mesto

na SP v standardnem šahu leta 2018 in povabilo selektorja za nastope v članski reprezentanci. Ponosen sem na svoj trenutni
rating (2424) in na to, da sem kot najmlajši
v samostojni Sloveniji osvojil naziv mednarodni mojster (IM).
Kam je tvoj pogled usmerjen ta trenutek?
Moj pogled je v tem trenutku usmerjen na velemojstrski naslov. Sedaj, ko
sem presegel rating 2400 in osvojil vse
potrebne norme za naziv mednarodnega mojstra, ciljam na velemojstrske
bale. Zavedam se, da ta pot ne bo lahka,
vendar mi želje in motivacije ne manjka, zato verjamem, da mi bo ob ustrezni
podpori uspel tudi ta korak.

Koronavirus je gotovo posegel tudi v
šahovski svet. Kako je bilo s tekmovanji,
pripravami …? Kaj se je v tem času tebi
spremenilo in kako si vadil?
Poleg individualnih nastopov nastopam
tudi za mladinsko in člansko reprezentanco, zato je bil moj urnik tekmovanj poln že
do konca leta. Potem mi je korona prekrižala vse načrte, saj so bila vsa šahovska
tekmovanja odpovedana. Nekaj turnirjev
sem odigral prek spleta, vendar to ni niti
približno isto. Zelo sem bil zaskrbljen, kdaj
bo šah ponovno zaživel, saj tekmovanja
potekajo v zaprtem prostoru, z veliko udeleženci. Vesel sem, da se šah počasi vrača,
saj se organizatorji trudijo z organizacijo turnirjev v skladu z varnostnimi ukrepi
(maske, razkužila, razdalja …). Ker pa je v
vsaki stvari nekaj dobrega, sem čas izkoristil za številne treninge in priprave, za
katere prej ni bilo časa, saj sem praktično
potoval s turnirja na turnir. S trenerjem
Martinom Kodričem sva že prej veliko trenirala na daljavo, tako da sva s tem nadaljevala in imela treningov še več kot prej.
Se morda spomniš, kdaj si prvič igral šah?
S šahom sem se prvič srečal v prvem razredu osnovne šole, ko sem začel obiskovati
šahovski krožek na OŠ Komenda Moste, ki
ga je vodil Franc Poglajen. Nad šahom sem
bil zelo navdušen. Doma sem igral s starši, z
bratom in dedijem. Hitro sem napredoval in
začel premagovati učence, ki so bili starejši
od mene in so že dalj časa obiskovali krožek.
Učitelj me je povabil v klubsko šahovsko
šolo. Sledila so šolska tekmovanja, kjer sem
osvajal najvišja mesta in se kmalu izkazal v
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državnem in mednarodnem merilu. Šahovska zveza Slovenije me je že pri osmih letih
uvrstila med perspektivne šahiste.
Šah večina ljudi igra za sprostitev. Glede
na to, da ga ti igraš profesionalno, me
zanima, ali kdaj odigraš še kakšno
'rundo' s prijateljem ali sorodnikom
čisto tako, za zabavo?
Ko sem bil začetnik, so vsi radi igrali z
mano, saj so s tem preizkusili svoje znanje
in me tu in tam še lahko premagali. Danes
pa si nihče več ne želi ali pa ne upa igrati z
mano, saj so že po nekaj potezah izgubljeni.

je zelo pomembno, da mi koncentracija po
parih urah ne začne upadati in da zdržim
do konca, saj na takem nivoju vsaka najmanjša napaka že lahko vodi v poraz.
Vadiš vsak dan?
Med počitnicami vadim sam vsak dan od 2
do 4 ure in 2 do 3-krat tedensko po 3 ure s
trenerjem. V času šolskih obveznosti in večjih turnirjev pa moram treninge prilagoditi.
Vsekakor pa je šah del mojega vsakdana.

Kaj je tisto, kar ti je pri šahu najbolj všeč?
Šah mi je všeč, ker je tako zapleten in ponuja nešteto možnih kombinacij.

V medijih se veliko namiguje na to, da si
na dobri poti do šahovskega velemojstra.
Te taka pričakovanja motijo?
Ne, to me ne moti, ker o tem sploh ne razmišljam. Osredotočen sem na svoje načrte
in cilje.

Kako pa so videti tvoje priprave na
tekmovanja? Se posvečaš tudi psihičnim
pripravam?
Za dobro šahovsko kondicijo je potrebna
tudi dobra fizična in psihična pripravljenost. Tako da poskrbim, da se pred tekmovanjem veliko gibam, da sem potem med
partijo lahko osredotočen na igro. Moja
najdaljša partija je trajala skoraj 6 ur, zato

Kje se trenutno šolaš in kako v šoli
sprejemajo tvoje uspehe? Si veliko
odsoten?
Po končani osnovni šoli sem razmišljal o
vpisu na športno gimnazijo, saj sem v šoli
prisoten le 60 %. Ker je športna gimnazija
le v Ljubljani ali Kranju, bi 2 do 3 ure dnevno izgubil na vožnji, zato je prevladala bližina in odločil sem se za vpis v Gimnazijo

Kamnik. Moram reči, da je to ena boljših
odločitev v mojem življenju, saj se v razredu zelo dobro počutim, učitelji me podpirajo in moje uspehe tudi objavijo na šolski
spletni strani. To mi zelo veliko pomeni,
saj se v času odsotnosti lahko resnično
posvetim tekmovanju.
Kdo je tvoj vzornik v šahovskem svetu?
Moj vzornik je nekdanji svetovni šahovski
prvak Bobby Fischer.
Imaš poleg šaha še kakšen drug hobi? Kako
se sprostiš, kaj počneš v prostem času?
Prostega časa nimam veliko. Ko pa ga
imam, rad igram nogomet in badminton
ali pa preberem kakšno dobro knjigo.
Pride obdobje v letu, ko šahovnica miruje
in potrebuješ oddih od nje?
Če bi me to vprašali lansko leto, bi vam odgovoril, da takega obdobja ni. V letošnjem letu,
ko pa ni bilo turnirjev in je bilo dovolj časa za
treninge, sem si vzel čas tudi zase. Na morje
sem letos odšel brez računalnika in šahovnice, tako da sem se res odklopil od šaha.
Špela Šimenc

Orientacijski tek: Imamo prvakinjo
Po za vse nas novem obdobju, ko smo se soočali z ukrepi zajezitve
virusa, smo bili zelo veseli, da je orientacijski tek šport na prostem
in da smo po dolgem času ponovno dočakali tekmovanje.
V nedeljo, 21. junija, smo se tekmovalci zbrali na Dobenu pri gostišču Blaž.
Tekma je štela za Slovensko orientacijsko ligo, v elitni kategoriji pa tudi za
državno prvenstvo v ultra dolgi disciplini.
Okoli 200 orientacistov iz različnih klubov se je spopadlo z zelo zahtevno in
predvsem dolgo progo. Teren je bil precej zaraščen in zato nekje težje prehoden, kar je zahtevalo še dodatno izgubo energije. Toda kljub temu ter občasnemu dežju je bilo videti veliko nasmejanih obrazov in pozitivne energije,
tako pri mladih športnikih, kot tudi pri starejših rekreativcih, ki so se udeležili
tekmovanja.
V klubu OK Komenda se tudi v tej sezoni borimo za primat v slovenskem prostoru, a tokrat smo se najbolj razveselili uspeha Katje Babič, mlade 16-letnice,
ki po vsaki tekmi običajno skromno pove, da je storila nekaj napak in da čuti,
da ima še možnosti za napredek. Vseeno je v konkurenci najboljših slovenskih
tekmovalk osvojila zlato medaljo na državnem prvenstvu v ultra dolgih progah. S tem je Katja prvič osvojila zlato v tej disciplini. In na Katjo, njene starše
in trenerje smo v OK Komenda zato zelo ponosni.
Petra Stojan, članica OKK
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Katja Babič je osvojila zlato medaljo na državnem
prvenstvu v ultra dolgih progah
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Junijski kolesarski spektakel v Komendi

Foto: Jakob Stele

Konec junija je bil v Komendi pravi kolesarski spektakel. Najprej so se v petek,
19. junija, na kriterijskih dirkah kolesarke in kolesarji pomerili na 2. Pokalu
Tadeja Pogačarja in VN Plastike Virant. V nedeljo, 21. junija, pa je skozi Komendo potekalo še državno prvenstvo v cestni vožnji. Priznati moramo, da bo
takšen vikend v Komendi težko ponovljiv. Imeli smo možnost videti vse najboljše slovenske kolesarje, pa tudi kar nekaj odličnih kolesarjev iz tujine.
Začnimo s kriterijskimi dirkami za 2. Pokal
Tadeja Pogačarja in VN Plastike Virant, ki
so potekale drugo leto zapored. Organizatorji smo v zadnjem tednu imeli kar veliko
skrbi, predvsem z dnevno spremenljivimi
zahtevami NIJZ-ja, še posebej pa, ker smo
bili prvi, ki smo izvedli kolesarsko dirko
po t.i. »korona« dobi, ne samo v Sloveniji,
ampak tudi v Evropi. Toda bilo je vredno.
Tako gledalci na prizorišču kot tudi tisti, ki
so dirke spremljali v živo na spletnem portalu Siol.net, so imeli kaj videti.
Priprave na dirke so se začele že v zgodnjih jutranjih urah, ko je podjetje TGM
Kosirnik pričelo s čiščenjem cest, da bi
kolesarji imeli kar se da najboljše pogoje.
Podjetju Plastika Virant, z direktorico ga.
Matejo Virant, gre res velika zahvala, da so
nas kljub tem negotovim časom sponzorsko podprli, ter še zagotovili startno ciljni
prostor, kjer smo lahko postavili vse zahtevano za dirko.

Najprej so se na dvajset kilometrsko preizkušnjo podali amaterski kolesarji, 18 jih je
bilo na startu, verjetno pa je marsikoga odvrnila ploha, ki se je ravno v tem času odvila nad Poslovno cono v Komendi. V ciljnem
šprintu so se za zmago pomerili trije kolesarji, ki so si pred zasledovalci privozili
manjšo prednost, fotofiniš pa je pokazal,
da je zmago osvojil Jan Jovan, drugi je bil
Rok Pajek, tretji pa Dušan Hajdinjak.
Vzdušje na prizorišču je že začelo naraščati, naslednji pa so se na cesto podali mlajši mladinci. To so fantje stari 15 in 16 let,
prevoziti pa so morali 21 krogov oz. vsak
tretji krog je bil šprint za točke. V sedmih
šprintih je največ točk zbral kolesar Adrie
Mobila iz Novega mesta, Žak Eržen, drugi je bil Jan Lešnik iz Kranja, tretji pa Jure
Majnik iz Perutnine Ptuj.
Za njimi so imeli 27 krogov oziroma 9 točkovnih šprintov starejši mladinci. Pravo
šolsko taktiko dirkanja pa so nam prikazali kolesarji Adrie Mobil, ki so zasedli kar
prvih sedem mest, zmago je slavil Jaka
Špoljar, drugi je bil Aljaž Colnar, tretji pa
Gal Glivar.
Tekma med ženskami pa je minila v znamenju profesionalne ženske ekipe ALe
BTC Ljubljana in kolesark Boogard Maike,
Bravec Urške in Urške Žigart, ki so v tem
vrstnem redu zasedle prva tri mesta. Na

isti dirki so se merile tudi mlajše in starejše mladinke, kjer pa sta zmagi slavili Nuša
Moroz iz Idrije pri mlajših in Ana Ahačič iz
ljubljanske ekipe BTC City Ljubljana Scott.
Lanska zmagovalka, ter tudi Tadejeva
izbranka, Urška Žigart, se je letos morala
podrediti klubski taktiki in je na koncu zasedla tretje mesto.
Za konec pa je res številna publika imela kaj videti. Skoraj vsi najboljši slovenski
kolesarji z glavnim domačim zvezdnikom
Tadejem Pogačarjem (manjkal je le Primož
Roglič) in številni tuji (Italijani De Marchi,
Troia, Mercato, Conti, Avstrijec Haller …)
so morali prevoziti 36 krogov, kar znese
skoraj 40 kilometrov, točke pa so zbirali na
12 šprintih. Celotna slovenska zasedba ekipe Bahrain McLaren je pomagala Avstrijcu
Marcu Hallerju, ki pa se je nekoliko precenil in točke zbiral skoraj na vseh šprintih,
medtem ko je bil Luka Mezgec brez ekipe, a
je taktično odlično odpeljal dirko, na koncu za eno točko premagal Hallerja in tako
ponovil lansko zmago. Komendčani moramo biti zelo ponosni, saj so na članski dirki
nastopili kar štirje domačini, poleg Tadeja
še njegov brat Tilen Pogačar, ki nastopa za
ekipo Meblo Jogi, pa Luka Pibernik za ekipe Bahrain Mclaren in Blaž Avbelj za ekipo
Ljubljana Gusto Santic. Najboljši od domačinov pa je bil tudi letos Tadej Pogačar
na 9. mestu.
Na koncu pa smo s pomočjo pokroviteljev
slavnostno podelili še pokale in nagrade
najboljšim v vsaki kategoriji. Župan Komende, Slavko Poglajen, in direktorica
podjetja Plastike Virant, Mateja Virant, sta
podelila pokale in nagrade najboljšim v
članski kategoriji, čudovite šopke podjetja
Vrtnarstvo Gašperlin in penine pa sta podelila Domen Stupica iz podjetja Lestroj ter
Lucija Koželj iz podjetja Koželj Hiša dobrih vin. Tako kot na največjih dirkah so nas
tudi tu najboljši trije s podelitvenega odra
zalili s šampanjcem.
Kakorkoli bi lahko rekli, da je leto 2020
posebno in slabo za skoraj vsa področja, predvsem zaradi koronavirusa, pa je
»korona« v Komendi vsaj s kolesarskega
vidika prinesla dva izjemna spektakla,
ki bosta v Komendi težko ponovljiva. Še
enkrat velika hvala vsem, ki ste pripomogli k izvedbi dirke, Tadeju, Občini Komenda, vsem pokroviteljem, PGD Moste,
ki so poskrbeli za varovanje, ter vsem gledalcem in navijačem za odlično vzdušje, ki
ste nam ga pripravili.
Miha Koncilija

Foto: Jakob Stele
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Kolesarska zveza Slovenije je letos organizirala državno prvenstvo v cestni vožnji v
nedeljo, 21. junija. Kolesarji so se za naslov državnega prvaka potegovali na cestah
okoli Cerkelj na Gorenjskem in Komende. Na zadnjem klancu sta se spopadla Tadej
Pogačar in Primož Roglič, ki je osvojil naslov in tako prvič postal državni prvak.

Tudi kolesarski navdušenci
TD Komenda glasno
spodbujali kolesarje
V Turističnem društvu Komenda smo
se kolesarski navdušenci s predsednikom odločili da moramo na dostojen
način pozdraviti in spodbujati naše
tekmovalce na državnem prvenstvu,
ki je potekalo skozi Komendo. Na televiziji spremljamo velika kolesarska
tekmovanja in občudujemo kraje, skozi
katere potekajo trase dirk, predvsem
pa občudujemo krajane, ki slikovito
predstavljajo svoje kraje. Tudi mi smo
si zamislili navijaško kuliso in jo postavili v Podborštu. Bolj ko se je bližala
ura pričetka dirke, več ljudi se je postavljalo ob trasi dirke in mnogi med

njimi z navijaškimi rekviziti in transparenti. Ker v vseh srcih bije ponos in
navezanost na naš kraj, smo navijali
za zmago našega občana Tadeja Pogačarja in dobro uvrstitev Luke Pibernika
in seveda za vse ostale tekmovalce iz
naših krajev. Zaspana Komenda se je
prebudila v navdušenem navijanju in
gledalci smo skupaj analizirali vmesne
čase, kdo je na katerem mestu in kdo
ima večje možnosti za zmago. Nekako
smo si bili enotni, zmago si bo priboril v klancu Roglič ali pa naš Pogačar.
Nismo bili preveč razočarani, ker kljub
vsemu je Pogačar zaostal le za prvim na
svetovni lestvici. Nam bo pa še dolgo
ostal lep spomin na navijanje in prijetno druženje s sokrajani.
TD Komenda

20

ŠPORTNE VESTI

JUDO novice:
Judo trening z evropskim
prvakom in svetovnim
podprvakom Mihaelom Žgankom
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kjer je preko 100 judoistov uspešno opravilo izpit ter prejelo višji pas. Vsi kandidati
so bili dobro pripravljeni, ne glede na to, da
so bili prikrajšani skoraj za 2 meseca treningov. Čestitamo vsem judoistom in njihovim trenerjem.

Judo klub Komenda je v petek, 19. junija
na svojem treningu gostil enega izmed
najuspešnejših
slovenskih
judoistov,
evropskega prvaka in svetovnega podprvaka Miheala Žganka. Mihael od leta 2018
nastopa za Turčijo, kjer je postal tudi državni prvak. Našim mladim judoistom je z
veseljem pokazal nekaj novih »prijemov«
ter izvedb tehnik. Odvodil je vrhunski trening, na koncu pa se tudi fotografiral s
svojimi oboževalci.

V sredo, 17. junija, so judoisti Judo kluba
Komenda opravljali izpite za višje pasove,

Judo klub Komenda na
vseslovenskih pripravah v Izoli
Člani Judo kluba Komenda so se med 6.
in 10. avgustom mudili na vseslovenskih judo pripravah v Izoli, ki jih organizira Judo zveza Slovenije. Kljub temu,
da letos prvič ni bilo gostov iz tujine, so
se tekmovalci odlično pripravili na novo
sezono, kjer jih že v septembru čakajo pomembna tekmovanja, za nekatere
celo državno prvenstvo. Ekipa je štela pet
trenerjev in devetnajst otrok starostnih
kategorij U14 in U16. Poleg judo treningov dvakrat na dan in kondicijskih vaj so
udeleženci uživali tudi v plavanju in drugih morskih aktivnostih.

Judoisti na zadnji tekmi v
šolskem letu osvojili 9 kolajn

V Judo klubu Komenda izpite za
višji pas uspešno opravilo preko
100 judoistov

U14 (starejši dečki in starejše deklice)
sta Neja Indof in Lenard Sakač osvojila 2.
mesto, Žiga Pahor 3. mesto in Alex Anžel
Lara 4. mesto.

V soboto, 27. julija, so se judoisti Judo
kluba Komenda udeležili še zadnjega
tekmovanja pred zasluženimi počitnicami. Na Pokal Novega mesta v Športni
dvorani Marof se je odpravilo 10 borcev,
ki so v treh starostnih kategorijah U10,
U12 in U14 osvojili kar 9 odličij. Med U10
(cicibani) sta Jaš Milek in Aleks Kolenko osvojila prvo mesto, Lenart Strnad
2. mesto in Rok Gradišek 3. mesto. Med
U12 (mlajše deklice) je Alja Indof osvojila 1. mesto, Mina Jenko pa 2. mesto. Med

Teniški turnir upokojencev
V sklopu Tenis kluba Komenda deluje tudi upokojenska sekcija. Vsak ponedeljek in četrtek dopoldan
imamo rezervirana igrišča, kjer se redno dobivamo.
Večinoma igramo tenis v parih.
Šestega julija smo organizirali turnir. Prijavilo se je dvanajst
tekmovalcev. Odigrali smo tri kola po osem nizov. Za vsako kolo
smo žrebali pare.Zmagovalec je bil tisti posameznik, ki je zbral
največ nizov. In to je bil Leon Kos, ki je zbral 19 točk. Drugi je
bil Aco Stojković, od katerega smo se na žalost nedolgo zatem
prekmalu za vedno poslovili. Tretji pa je bil Miloš Milovič.
Danilo Ofentavšek

Katarina Kumer
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Učenje instrumenta je šola
za življenje

Simon Skalar: »Vsak otrok
je glasbeno nadarjen«

Glasba igra pomembno vlogo pri otrokovem osebnostnem razvoju in dojemanju sveta. Strokovnjaki trdijo,
da je prav vsak otrok glasbeno nadarjen in zmožen igrati
instrument, če ga to le veseli.
Takega mnenja je tudi
kamniški pedagog, skladatelj in korepetitor Simon Skalar, ustanovitelj
Glasbene šole Skalar, ki
pravi, da učenje instrumenta prinaša izjemno
pomembno znanje za
življenje. »Vzporedno ob
igranju instrumenta se otrok nauči, kako premagovati krize in kako
pridobiti samozaupanje ter kako ceniti lastno vrednost. Učenje instrumenta ima kar nekaj vzporednih učinkov, kot zmožnost večje
koncentracije, sposobnost strateškega načrtovanja, zaupanje v
lastne sposobnosti, izostritev posluha, spominsko obnavljanje,
lažje matematično razumevanje, moč izražanja čustvovanja in
empatije, lažje reševanje konfliktov, razvoj fantazije in ustvarjalnosti ter globoko notranje zadovoljstvo.« Kar je najbolj pomembno, še doda, je to, da se pri otroku razvija veselje do glasbe.
Ko to otrok enkrat ponotranji, vse ostalo sledi.

Glasbena šola Skalar, ki je odprta za
učence od najmlajših do najstarejših, s
svojo glasbeno vzgojo in izobraževanjem
že šesto leto pomembno zaznamuje
glasbeno in kulturno dogajanje v Kamniku in okolici. Deluje tudi na področju Komende in Most in
letos že šestič vabi k vpisu, prosta mesta so še na voljo.
V Glasbeni šoli Skalar se lahko učite klavir, kitaro, flavto, kljunasto flavto, violino, violončelo, petje in druge instrumente.

GLASBENA ŠOLA SKALAR VABI K VPISU. POUČUJEMO V
KOMENDI IN MOSTAH, PROSTA MESTA SO ŠE NA VOLJO.
Vpis: www.skalar.pro
Telefon: 031 226 205
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Medsebojne odnose srečujemo v vsakdanjem življenju in nas spremljajo iz
dneva v dan, ko se srečujemo z vrstniki, prijatelji, starši … Vemo, da smo
ljudje ustvarjeni kot družabna bitja. V
možganih so prav posebne celice, med
katerimi se ustvarjajo povezave s sinapsami. Prav tako kot se povezujejo
celice, se med seboj povezujemo tudi
ljudje. Ljudje smo vpleteni v najrazličnejše medsebojne odnose, le-ti pa so
odvisni prav od sočloveka, s katerim
imamo medsebojni odnos. Medsebojni odnos je v našem življenju zelo pomemben in menim, da brez te nevidne
niti človek ne more preživeti.
Zelo dober primer povedanega je prav
zgodba moje prababice. Bila je zelo

družabna, vedno se je z nekom pogovarjala, vedno je bila nasmejana in
vedno dobre volje. Zaradi njene starosti pa sta se začela njen sluh in spomin
slabšati. Postala je vse bolj zadržana
in njen nasmeh na obrazu je nekega
dne zamrl. Takrat sem bila še majhna,
a njenega nasmeha na obrazu nisem
več opazila. Šla sem do nje in se začela
z njo pogovarjati, a vse se mi je zdelo zelo čudno, ker se ni vedla tako kot
običajno. Zelo hitro je skoraj popolnoma izgubila spomin. Ni prepoznala ne
svoje hčere in ne svojega sina. Bila sem
zelo žalostna, ko sem ugotovila, da se
nikogar ne spomni več. Pristopila sem
do nje in ji podala roko. Pogledala me
je in nekaj časa samo strmela vame.
Čeprav sem takrat bila stara komaj pet
let, se je med mano in mojo prababico
spletla prav posebna vez, zato se me je
spomnila. Po enem letu je popolnoma
izgubila sluh in spomin. Ves čas smo
bili ob njej in kmalu je umrla. Ni imela

več stikov z nami, ni nas več slišala in
niti prepoznala. Na tem primeru lahko
ugotovimo, kako zelo so pomembni
medsebojni odnosi med ljudmi, in kaj
se zgodi, če le-ti zamrejo.
Medsebojni odnosi so v današnjem
svetu vse slabši, saj ljudje preveč časa
preživijo za elektronskimi napravami. Svoje medsebojne odnose spletajo prek elektronskih naprav, kar
odnosom odvzame pristnost. Pogled
sočloveku iz oči v oči, pogovor z njim
in občutenje topline ter prijateljstva
so izjemno pomembni gradniki pri
nevidnih nitih, iz katerih spletamo
medsebojne odnose. Ko se na primer
domislimo kakšne dobre šale in jo
povemo prijatelju, takoj opazimo, ali
nas je le-ta poslušal ali pa je z mislimi odtaval nekam drugam. Ko ugotovimo, da nas človek ne posluša, se
od njega odmaknemo, saj se v naših
možganih ni razvila nobena posebna
vez s to osebo.

21

22

NA MLADIH SVET STOJI

Naši možgani se ob vsebini, ki jo posredujejo elektronske naprave, ne morejo osredotočiti še na svojo okolico in na dražljaje, ki
prihajajo iz nje. Zaradi elektronskih naprav,
ki jih je v današnjem času vse več, pa so
medsebojni odnosi vse slabši. Namesto da
bi se otroci s svojimi prijatelji zabavali na
igrišču, raje igrajo računalniške igre in se
prek njih pogovarjajo s svojimi sovrstniki.
To vodi v razgradnjo pristnih medsebojnih
odnosov. In nenazadnje to vodi do pereče problematike naše družbe v nadaljnjem
tehnološkem razvoju v prihodnosti, ki že
danes zastavlja pomembno razmišljanje o
tem, kako bodo nevidne niti, ki so priključene na elektronsko vezje, sposobne pričarati pravo prijateljstvo med nami.
Zala Žurbi, 8. a

Naravoslovni dan
Danes smo odšli proti Suhadolam. Merili
smo smeri neba. Šli smo na hribček iz peska. Bilo mi je všeč, ko smo hodili. Veliko je
bilo luž. Ko smo bili na mostu, smo videli
ribe. Ko smo se vrnili v šolo, smo pojedli
jabolka in jagode.
Tim, 3. c

* * * * *
Zelo mi je bilo všeč, ker smo se sprehajali
po naravi in ker smo šli iz šole. Videli smo
srnico. Imeli smo spoznavanje okolja v
slovenščini in angleščini. Najbolj mi je bilo
všeč, da smo videli veliko različnih živali.
					
Bor, 3. č
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Naravoslovni dan v prvih razredih
V zadnjem tednu pouka so imeli prvošolci naravoslovni dan z naslovom
Različnost življenjskih okolij. V okviru tega dne so se z učitelji odpravili
na ogled travnika, gozda, bajerja, potoka, kjer so spoznavali raznolikost živalskih in rastlinskih vrst. Življenje živali in rastlin v morju in
gorah pa so si ob povratku v šolo ogledali s pomočjo posnetkov. Z izbranimi knjigami so izdelali plakate in jih predstavili ostalim učencem.
Najbolj mi je bilo všeč,
◼◼ ko smo poslušali oglašanje žab ob bajerju;
◼◼ ko smo se sprehajali in igrali v gozdu;
◼◼ ko smo raziskovali in tekli po gozdu;
◼◼ ko smo opazovali travniške živali;
◼◼ ko smo si ogledali knjige o različnih življenjskih okoljih;
◼◼ ko smo izdelovali plakate o gozdu, travniku, morju, gorah;
◼◼ da smo se naučili veliko novih stvari;
◼◼ ko smo hodili in se pogovarjali o življenjskih okoljih;
◼◼ ko smo tekli po gozdni poti;
◼◼ ko smo raziskovali različna življenjska okolja.
Aljoša Kolar in Sabina Pančur z učenci 1. c

* * * * *
Najbolj mi je bilo všeč, da smo se v angleščini igrali dan–noč. Ponovili smo tudi
strani neba in se orientirali. Lahko smo se
igrali in šli v naravo. Videli smo veliko rož
in živali.
			
Luna, 3. č

* * * * *
Danes smo 3. c in 3. č razred šli v Suhadole.
Tam smo ponovili vse, kar vemo o orientaciji. Najbolj mi je bilo všeč, ko sem lahko
bosa hodila po kamnih. Učiteljica je imela
s seboj kompas. Orientirali smo se tudi po
senci. Veliko smo se naučili.
		
Ela, 3. c

Športni dan prvošolcev
Prvošolci so imeli 18. junija športni dan – izbirne športne aktivnosti.
Učenci 1. a so povedali:
Luka O.: »Igrali smo se v peskovniku.«
Lana: »Tekli smo po tekaški stezi in okoli igrišča.«
Jaka: »Šli smo se igrico ptički v gnezda.«
Matija: »Igrali smo se štafetne igre.«
Jure: »Skakali smo med stožci, tekli okoli njih in po eni nogi.«
Zoja: »Igrali smo se igrici povodni mož in kitajski zid.«

NA MLADIH SVET STOJI
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Počitnice
Počitnice imam rad, ker gremo na morje in se zabavamo.
Na počitnice gremo velikokrat v prikolico. V morju vidimo
veliko rib. Res se veselim počitnic.
				
Tian Majdič, 3. b

* * * * *
Komaj čakam, da bodo počitnice in bom lahko videla sestrično Klaro, bratranca Naja, babi in dedija ter teto in strica.
Komaj pa čakam tudi, da gremo na morje s prijatelji. Naredili
bomo tudi sladoled. Ampak zelo bom pogrešala učiteljico.
							
Janette Pavli Kralj, 3. b

Poišči pravo senco!

Poišči

5

razlik!
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Mednarodna predraziskava
bralne pismenosti
Raziskava je potekala 16. junija. Delali smo na računalnikih. Reševali smo preizkus bralne pismenosti. Za vsak
del si imel 45 minut, da si ga rešil. Po prvem delu smo
odšli na malico. Po malici smo rešili še drugi del in odšli
ven na odmor. Rešili smo še vprašalnik. Jaz sem ga rešila
prva. Naloge so bile lahke. Potem sem risala s programom 3D-slikar. Narisala sem psa in mačko, ki plavata v
oblakih. Zelo mi je bilo všeč.
							
		
Mina Jenko, 4. b

Izreži in prilep

i!
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OBVESTILA

Od 1. julija naprej
brezplačni javni
medkrajevni promet za
vse upokojence
Medkrajevni potniški promet je
od 1. julija naprej brezplačen za
upokojence, imetnike invalidske
evropske kartice, vojne veterane in
vse, starejše od 65 let. Vlogo za vozovnico se lahko odda na prodajnih
mestih ali po pošti. Zaradi zmanjševanja tveganj okužbe z virusom
covid-19 priporočajo, da vlagatelji
obrazce za pridobitev vozovnice
raje oddajo prek običajne oziroma
elektronske pošte. Več informacij
na gov.si.

Tržnica s prilagojenim
delovnim časom
Komendska tržnica od 5. septembra
naprej deluje vsako soboto. Delovni
čas je zaradi koronavirusa skrajšan,
in sicer je tržnica odprta od 9.00 do
11.00. Vabljeni.

Kamnik je dobil nov
zemljevid
Od letošnjega maja je v TIC Kamnik
in na nekaterih drugih lokacijah po
mestu in okolici na voljo brezplačen
ilustrirani Družinski zemljevid Kamnika in okolice. Zasnovala sta ga
ilustrator Ivan Mitrevski in lokalna turistična vodnica Irena Grmek.
Gre za malce drugačen zemljevid,
saj je njegovo bistvo ilustracija, ki jo
spremljajo krajša besedila. Zemljevid je informativen in poučen, čar in
simpatičnost pa mu dajejo številni
humorni vložki.
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Pridobite znak kakovosti
Srca Slovenije
Če ustvarjate rokodelske izdelke
oz. izdelke unikatnega in industrijskega oblikovanja
ali pridelujete in predelujete prehranske
izdelke, lahko njihovo kakovost potrdite
s prijavo na razpis za uporabo Kolektivne
tržne znamke Srce Slovenije. Še posebej v
času spremenjenih navad domačih in tujih
kupcev ter turistov je pomembno, da opozorimo na pristne lokalne in kakovostne
izdelke, ki so jim na voljo.
Na ocenjevanje se lahko prijavite fizične
osebe z dejavnostjo, nosilci kmetijskih gospodarstev in podjetja iz občin, ki zaokrožujejo območje Srca Slovenije: Dol pri Ljubljani, Domžale, Hrastnik, Ivančna Gorica,
Kamnik, Komenda, Litija, Lukovica, Mengeš, Moravče, Radeče, Šentrupert, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin in Zagorje ob

Savi. Preverite razpisne pogoje na spletni
strani http://www.srce-slovenije.si/okolje
ali nas kontaktirajte: rokodelski izdelki –
Mija Bokal (01 89 62 713, mija.bokal@razvoj.si), prehranski izdelki – Tina Pregel
(01 89 62 714, tina.pregel@razvoj.si).
Rok za prijavo je 5. oktober 2020. Interes za
prijavo pa sporočite do začetka septembra.

Obnova gozdnogospodarskih
ureditvenih oznak v gozdovih
Kamniški gozdarji obveščajo, da so v poletnih dneh pristopili k obnovi mej ureditvenih enot, kar so obiskovalci gozdov lahko opazili po na novo zabarvanih
rdečih črtah, kombiniranih s številkami
na gozdnem drevju. »Za namene načrtovanja in spremljanja gospodarjenja z
gozdovi se površine gozdov razdelijo na
gozdnogospodarske enote in nadalje na
ureditvene enote (oddelke in odseke).
Meje oddelkov praviloma potekajo po

mejah katastrskih občin oziroma parcel,
po razvodnicah, vodah, komunikacijah,
presekah in drugih opaznih mejah,« so
zapisali v svojem sporočilu. Poudarili so
še, da označene ureditvene meje nimajo
nikakršne obvezujoče povezave z mejami posesti (lastništva) ali območji dejanskega uživanja lastnine.
Špela Šimenc,
povzeto po sporočilu kamniških gozdarjev
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Društvo Lipa Domžale vabi na dneve
odprtih vrat
Društvo Lipa Domžale, univerza za tretje življenjsko obdobje,
vabi na dneve odprtih vrat 21., 22. in 23. septembra med 9.00
in 12.00. Letošnja novost je razred Na zelenjavnem vrtu, kjer se
bodo udeleženci učili o značilnostih naravnega vrtnarjenja. Novost je tudi delavnica Mozaika, prav tako nov je študijski program Restavratostvo. Več pa na dnevih odprtih vrat, ki bodo potekali na Ljubljanski cesti 58 v Domžalah.

Brezplačen sladoled
za prvošolčke
Zadnjo septembrsko soboto in nedeljo (29.8. in 30.8.) vse prvošolčke Slaščičarstvo tortica vabi na brezplačen
sladoled h gasilnemu domu v Komendi. Lepo vabljeni, da si posladkate zadnji počitniški vikend.

5 MINUT ZA DOBER NASVET

Kako narediti domač jogurt?

Gradnja Kotnik d.o.o. | Hrib pri Kamniku 10, 1241 Kamnik
Odgovorni vodja del: Aleš Kotnik, gr. teh. IZS VD G-10209
041594459 | gradnjakotnik@gmail.com

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

V KZC – v trgovini v Komendi nudimo:
Domače dobrote:
• suhe mesnine (salame,
klobase, narezki,
zaseka, ocvirki)
• raznovrstni domači siri
• domači Anjini štruklji
• testenine (makaroni,
rezanci, ribana kaša,
mlinci)
• moke, kaše, zdrob …
Jesenske sadike za
vaš vrt – jesenske rese
(Callune), krizanteme,
ciklame, sadike zelenjave

◼◼ Sveže domače mleko segrejemo na 92°C ( s štedilnika
ga odstavimo, ko se začne peniti, tik preden zavre);
◼◼ ohladimo ga na 38 – 45°C (mleko nas ne sme opeči);
◼◼ v tako ohlajeno mleko vmešamo lonček čvrstega
polnomastnega jogurta
(1 lonček jogurta zadostuje za 1 - 3 l mleka);
◼◼ mleko, zmešano z jogurtom, lahko pustimo v posodi
ali nalijemo v lončke;
◼◼ posodo ali lončke damo v pečico, segreto na 40°C
za 5 ur ali segrejemo na 50°C, ugasnemo in pustimo
mleko v pečici čez noč.
Tako pripravljen domač jogurt je okusen in mnogo cenejši od kupljenega. Če želimo bolj čvrst in bolj kisel
jogurt, ga pustimo še nekaj ur na pultu. Ko je zadosti
čvrst in primerno kisel, ga damo v hladilnik, uporaben
je tudi do 10 dni.
Nasvet so pripravili na Kmetiji Jamšek iz Most
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ZAHVALE
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Odšli so …
Edo Bohinc, iz Komende, v 95. letu starosti;
Radomir Jovanovič, iz Komende, v 66. letu starosti;
Aleksandar Stojković – Aco, iz Most pri Komendi, v
69. letu starosti;
Marija Jerin, iz Križa pri Komendi, v 74. letu starosti;
Janez Ferjuc, po domače Berakarjov Janez, iz Gmajnice pri Komendi, v 72. letu starosti;
Angela Lap, po domače Matijovčova, iz Komendske
Dobrave, v 92. letu starosti;
Pavel Zorman, po domače Jernejčkov Pavle, iz Komende, v 85. letu starosti.

Pojdem v kraj vseh krajev, pojdem v maj vseh majev …
(T. Kuntner)
Ostaja bolečina, praznina, molk, tišina … in spomini,
ki ne bodo pozabljeni …

ZAHVALA
V maju nas je v 89. letu zapustil
naš dragi oče in stari oče

JOŽE LAH
Kogar imaš rad, nikoli ne umre, le daleč,
daleč je … (T. Pavček)
ZAHVALA
V 85. letu starosti nas je
nenadoma zapustila naša
draga mama, babica,
prababica, sestra in teta

ANGELA KOCIPER,
Jožnekova mama iz
Podboršta pri Komendi.
Iskrena hvala sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje,
sveče in svete maše. Posebna zahvala gre gospodu
Petru Steletu za res lepo opravljen pogrebni obred.
Hvala tudi pogrebni službi in pevcem. Hvala vsem,
ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in jo ohranili
v lepem spominu.
Žalujoči vsi njeni, julij 2020

s Klanca.

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem, kolektivoma OŠ Komenda Moste
in Fraport Slovenija, Turističnemu društvu Komenda,
odbojkarjem in vsem, ki ste ga imeli radi, za izrečena in
napisana sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše.
Hvala pogrebni službi in pevcem. Hvala Folklorni skupini DU Komenda, še posebej g. Železniku za izbrane
besede ob slovesu. Hvala tudi zdravnikom v Komendi
in dr. Mateji Lopuh za paliativno oskrbo. Hvala vsem,
ki ste ga, kljub izrednim razmeram, v velikem številu
pospremili na zadnji poti.
Žalujoči vsi njegovi

Vidim tvoj obraz, še slišim tvoj glas, še korak mi je
znan, se sprašujem zaman ... Zakaj te več ni?
Le spomin še živi, a v naših srcih za vedno boš ti.
ZAHVALA
Nepričakovano se je v 63. letu
življenja od nas poslovil dragi
mož, oče, sin in brat

DRAGO NOVAK
iz Križa pri Komendi.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem, bivšim sodelavcem, znancem za vse izrečene sožalne besede, podarjene sveče in svete maše.
Posebna zahvala gospodu župniku Martinu Zlobku za
opravljen pogrebni obred, gospodu Ivanu Hladetu za
besede slovesa, vsem gasilcem za zadnje spremstvo,
gospe Urški Cerar za ganljivo odpeto pesem, pevcem
kvarteta Grm in trobentaču Danielu Savniku. Zahvala
tudi pogrebni službi KPK Kamnik. Hvaležne misli naj
dosežejo vse, ki ste ga tako številno pospremili na njegovi zadnji poti in ki ste ga imeli radi.
Vsi njegovi

Naslednja Aplenca, Glasilo Občine Komenda, izide v sredo, 30. septembra. Rok za posredovanje gradiv za objavo v septembrski številki je 14. september 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
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Rešitev junijske križanke se glasi: TERMALNA VODA SNOVIK

Seznam nagrajencev Nagradne križanke TERME SNOVIK –
KAMNIK, v Aplenci, Glasilu občine Komenda, številka 06/2020:
1. nagrada – celodnevno kopanje s kosilom:
PATRIK JANEŽIČ
2. nagrada – 4 – urno kopanje s savno:
ADAM RAZPOTNIK
3. nagrada – 2 – urna vstopnica za kopanje:
TJAŠA KONCILIJA
Nagrajencem bodo nagrade poslane po pošti. ČESTITAMO !

NAGRADE:
1. Nagrada: 1kg kave Pellini
2. Nagrada: 3 pločevinke kave Pellini
3. Nagrada: 2 pločevinki kave Pellini

Rešeno križanko (lahko tudi samo geslo) pošljite na naslov: Uredništvo
APLENCE, Zajčeva 23, 1218 Komenda ali po mailu: urednistvo.gok@komenda.
si do vključno 16. septembra 2020. Na kuverto ne pozabite pripisati 'NAGRADNA
KRIŽANKA', poleg tega pa zraven potrebujemo še vaše ime, priimek in naslov.
Ostala pravila so objavljena na spletni strani Občine Komenda.

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

ŠOLARJI SO NAZAJ
1. september bo za prvošolčke OŠ Komenda Moste poseben dan. Prvič bodo zakorakali v šolo
skupaj s svojimi starši, kasneje pa bodo z rumenimi ruticami sami korakali po šolskih poteh.
Ostali šolarji pa se bodo po dveh mesecih razigrani odpravili v šolo. V promet se bodo vključevali
kot pešci in kolesarji. Marsikdo pa bo z mislimi še vedno na počitnicah in ne pri varnosti na cesti.
Poskrbeli smo, da bosta vse udeležence v prometu na to opozorila dva čezcestna transparenta.
Prva dva tedna pa bodo prostovoljci Ustanove Petre Pavla Glavarja in prostovoljnih gasilskih
društev Občine Komenda osnovnošolcem pomagali varno čez prehod za pešce na šestih različnih
lokacijah po Občini.
Vsi udeleženci v cestnem prometu bodimo še bolj pozorni na pešce in kolesarje.
Starši, pred ponovnim odhodom v šolo pojdite s svojim šolarjem peš po poti do šole. Pogovorite
se z njim, opozorite ga na nevarnost, predvsem pa - bodite mu vzor.
Vsem želimo lep začetek šolskega leta in srečno v cestnem prometu.
Jana Dolenc, predsednica občinskega SPV

