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Pričenja se gradnja
zbirnega centra

Šolski prag prestopilo
96 prvošolcev

Medgeneracijsko
društvo praznuje 15 let

Foto: Bettini

Tadej Pogačar
je kralj Toura
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»Tadej, naš junak,
iskrene čestitke!«
Tadej je ponos Občine Komenda – Nov zbirni center naj bi bil
končan v prvih mesecih leta 2021 – Obisk ministra Vrtovca vlil
nekaj upanja.

K

omenda je, kot ste dejali v enem
izmed pogovorov, postala »Rumenda«, Tadej Pogačar pa z zmago na Tour de France piše zgodovino.
Kako ponosni ste v tem trenutku, da ste
župan Komende?
Vse skupaj je neverjetno. Komaj 22 let ima
Tadej, pa je že zmagal na svojem prvem
Touru. Veliko presenečenje nam je pripravil. Seveda sem ponosen. Saj se še niti
ne zavedamo, za kako izjemen uspeh gre.
Tadej je ponos Občine Komenda, izjemen
kolesar in velik človek. Tadej, naš junak,
iskrene čestitke!
Kanalizacija, eden večjih projektov
v Občini, se zaključuje. Kateri večji
projekt(i) pridejo na vrsto za njo, kaj je
sedaj prioriteteno?
Gradnja kanalizacijskega sistema se zaključuje, sedaj bo treba vse objekte tudi
dejansko priključiti na zgrajeno kanalizacijo. Prosimo vse lastnike objektov, da
svojo obveznost priključitve na kanalizacijsko omrežje opravijo v predpisanem
roku – šest mesecev po prejeti odločbi.
Prioriteta za vse nas je v bližnji prihodnosti izgradnja dvorane s pripadajočimi
učilnicami pri Osnovni šoli v Mostah, kjer
pa je zaradi poplavne varnosti tega območja predpogoj ureditev zadrževalnika
na Tunjici. Po sestanku na pristojnem
uradu Ministrstva za okolje pred kratkim naj bi se zadeva pričela urejati na
državnem nivoju in po njihovih zagotovilih naj bi bil projekt do konca letošnjega
leta uvrščen v državne Načrte razvojnih
programov in s tem omogočen nadaljnji postopek za pridobivanje ustrezne
projektne dokumentacije in izvedbo del.
Vsekakor pa naj bi bila celotna nadaljnja
investicija pokrivana z državnimi sred-

stvi. Obljubljeno nam je bilo, da naj bi se
sama gradbena dela izvajala v letu 2022.
Vsi upamo in pričakujemo, da se bo to po
predlagani časovnici tudi dejansko dogajalo in bi s tem lahko v letu 2022 pričeli s
pridobivanjem projektne dokumentacije
za prepotrebni objekt pri šoli v Mostah in
v letu 2023 s samo gradnjo.
Tudi delovni obisk ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca nam je vlil kanček
upanja, da se bo začelo premikati tudi na
področju povezave državne ceste med
Mengšem in Vodicami.
V prihodnjem tednu skupaj z Občino Kamnik pričnemo z gradnjo skupnega Zbirnega centra na območju Suhadolske jame.
Nov Zbirni center naj bi bil dokončan v
prvih mesecih prihajajočega leta.
Začelo se je novo šolsko in vrtčevsko
leto. Kako je s prostorsko stisko
v letošnjem letu? So jo navodila/
priporočila NIJZ še povečala?
Prostorsko situacijo smo skupaj z vodstvom šole z velikimi napori za letošnje
in upamo tudi za prihodnje leto uspeli pokrpati. Trenutno veljavna navodila
oziroma priporočila NIJZ zaradi širjenja
epidemije covid-19 k sreči še niso posegala v samo prostorsko problematiko.
V primeru, da pa bodo ukrepi države na
področju šolstva in števila učencev v posameznih razredih zaostreni, pa ne vidimo ustrezne rešitve z enoizmenskim
poukom. A morebitna nastala situacija ob
poostrenih ukrepih bo prav gotovo prizadela večino šolskih objektov.
Koliko je sicer v tem času aktivnih okužb
v Komendi, imate te podatke?
Po zadnjih podatkih (s 14. 9. 2020) imamo
na območju Občine 3 aktivne okužbe. Med

Minister Jernej Vrtovec na
delovnem obisku na Občini
V ponedeljek, 14. septembra, se je na
delovnem obisku na Občini Komenda
oglasil minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Pogovarjali so se o infrastrukturnih projektih, tudi o gradnji
cestne povezane Želodnik – Vodice,
ki bo razbremenila promet v občini.
»Ministrstvo za infrastrukturo ima v
uvidu lokalno problematiko obeh občin, tako Občine Vodice, kot Občine
Komenda. In naredili bomo vse, kar je
v naši moči, da čimprej pridobimo vsa
gradbena dovoljenja,« je po sestanku povedal minister. Dejal je še, da bi
se v Vodicah lahko pričelo graditi na
začetku gradbene sezone 2021, medtem ko v Komendi »začenjamo iz čiste
nule.« Je pa sedaj jasno vsaj to, da bo
investitor obvoznice v Komendi Dars,
kar pozdravlja tudi župan Poglajen:
»Zelo sem zadovoljen, da je minister
izjavil, da je to investicija Darsa. Za nas
to pomeni, da sedaj vsaj vemo, na katera vrata moramo trkati in se dogovarjati. Načrt je, da v prihodnjem letu
pričnemo s pripravami za gradbeno
dovoljenje za povezavo med Vodicami in Mengšem. Če bi (optimistično) v
roku enega leta prišli do projektov, do
gradbenega dovoljenja, potem to pomeni, da bi se gradnja lahko pričela v
letu 2023 ali 2024.«

aktivne okužbe se šteje oseba, ki ji je bila
potrjena okužba na covid-19 v zadnjih 14
dnevih. Od začetka epidemije pa je bilo na
območju Občine potrjenih 10 okužb. Na
tem mestu občanke in občane prosim, da
se držijo priporočil NIJZ, da vsi skupaj zajezimo širjenje bolezni.
Špela Šimenc
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12. redna seja
Občine Komenda
V četrtek, 17. septembra, je v telovadnici šole v Mostah potekala 12.
redna seja Občine Komenda. Ključni
poudarki seje:
◼◼ Začetek gradnje doma starejših občanov v Komendi še
v letošnjem letu
Stanje je prišel predstavit Marko Einspieler,
predstavnik investitorja. Povedal je, da so
po precejšnjih težavah s pridobivanji soglasij s strani vodarjev sedaj na točki, ko imajo vsa soglasja. V mesecu in pol pričakujejo
gradbeno dovoljenje, takoj zatem načrtujejo gradnjo. Ta naj bi se tako pričela še pred
koncem letošnjega leta.
◼◼ Občinski svet sprejel Odlok o proračunu Občine Komenda
za leto 2021
Odlok o proračunu Občine Komenda za leto
2021 je objavljen na uradni spletni strani
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Občine Komenda (v razdelku: seje občinskega sveta/gradiva za seje).
◼◼ Poročilo o izvrševanju proračuna
Občinski svet se je seznanil s Poročilom o
izvrševanju proračuna Občine Komenda v
obdobju od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020. Tudi to
gradivo je dostopno na spletni strani Občine Komenda.
◼◼ Zaradi kriminalnih dogajanj v Občini
14.000 evrov namenjenih za varovanje
javnih površin
V povezavi s problematiko vandalizma, ki
se dogaja na območju Občine (predvsem v
okolici šol, igrišč, šolske poti, okolica vrtca …), je Občinski svet soglasno v posebni del proračuna Občine Komenda za leto
2021 uvrstil nova proračunska sredstva v
vrednosti 14.000 evrov, ki bodo namenjena
varovanju javnih površin. Tako bo v okolici
kritičnih javnih površin med 19.00 in 23.00
do konca šolskega leta prisoten varnostnik.
Uvaja pa se tudi urgentna SOS številka, kamor bodo občani lahko poklicali, če bodo
opazili sumljivo dogajanje. Svetniki so

razglabljali tudi o tem, da je treba mladini
ponuditi prostor, kjer bodo preživljali svoj
čas. Predlagali so, da se testno odprejo šolska igrala, pri tem so bila mnenja svetnikov
deljena. Predvsem pa zaradi slabih izkušenj
(steklo, ogorki in podobno na igriščih) odprtju igral ni naklonjena šola. Vsekakor se
bo aktivno iskalo rešitve za to, kako mladim ponuditi dovolj zanimive alternative za
zdravo preživljanje prostega časa.
◼◼ Publikus: »V jami je intenzivno potekal
odvoz nakopičenih bal«
Predstavnik Publikusa je prišel predstavit
aktivnosti glede odvoza nakopičene odpadne embalaže. Kot je povedal, je v jami
intenzivno potekal odvoz nakopičenih bal.
Od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2020 so jih odpeljali
3049 ton. Do novembra načrtujejo, da bodo
prevzemniku predali še 851 ton mešane
komunalne odpadne embalaže. Predstavnik je povedal še, da so bale zaradi gradnje
novega zbirnega centra preložili, zato so
morda mimidočim sedaj bolj vidne.
Špela Šimenc

S prve izredne seje
Občinskega sveta
Občine Komenda
V četrtek, 27. avgusta je potekala 1.
izredna seja Občinskega sveta Občine Komenda, na dnevnem redu katere je bila ena sama točka: Potrditev
Novelacije Investicijskega programa
»Zbirni center za ravnanje z odpadki« (izdelovalec Milt d.o.o., avgust
2020). Poročevalca na seji sta bila
Lidija Dovgan Žvegla, direktorica
omenjenega podjetja, in župan Stanislav Poglajen.
Občini Kamnik in Komenda bosta na območju t.i. suhadolske jame uredili skupni zbirni center. Izvedba komasacijskega
postopka se je pričela že leta 2016, vendar
pa se je postopek izjemno zavlekel in bil
rešen šele letošnjega junija. Pozneje kot
predvideno je bil posledično izveden tudi
postopek javnega naročila. Po dveh krogih
javnih naročil je bil izbran najugodnejši
ponudnik, vendar pa bosta morali Občini
kljub temu zagotoviti dodatna sredstva.
Cena, ki so jo svetniki potrdili na februarski seji je bila projektantska in očitno zelo

Komendski župan Stanislav Poglajen, direktor podjetja SGP Graditelj d.d. Janez Zorman in
kamniški župan Matej Slapar so 24. septembra podpisali pogodbo za graditev novega skupnega zbirnega centra za ravnanje z odpadki.

nizko ocenjena, saj se je strošek za Občino
Komenda pri tem projektu dvignil za kar
33 %. Prav to je zmotilo večino svetnikov,
ki so sklep nazadnje sicer – z grenkim
priokusom – soglasno sprejeli. Izredna
seja je bila sklicana zaradi časovne nujnosti, saj Občina Kamnik pri tem projektu
črpa nepovratna sredstva (ZFO-1, Občina

Komenda jih je namenila izgradnji pločnika in ceste na Klancu), 31. avgust pa je
bil skrajni datum, do katerega je lahko
Občina Kamnik na MGRT vložila spremenjeno vlogo (gradnja namreč predvidoma
ne bo zaključena v letu 2020, pač pa v začetku leta 2021).
Špela Šimenc

Foto: Bettini
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Noro. Verjetno bi bila ta beseda povsem dovolj za opis dogajanja, ki se je zgodilo v zadnjih dneh velikega Tour de France. Tadej Pogačar, naš fant, ki je še nedolgo nazaj tekmoval na mladinskih dirkah v Komendi, je postal zmagovalec Tour de France.
Kot je Tadej tudi sam večkrat povedal, so bile otroške sanje že
samo to, da bi lahko nastopil na največji dirki na svetu, osvojiti
in pripeljati rumeno majico do Pariza pa si ni upal niti sanjati. Ja,
Tadej je te sanje uresničil, in to na kakšen način!

S

edaj verjetno že tudi tisti, ki niste poznavalci kolesarstva, veste, da
je Tour de France ena izmed treh t.i.
Grand Tour dirk (še italijanski Giro d' Italia in španska La Vuelta), ki potekajo tri
tedne oziroma se kolesarji merijo na 21
etapah. Vodilni v skupnem seštevku vsak
dan obleče rumeno majico, ta pa je sveti
gral kolesarstva. Osvojiti rumeno majico
je največ, kar se v svetu kolesarstva da osvojiti. Ja, kolesarjem pomeni več kot zlata
medalja na svetovnem prvenstvu in celo
več kot zlata medalja na olimpijskih igrah.
Zakaj? V treh tednih je potrebno vsak dan
biti med najboljšimi in marsikaj gre lahko

narobe, zato je to povsem neprimerljivo z
enodnevnimi dirkami.
Če naredimo kratko analizo skozi vse tri
tedne, ugotovimo, da je Tadej vozil taktično perfektno. V prvem tednu je pokazal, da
je odlično pripravljen in v četrti etapi osvojil drugo mesto ter oblekel belo majico za
najboljšega mladega kolesarja. Kljub nekaterim težavam v prvem tednu tako z defekti in etapo, kjer je zaostal minuto dvajset,
se ni predal in že naslednji dan pokazal,
kakšen borec je, saj je nadoknadil 40 sekund. Nato pa je prišel drugi teden in deveta etapa s ciljem v Larunsu, kjer je v ciljnem
šprintu zmagal svojo prvo etapo na Touru.

Foto: Bettini

Neverjetno, sanjsko,
rumeno, belo, pikčasto …

Prednost proti Primožu Rogliču ja začela
kopneti in med njima je potekal pravi boj
za vsako sekundo, ki se jo je dalo pridobiti.
V nedeljo, 13. septembra, je kolesarje čakala petnajsta etapa, izredno težka, s ciljem
na Grand Colombier. Tadej je v zaključnih
metrih zopet pokazal svoje mojstrstvo in
odšprintal Primoža in osvojil drugo etapno
zmago. Zaostanek v skupnem seštevku pa
zmanjšal na vsega 40 sekund.
A prišel je zadnji teden, ki je največkrat
odločilen, saj se zaradi utrujenosti in
vsakodnevnih naporov krog favoritov
iz etape v etapo zmanjšuje in tudi letos
je bilo tako. V šestnajsti etapi je močno

AKTUALNO

Foto: Boštjan Marn

Slavje tudi na vrhu Škrlatice. Pozdrave od tam je
poslal Franci Groznik.

V soboto zvečer, le nekaj po
tistem, ko nas
je Tadej tako
presenetil, je na
komendskem
rondoju stekla
akcija.

Foto: Špela Šimenc

Lipa sredi Komende
pomni marsikaj, česa
takega pa zagotovo ne …

Foto: Luka Karničnik

Godba Komenda je sredi rondoja zaigrala za Tadeja.

Devetletni Jošt je iz vsega srca navijal in se veselil za Tadeja.
Foto: Špela Šimenc

Tudi suhadolski rondo krasi rumeno kolo.

Foto: Špela Šimenc

Foto: Špela Šimenc

Komenda se je za nekaj dni spremenila v Paris.

Klara Zidanšek Otrin, Tadejeva razredničarka v
šestem in sedmem razredu se rada spominja, kako
je Tadeja nekoč, ko je med
poukom književnosti zasanjano zrl skozi okno,
vprašala, o čem razmišlja.
Tadej pa ji je odgovoril:
»Učiteljica, kam naj grem
jaz popoldne na trening?«

Marko Grilc je že cel zadnji teden Toura
pripravljal navijaško okrasitev.la za Tadeja.

Foto: Špela Šimenc

popustil lanski zmagovalec Toura Egan
Bernal, ter tudi Nairo Quintana, za njiju
je bilo konec možnosti za skupno zmago.
Nato pa 17., kraljevska etapa s ciljem na
2300 metrov visokem Col de Loze. Etapno zmago je slavil Kolumbijec Miguel
Angel Lopez, ki je v zadnjih 4 kilometrih
ušel vsem tekmecem in si pred Primožem
privozil 15 sekund, pred Tadejem pa 30
sekund prednosti, a vseeno sta bila drugi
in tretji. Tadej je na tej etapi osvojil veliko
točk na gorskih ciljih in v naslednji etapi oblekel pikčasto majico najboljšega na
gorskih ciljih. Nato pa predzadnja etapa,
36 kilometrov dolga vožnja čas s ciljnim
vzponom na La Planche des Belles Filles
oz. po slovensko na planoto Lepih deklet. Zaostanek pred Primožem Rogličem
v skupnem seštevku je bil kar velik, 57
sekund, in večina nas je bila prepričana,
da ga bo težko nadoknaditi, saj je Primož
izreden tudi v vožnji na čas.
Potem pa start in že Tadejev pogled na
startni rampi mi je dal vedeti, da bo šlo
zares. S kakšno lahkoto je Tadej po treh
tednih premagoval kilometre, neverjetno. Virtulna prednost Primoža je iz kilometra v kilometer kopnela in nekje 4
kilometre pred ciljem sta bila izenačena.
A Tadej ni popuščal ter si do cilja privozil
še dodatnih 59 sekund prednosti ter osvojil še etapno zmago, in to kakšno, kar
za minuto dvajset je premagal nekdanjega svetovnega prvaka Toma Dumoulina
in Richija Porta, Primož Roglič pa je bil
peti. Kakšen šok! Tega pač nismo pričakovali in Tadej je z vožnjo, ki so jo mnogi
strokovnjaki označili za vožnjo stoletja,
prevzel vodstvo v skupnem seštevku in
oblekel rumeno majico. Naj napišem, da
vožnja Primoža Rogliča ni bila slaba, saj
je bil peti in za drugim mestom zaostal
dobrih 30 sekund, ampak to, kar je pokazal Tadej, je bilo izjemno. V znanem
nizozemskem športnem časopisu so Tadejevo vožnjo označili: »Prvi človek, ki
je potoval skozi čas«. In res, ta vožnja je
bila vrhunec njegove dosedanje kariere.
Kako pa naprej? Prepričan sem, da nas bo
Tadej tudi v prihodnje še razveseljeval s
svojimi uspehi, a letvica je sedaj na najvišji višini in javnost bo pričakovala samo
še zmage. A Tadej je izjemen in tudi to bo,
s svojo sproščenostjo in mirnostjo, uspel
dati na stran in zmagovati dalje.
Tadej, ponosni smo nate in hvala za vse te
uspehe in užitke, ki smo jih deležni ob tvojih predstavah.
Miha Koncilija
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Tudi komendski konji so se odeli v rumeno.

Bolj, ko se je v nedeljo zvečer bližala slavnostna podelitev, bolj je bilo živahno.

Vrsta domačih in tujih medijev se je zvrstila pred občinsko
stavbo. Na fotografiji snemanje oddaje Dobro jutro. Strastni navijač Marko Grilc pravi, da je nedelja, 20. 9. praznik
naše občine. Tadejev prijatelj in nekdanji sotekmovalec
Žiga Ručigaj pa, da je Tadej super fant in da se je že takrat,
ko so skupaj trenirali, videlo, da je nekaj posebnega.

Foto: Špela Šimenc

Foto: Franci Groznik

Foto: Jože Pavlič
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Najbolj znani rondo na svetu je v prvih dneh
po zmagi privabljal obiskovalce od vsepovsod.

Ko so kolesarji vozili zadnje kilometre po Parizu, so zastave - občinske, slovenske, Pogačarjeve in Rogličeve –
ponosno vihrale tudi v Komendi.

Foto: Špela Šimenc

Člani TD Komenda obešajo transparente.

Foto: Špela Šimenc

Foto: Luka Karničnik

Ponedeljkovo zgodnje jutro po koncu Dirke po
Franciji ni bilo nič zaspano. Takole so se zbrali
navijači za snemanje oddaje Dobro jutro.

Komendska in Tadejeva zastava
na Elizejskih poljanah.

Foto: Tanja Kovač

Foto: Jurij Kern

Foto: Špela Šimenc

Foto: Špela Šimenc

Tadejeva sestra Barbara, brat
Tilen in prijatelj Blaž rišejo srce
v barvah slovenske zastave na
cesti, kjer je potekala trasa dirke.

Ponosna Tadejeva starša, Marjeta in Mirko Pogačar, sta kronometer gledala še doma in, kot
je povedal Mirko, so mislili, da je ura pokvarjena, da kaže tako razliko. Potem so vendarle
videli, da je vse res in v zadnjem trenutku sta
se odločila, da tudi onadva odpotujeta v Pariz.

Foto: Špela Šimenc

Devetošolke Hana, Manca, Zala in Gaja (manjka
še Tadejeva sestra Vita) so pod mentorstvom
Marjane Grošelj v okviru matematičnega krožka
izdelovale rumeno tablo, na kateri so po etapah
predstavile Tadejeve rezultate.

Foto: Špela Šimenc

Foto: Špela Šimenc

Takole iskreno in veselo sta se na zgodnje ponedeljkovo jutro, le nekaj ur po slavnostni podelitvi, objela oče Mirko Pogačar in Miha Koncilija, Tadejev prvi trener.
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»Da bi le čim dlje, najraje celo leto,
znanje nabirali v učilnicah«
»Zakorakali smo v novo šolsko leto. Po silno nenavadnem in
zahtevnem letu nas očitno čaka še večji izziv,« pravi ravnateljica Barbara Janežič Bizant, ki nam je približala, kako poteka
pouk v novem šolskem letu.

O

troci so letos vstopili v prav posebno šolsko leto. Katere so največje
spremembe, na katere ste se morali vsi skupaj privaditi oz. se privajate?
V šolsko leto smo vstopili po modelu B, po
katerem naj bi v celoti izvedli tako obvezni
kot razširjeni program (torej vse vsebine, ki
smo jih običajno izvajali). Pri organizaciji si
prizadevamo za čim manj mešanja učencev različnih oddelkov z namenom, da bi v
primeru pojava bolezni covid-19 v karanteni ostalo čim manj oseb. Glede na oddelke
smo prilagodili tudi prevoze učencev, kajti
ravno kombiji in avtobusi predstavljajo veliko tveganje. Seveda pa se mešanju skupin
učencev v celoti ne moremo izogniti (tega
nam ne dovoljujejo ne kadrovski ne prostorski pogoji) – do združevanja prihaja v
podaljšanem bivanju in jutranjem varstvu,
v manjših učnih skupinah in pri izbirnih
predmetih, ki jih prav tako moramo izvesti
– so pa vse skupine natančno evidentirane.
Ena največjih sprememb, ki jo učenci in
učitelji zagotovo najbolj občutijo, je omejenost posameznega oddelka na matični
razred. To za učence na razredni stopnji ni

novost, za učence na predmetni stopnji pa
pomeni okrnjen pouk, saj iz specializiranih
učilnic ni mogoče, včasih celo niti ni varno
prinesti vseh pripomočkov za poučevanje
posameznega predmeta (pri fiziki in kemiji
se izvajajo poskusi – kar je težje izvedljivo).
Učenci seveda nujno potrebujejo gibanje,
a zunanjih šolskih površin ni dovolj, da bi
lahko vsi oddelki v medsebojni varni razdalji vsak dan rekreativni odmor preživeli zunaj. Uporaba didaktičnih metod z gibanjem
je v tem času še posebej dragocena.
V skupnih prostorih šole uporabljamo maske, učenci zadnje triade pa od četrtega tedna septembra tudi med poukom. Uporaba
maske v skupnih prostorih šole (jedilnica,
garderobe, hodniki, sanitarije …) se predvideva za vse učence, ne le za zadnjo triado.
Nekateri starši prvih dveh triletij se s tem
ukrepom države ne strinjajo, kljub temu da
gre za razmeroma kratkotrajno pokritost
obraza. Spomladi smo občutili, kako težko
je ravno najmlajše šolati na daljavo, saj potrebujejo veliko pomoči in nadzora odraslih.
Zato se mi zdi smiselno, da se skušamo čim
bolj držati tudi teh napotkov, stroka namreč
navaja dokaze, da uporaba maske vendarle
poveča zaščito pred okužbo.
Priporočila NIJZ so eno, praksa pa je
verjetno malo drugačna. Je priporočila
sploh mogoče povsem upoštevati, kje
prihaja do največjih težav?
Tako šolsko ministrstvo kot NIJZ vesta,
da priporočil v celoti ne moremo izpeljati,
ker je že narava šolskega sistema takšna,
da predvideva izvedbo posameznih predmetov v skupinah iz različnih oddelkov. V
praksi nam je tudi jasno, da otroci med seboj težko držijo zadostno razdaljo, zato se
trudimo, da šolsko življenje poteka v stalnih skupinah po vnaprej določenih urnikih

in poteh premikanja. Na ta način skrbimo,
da se različne skupine čim manj srečujejo.
V šolo načeloma vstopajo le učenci in zaposleni, saj je prenos okužbe med odraslimi pogostejši. V naših prizadevanjih po čim
bolj stalnih skupinah, vzdrževanju ustrezne
razdalje ter poostrenem higienskem režimu (razkuževanje delovnih prostorov) so
delavci šole izjemno obremenjeni – bojimo
se njihove izgorelosti in drugih odsotnosti.
Čistilke in kuhinjsko osebje imajo izjemno
odgovorno nalogo, potrebna je bila popolna reorganizacija delovnega procesa, obseg
zadolžitev se je zelo povečal, težko bomo
nadomeščali odsotne delavce.
Starše smo prosili, naj v šolo pošiljajo le
zdrave otroke. Želijo si recepta, kdaj mora
otrok ostati doma – tovrstno presojo lahko opravi le pediater. Starši poročajo, da
je otroške zdravnike skoraj nemogoče
priklicati in jih prositi za nasvet, četudi
to želijo … Realnost pa kaže še, da imamo
poleg prehladnih obolenj tudi veliko otrok
z alergijami, katerih simptomi skoraj povsem ustrezajo bolezni covid-19. Ne učitelj
ne starš (in tudi zdravnik brez testiranja)
ne more vedeti, kaj se skriva za prehladnimi znaki učenca. Učenca s potrjeno alergijo
kljub znakom seveda sprejmemo v šolo.
Nekoga sem slišala reči, da si želi, da bi
imeli otroci letos samo en prvi šolski
dan. Kakšne pa so vaše želje na začetku
novega šolskega leta?
Srčno si želim, da nas virus ne bi več ogrožal in bi se lahko vrnili v stare sproščene
tirnice, ko so bili šolski hodniki živi in so
odmori bili razgibani. A do tedaj se moramo združiti v boju proti nevarnosti, vedno
z mislijo na najšibkejše in najranljivejše
skupine. Letošnje tri prednostne naloge šole so odraz časa, v katerem bivamo
– vzpostavitev spletnega okolja za celovit pouk na daljavo, skrb za svoje zdravje
in varovanje zdravja drugih ter empatija s
poudarkom na medgeneracijskem sožitju
in dobrodelnosti. Sestavljanje nove celote
s temi gradniki pomeni ogromen premik
naprej, v boljši svet.
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Mimo virusa ne moremo, kljub temu pa moramo v središče pozornosti poleg zdravja
in empatičnosti vedno postavljati tudi naše
osnovno poslanstvo – skrb za znanje. Dragi učenci, izkoristite čas v šoli in prisotnost
učiteljev ter si naberite obsežno popotnico znanja. Starše prosim, naj svoje otroke
spodbujajo pri upoštevanju protiepidemioloških ukrepov, da bomo čim dlje, najraje
celo leto, znanje nabirali v učilnicah. Delavcem šole pa želim, da bi drug drugemu bili v
oporo in pomoč pri premagovanju zahtevnih
izzivov nove realnosti.
Špela Šimenc

Letovanje PGD Komenda na Rogli
Gasilci še vedno delujemo in hitimo na pomoč, kadar nas pokličejo. Tako so
tudi naši člani pomagali GZ Domžale ob nedavnem neurju s točo. So pa odpovedana vsa tekmovanja na vseh ravneh in tudi skoraj vsa letovanja za mladino pa tudi tedenske vaje za mladino in člane.

Razredničarka 1.a. razreda, Saša Progar, je prvošolčke prvič popeljala v razred.

Šolski prag prestopilo
96 prvošolčkov
V torek, 1. septembra, so v Osnovni
šoli Komenda Moste pozdravili 96
prvošolcev letošnje generacije.
Tokrat, zaradi epidemije koronavirusa,
malce drugače. Vsak razred prvošolcev je
imel svoj sprejem pred šolo. Pozdravila jih
je ravnateljica Barbara Janežič Bizant in
jim zaželela prijeten vstop v hram učenosti. »Vsak 1. september je pri nas praznik,
ker vedno dobimo nove generacije, željne
znanja in novih izkušenj. Srečno, lep, uspešen začetek, danes naj bo za vas poseben
dan, ker je poseben dan,« je ravnateljica
nagovorila radovedne prvošolčke in njihove starše. Slednje je prosila tudi za prijazno
sodelovanje, kajti, kot je dejala, »če stopimo skupaj in se pogovorimo v dobro otrok,
potem bomo našli tudi skupno pot.« Prvošolci so sicer razdeljeni v 4 enakoštevilčne
oddelke po 24 učencev. V celi generaciji je
53 deklic in 43 dečkov.
Špela Šimenc

Smo se pa v PGD Komenda vseeno odločili, da
izpeljemo letovanje za mladince na Rogli. Letovali smo od 10. do 15. avgusta. Vseh skupaj
nas je bilo 20, pionirjev, mladincev, pripravnikov in mentorjev. Letos smo bili nastanjeni
v mladinskem centru Jelka, odlično hrano pa
so nam pripravljali v hotelu Planja. Vsak dan
smo po zajtrku dve uri namenili gasilski tematiki: teoriji gasilstva, prvi pomoči, orientaciji in kondicijskim vajam.
Tudi preostali del dneva smo bili zelo aktivni: vsak dan smo eno uro plavali v zaprtem
hotelskem bazenu, udeležili smo se hoje
med krošnjami, podali smo se na Škratovo

pot in nabirali štampiljke, organizirali smo
pohod do Lovrenških jezer, nekateri so pot
prehodili kar dvakrat. Odpravili smo se do
koče na Pesku, za adrenalinsko razvedrilo
pa smo vsak dan poskrbeli s sankanjem
po Zlodejevem. Ob večerih so bile na vrsti
družabne igre in druženje. Tudi tradicija
mazanja z zobno pasto in sodobnejša, z
brivsko peno, ni manjkala.
Ker je od našega povratka minilo že kar
nekaj dni, lahko rečem, da je bilo naše letovanje prijetno in ostali smo zdravi.
mentorica Mihaela Poglajen

Dan odprtih vrat v KK Komenda
V nedeljo, 14. septembra, so v KK Komenda
pripravili dan odprtih vrat. Dogajanje je bilo
zanimivo predvsem za najmlajše, saj so zanje pripravili vrsto aktivnosti. Najbolj zanimivo je bilo seveda jahanje konjev. Otroci so
si lahko ogledali hleve, risali v ustvarjalnem
kotičku in se sladkali s palačinkami. Pokazali so jim čiščenje in pripravo konj, Tomaž
Tabernik je predstavil šolo jahanja, prikazali so trening preskakovanja ovir in dresure, za otroke so pripravili tudi poligon v
preskakovanju ovir. Dogodek je spremljalo
čudovito poznopoletno vreme, ki je poskrbelo za dober obisk.
Špela Šimenc
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Foto: Jožef Pavlič

V prostorih novega gasilskega doma PGD Moste je bila 4. septembra prvič
redna skupščina Gasilske zveze (GZ) Komenda. Sklical jo je upravni odbor
(UO) zveze, udeležilo pa se je je okrog 40 članov in članic PGD Komenda, PGD
Križ in PGD Moste.

Slavko Jalovec podeljuje priznanje Mihaeli Poglajen
Med njimi 14 delegatov teh treh gasilskih
društev s pravico glasovanja. GZ Slovenije je zastopal Slavko Jalovec, član UO GZ
Slovenije in predsedujoči Regije Ljubljana
III, v katero spada GZ Komenda. Skupščino
je po izvolitvi članov delovnega predsedstva vodila njegova predsednica Mihaela
Poglajen, delegatka PGD Komenda. Umrlih
gasilcev so se spomnili z minuto molka.
Sledila so poročila predsednika, ki so obsegala delo GZ Komenda v letu 2019. Zanje zadolženi bi jih sicer morali podati na
skupščini v marcu, vendar je ta takrat odpadla zaradi pandemije covid-19. Zaradi
nje je bila skupščina preložena na tokratni

datum, ne pa tudi delo gasilcev. To je v naši
občini v vseh treh gasilskih društvih zelo
prizadevno, požrtvovalno in tudi uspešno.
Jožef Sušnik je kot prvi pri poročilih povedal, da je takšno tudi zaradi podpore občine
in njenih vodilnih ljudi ter »dobro organiziranih gasilcev v naših treh društvih«. PGD
Moste je veliko pridobilo z novim gasilskim
domom v lanskem letu, ko je praznovalo
90-letnico delovanja, kar se posebej pozna
pri delu z mladimi, članicami in starejšimi
gasilci, »operativno pa so že nekaj let v samem vrhu«. PGD Komenda se posebej odlikuje pri delu s članicami in tudi z mladimi.
PGD Križ poleg svojega dela skrbi tudi za
družabno življenje v vasi. Lani se je še posebej posvečalo delu z operativnimi člani,
prenovilo pa je tudi svoj gasilski dom.
O učinkovitosti zelo raznovrstnih nalog in
dela, ki so ga v letu 2019 opravili gasilci in
gasilke vseh treh društev, je izdatno govorilo poročilo poveljnika Janeza Hladeta.
Tudi o uspešnosti na tekmovanjih.
Tudi ostala poročila so potrjevala, da imamo občani Občine Komenda gasilce in
gasilke, na katere smo lahko upravičeno
ponosni, saj so nam vedno pripravljeni pomagati – kadar nas doleti nesreča, smo v
stiski, ne vemo, na koga drugega naj bi se
obrnili, najprej pokličemo gasilce.
Na skupščini je bil članstva v UO GZ Komenda razrešen Gregor Vrhovnik s Križa,
namesto njega je bil za opravljanje te naloge
sprejet predsednik PGD Križ Janez Pogačar.
Odobren je bil tudi sklep, da bodo gasilska

Poslovna cona Komenda: Nova infrastruktura
končana, kupci že nestrpno čakajo
V aprilski številki Aplence smo poročali o tem, da so v Poslovni coni
Komenda pridobili soglasje za razširitev, za gradnjo infrastrukture ob
sedmih novih gradbenih parcelah pa
izbrali izvajalca HIP PLUS. Ta je svoja
dela zaključil in nova infrastruktura
je bila po 20. avgustu končana.

»Gradnja infrastrukture se je odvijala v
skladu z načrti, svoje delo tukaj je opravilo tudi nadzorno podjetje N-invest, ki
je nadzorovalo gradnjo. Predvidevam, da
bomo do konca meseca septembra lahko
zaprosili za tehnični pregled in infrastrukturo potem tudi predali uporabi. Kupci, ki
so kupili parcele, že dokaj nestrpno čakajo.

Foto: Jožef Pavlič

S skupščine Gasilske zveze Komenda: Dobro
organizirani in učinkoviti gasilci

Predsednik GZ Komenda Jožef Sušnik bere poročilo o njenem delu
društva v prihodnje na skupščini zastopali
po trije delegati, pa tudi sklep o letni članarini za članice.
Načrt dela v letošnjem letu in v prihodnosti
ter pridobivanje denarja za to je predstavil
Jožef Sušnik. Med drugim glede nabave zaščitne opreme in tehnike, udeležbe gasilcev
in gasilk na tečajih (izobraževanjih) ter dobre
pripravljenosti za opravljanje gasilskih nalog.
Kaj lahko gasilci pričakujejo od slovenskega gasilskega vrha, slovenskih oblasti in
Evropske zveze, je povedal Slavko Jalovec.
Kaj od komendske občine, pa njen župan
Stanislav Poglajen. Oba sta se zbranim gasilcem zahvalila za njihovo požrtvovalnost
in uspešnost v minulem letu.
Vrhunec večera je bila podelitev bronastega
priznanja regije Ljubljana III izjemno prizadevni, delovni in tudi uspešni članici PGD
Komenda Mihaeli Poglajen. Priznanje ji je
vročil Slavko Jalovec, utemeljitev pa je prebral tajnik GZ Komenda Stanislav Poglajen.
Iz nje je razvidno, kaj vse je Mihaela Poglajen že naredila za PGD Komenda in GZ Komenda. Izredno veliko! Da si je res zaslužila
bronasto priznanje, je potrdilo navdušeno
ploskanje vseh navzočih gasilcev in gasilk in
njihove čestitke.
Jožef Pavlič
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Vsi so v fazi pridobivanja dokumentacije,« je povedal Matic Romšak, direktor PC Komenda. Tudi Anže Jerše iz podjetja HIP PLUS
je dejal, da je vsa gradnja potekala v skladu s projektom. Največji
kupec je podjetje Veto, sledita podjetji Zorman Investicije in Valens. »Iz prodaje teh petih parcel bomo iztržili cca. 2,7 milijona in
vse to bomo vrnili za poplačilo terjavtve do DUTB,« je še povedal
Romšak, ki predvideva, da se bo celoten dolg bankam vrnil do junija 2021. S tem pa, navaja direktor Poslovne cone Komenda, se
poslanstvo Poslovne cone ne konča, kajti že so v dogovarjanjih za
okoljsko soglasje za 4 parcele od glavni cesti Pod Lipami. Te parcele so že komunalno urejene in na tem mestu Romšak poziva vse
zainteresirane, da imajo sedaj zadnjo možnost nakupa parcele v
Poslovni coni Komenda.
Špela Šimenc

Balinarji aktivno v jesen
Balinarska sekcija DU Komenda prav nič ne počiva. V petek, 28. avgusta, je bil v Cerkljah Memorialni turnir in
cerkljanski balinarji so nas prosili, če bi sodelovali z eno
ekipo. Poslali smo moško ekipo, ki je osvojila 2. mesto!
Teden dni kasneje, 4. septembra, smo na našem balinišču organizirali Memorialni turnir. Po pozdravnem nagovoru podpredsednika DU Komenda Avgusta Sodnika in obvezni minuti molka
za naše pokojne balinarje smo pričeli z žrebom parov. Zaradi koronavirusa smo spremenili nekaj pravil obnašanja na balinišču in
vsi prisotni so spremembe z odobravanjem sprejeli. Letos je sodelovalo šest naših ekip, poleg pa smo povabili samo še balinarje
iz Kamnika in Cerkelj. Skupno je bilo osem ekip. Bilo je zanimivo
srečanje in ni manjkalo presenečenj, saj smo pare izžrebali in torej favoriti niso igrali skupaj. Na koncu sta 1. mesto osvojila Stane
Pirc in Špehonja Anton (naš najstarejši balinar), 2. mesto Vinko
Polak in Franc Jankovič, 3. mesto sta osvojila Nadja Žura in Tomaž
Hacin, 4. mesto pa Drago Oblak in Roman Torkar. Naše članice so
nam tudi letos pripravile kar nekaj dobrot, za kar se jim lepo zahvaljujemo in naj še naprej ostanejo zveste tej tradiciji.
Tudi balinarji iz Kamnika so na njihov turnir, ki je potekal 8. septembra v Kamniku, povabili našo žensko in moško ekipo. Moški so
osvojili 3. mesto, ženske pa so zadevo vzele zelo zares in kar zmagale.
Naj napišem še nekaj o balinarskem maratonu, ki ga izmenično
pripravljamo enkrat v Komendi, naslednjič pa v Cerkljah. Letos je
maraton organizirala ekipa iz Cerkelj, in sicer 11. septembra. Tek-

Matic Romšak, direktor PC Komenda in Anže Jerše iz podjetja HIP PLUS
pravita, da je gradnja potekala skladno z načrti.

movati pričnemo ob zvonjenju ob sedmi uri zjutraj in zaključimo
ob zvonjenju ob sedmih zvečer. Mi smo imeli smolo, saj se je nekaj
naših tekmovalcev zadnji hip poškodovalo, tako da je bilo za ostale sodelujoče kar naporno in smo morali igrati veliko ur. Na ta
način smo res spoznali, kaj je maraton.
Gostitelji so se dobro odrezali in nas pogostili, na koncu pa nas še
premagali, ampak ne tako prepričljivo, kot so mislili. Naša zadnja
ženska dvojica (Ivanka Žulič in Dani Misja) se jim je približala na
samo 4 točke! Rezultat je bil po dvanajstih urah 89 – 85 za Cerklje.
Tomaž Hacin
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Medgeneracijsko
društvo Komenda
praznuje 15 let
Medgeneracijsko društvo Komenda praznuje 15 let. Kaj vse
se je v tem času spremenilo in kaj pomeni društvo za lokalno
skupnost, so povedali člani društva in tisti, ki so najbolj zaslužni za njegov obstoj.

»Ob vse daljši življenjski dobi, ob vse
večjem številu starih ljudi obstaja nevarnost trka generacij. Zato je še kako
pomembno, da se vse tri generacije,
mlada, srednja in stara čim bolj medsebojno poznajo. In zato je glavno poslanstvo Medgeneracijskega društva za
kakovostno starost izvajanje programov, v katerih se srečujejo in spoznavajo različne generacije in v katerih si
prizadevamo negovati vrednoto, da je
starost ravno tako smiselno obdobje
kot mladost in zrela leta; je pa drugačno
in ima svoje naloge.
V petnajstih letih delovanja je društvo
pustilo za sabo kar nekaj sledi: bilo je
pobudnik in promotor pri ustanovitvi
Zavoda Medgneracijsko središče Komenda in ravno tako pri iskanju mož-

nosti za izgradnjo manjšega doma za
stare ljudi v Komendi. Skupaj z Inštitutom Antona Trstenjaka smo ozaveščali in izobraževali lokalno skupnost
(tečaji za tiste, ki doma oskrbujejo obnemoglega svojca, tečaji za boljše razumevanje starega človeka in za boljšo
komunikacijo z njim, tečaji za voditelje
medgeneracijskih skupin, delavnice o
medgeneracijskem sožitju za učitelje
in vzgojitelje). Preventivni programi,
kot so Preprečevanje padcev v starosti, Življenje z visokim krvnim tlakom,
Starajmo se varno .... Tečaji angleščine
in nemščine za zrelo populacijo – trenutno so kar štiri skupine. Pet sezon
smo izvajali Šolo kvalitetnega starševstva, veliko zanimanje je bilo tudi
za Delavnice zdrave in uravnotežene
prehrane, nenavadne so bile delavnice
Eksperimenti za vsakogar. Pod okriljem
društva je štiri leta možna tudi joga za
starejše. Hvaležni smo tudi za sodelovanje s knjižnico Franceta Balantiča, s
pomočjo katere imamo enkrat mesečno
srečanja ob branju knjige.
Izpostavila pa bi naš velik dosežek, saj
trenutno v okviru društva deluje trinajst medgeneracijskih skupin za kakovostno staranje, s petimi do desetimi
člani. Osem skupin je v Občini Komenda, pet pa v sosednjih občinah.«
Viktorija Drolec, soustanoviteljica in
predsednica društva

»V naši skupini Sožitnice smo gospe
različnih starosti, zanimanj, izkušenj
in navad .... Lepo je, ko se pogovarjamo, bodisi prosto ali na določeno
temo. Prepletajo se zgodbe, mnenja,
občutki in stališča, ki jih imamo. Velikokrat se tudi nasmejimo, prav posebej duhovita je naša Julči, ki z zdravim
pogledom na svet in z množico pregovorov še kako popestri naše druženje. Ker tudi sama veliko berem, so mi
bralne urice v okviru skupine enkrat
na mesec prav prijetna sprememba.
Vsekakor je meni osebno to društvo
na začetku predstavljalo seznanjanje z
ljudmi iz Komende, z njihovimi navadami in novicami iz kraja, danes pa mi
predstavlja predvsem možnost ohranjanja rednih stikov s članicami ob
našem druženju in pogovoru. Tako se
počutim del kraja, v katerem živim.«
Alenka Trop, članica društva

»Polne začetnega zagona smo se
ustanoviteljice lotile projekta Medgeneracijski center Komenda. Po izobraževanju na Inštitutu Antona Trstenjaka pod vodstvom Jožeta Ramovša
sem se odločila, skupaj s še drugimi
kolegicami, za vodenje skupin za tedensko druženje. Z leti se je oblikovala čudovita skupina, poimenovale
smo se »skupina Rosa«, v kateri so
vse udeleženke postale lepo poveza-
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ne in v medsebojnem stiku tudi izven
skupine. Že nekaj let se kot sovoditeljici lepo ujemava z Zoro Pibernik. Ker se
dobro poznamo, teme, ki nas zanimajo,

»V petnajstih letih se je v okviru društva
na področju skrbi za kakovostno starost
zvrstilo zares zavidljivo število dogodkov
in aktivnosti, izobraževanj, usposabljanj,
praznovanj, ki so med občani postali prepoznavni, dobro obiskani in zelo zaželeni.

niso problem in vedno znova odkrivamo nova področja, ki jih spoznavamo – enkrat mesečno bralne teme pod
okriljem Knjižnice Kamnik, ročna dela,
spoznavanje običajev, krajev in zgodovine, izdelava novoletnih voščilnic. Žal
je v teh letih tudi smrt zarezala v našo
druščino. Angela, Stanka, Ivi, Ivanka – z
bolečino se vas spominjamo. Po 15 letih
lahko rečem, da je začetna ideja uspela.
Privedla je še do drugih projektov ki se
se zgodili in se upam še bodo v skrbi za
naše starostnike. Ponosna sem, da sem
del teh dogajanj v Komendi.«
Marta Marin, aktivna članica in ena
izmed ustanoviteljic

Kot posledica delovanja društva je bila
tudi ustanovitev Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda, katerega glavna
dejavnost je izvajanje socialno varstvene storitve pomoč na domu za občane
Občine Komenda in jo zavod uspešno
izvaja že 12 let.
Da se je vse to zgodilo v Komendi in se z
leti uspešno nadgrajuje, gre zahvala neumorni, predani in socialno naravnani
ustanoviteljici in predsednici društva,
Viki Drolec. Z gotovostjo lahko trdim,
da je zaradi njene angažiranosti in vztrajnega dela, kakovost staranja v Občini
Komenda na zavidljivo visoki ravni in
obenem odličen primer dobre prakse.«
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»Medgeneracijskemu društvu za kakovostno starost Komenda sem se
pridružila pred desetimi leti. Društvo
svoje člane pritegne z inovativnimi
programi. In je edino v Občini Komenda, kjer v prvem planu ni šport. S
skupnimi močmi se voditelji programov in skupin trudimo. Uspešno smo
izvedli programe, ki so bili prvič predstavljeni in uspešno izvedeni ravno v
Komendi (delavnice zdrave in uravnotežene prehrane, tedensko srečevanje
skupine ob zdravem kosilu). Pravijo
da je sreča na strani drznih. Društvo
se trudi zavzeti vidno mesto v občini,
saj krepi sožitje med generacijami ter
pušča vidno sled v življenju ljudi.«
Olga Hace, voditeljica
medgeneracijske skupine

Mojca Šraj, direktorica ZMSK

Na praznovanje povabili patra Karla Gržana
V ponedeljek, 21. septembra, je Medgeneracijsko društvo Komenda v Planinskem
domu praznovalo 15 let. Ob tej obletnici so medse povabili patra Karla Gržana.
Uvodoma je goste pozdravila Viktorija Drolec, ki je svoj nagovor zaključila z lepo mislijo o tem, da se poskušajmo vsi čim večkrat
zavedati in ponotranjiti, da je starost prav
tako smiselno obdobje kot mladost in zrela
leta, samo namen je drugačen in naloge so
drugačne. Potem je besedo predala patru
Karlu Gržanu, pogovor je moderiral Darko
Mavsar. Izhodišče pogovora je bila knjižica
95 tez, pribitih na vrata svetišča kapitalizma za osvoboditev od zajedavskega hrema-

tizma. Knjižica je poziv, da se odvrnemo od
hrematizma in obudimo nauk ekonomije,
poslanstvo katere je skrb za dom, za slehernika. Hrematizem pater Gržan opiše
kot družbeno obliko, v kateri večina bolj ali
manj suženjsko deluje za peščico izbrancev. Njegovo razmišljanje nas opogumlja k
bujenju zavesti, dokler še imamo glas. Kajti
strah in nižanje zavesti sta najbolj učinkoviti sredstvi za manipulacijo. »Vsak izmed
nas ima enako dostojanstvo. Ni bolj ali manj

vrednih,« je le ena izmed njegovih misli, ki
so v dobri uri trajajočem pogovoru dale misliti. Pater Gržan je poudaril pomen skupnosti, deljenja medsebojnih spoznanj, medsebojnega bogatenja. Prav to je tudi bistvo
medgeneracijskih skupin, ki se srečujejo v
Komendi. Na koncu je pater želel slišati, kaj
se počne na teh skupinah. Takole mu je odgovorila Viktorija Drolec: »V medgeneracijskih skupinah se tedensko dobivamo srčneži, se pogovarjamo o temah, ki nas zanimajo
na način, da se slišimo, da se poslušamo. In
ko je treba – molčimo.«
Špela Šimenc
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na štirih slavnih vrhovih Julijcev in to me
je kar močno zaznamovalo, čeprav sem že
prej hodil v hribe, bil dvakrat na Triglavu …
Na eni strani torej nogomet, na drugi privlačen gorski svet. In ko sem se med tekmo
kakšne lepe nedelje s komendskega igrišča
zazrl tja gor v Grintovce, sem vse bolj dobival
občutek, da je škoda cele nedelje kljub užitku, ki ga daje nogometna tekma. Ko je bilo
lepo vreme in me ni bilo na tekmo (precej
neresno), sem zaradi tega postopoma pristal
na rezervni klopi in po kakih dveh letih tudi
prenehal z igranjem za klub.

Pogovor s Francetom Steletom

Nikdar končani vzpon
Predstavljam vam starega znanca in prijatelja, človeka različnih dejavnosti
in zanimanj, lesarja po osnovni izobrazbi, širši javnosti bolj znanega kot fotografa in avtorja okrog štiridesetih knjig, raziskovalca in častilca gorskega
sveta, častnega člana Slovenskega arheološkega društva.

F

rance, v spominu te imamo kot navdušenega nogometaša. V tistih časih
smo te klicali Č'belca. Kako si potem
tako na polno zagrizel v hribe in visoke
gore, čeprav si že doma na Gori?
Najprej sem treniral tek in brcal žogo na hipodromu. Ko je bilo leta 1973 ustanovljeno
Športno društvo Komenda in znotraj tega
tudi NK Komenda, ki pred tem že dobrih deset let ni deloval, sem bil takoj zraven. Tega
leta smo začeli igrati v neki »podzvezni« nogometni ligi in prvi nasprotnik, ki nam je bil
dodeljen, je vlival strah v kosti. NK Ježica je bil
na novo sestavljen predvsem iz odsluženih
igralcev prve jugoslovanske nogometne lige.
Kot najmlajši sem igral na tej prvi tekmi na
pomožnem igrišču za Bežigradom. Bombardirali so nas z vseh strani in prvi polčas smo
izgubljali s sedem proti nič. V nadaljevanju
so najprej enemu od naših zlomili nogo, potem pa sem še jaz doživel svojih »pet minut
slave«, pretekel sem obrambne igralce in dal
častni gol za Komendo, na koncu je bilo devet
proti ena. Nismo se kaj dosti sekirali, naslednjo tekmo smo igrali doma (sem že pozabil,
s kom) in zmagali s tri proti dve.

Sosed Tone Pogačar me je že nekaj let prej
navduševal za hribe. Tako sva se avgusta,
prav tako leta 1973, odpravila na poletni
tabor, neke vrste duhovne vaje, v Log pod
Mangartom. Ker se nama je zdel tisti teden
pohajkovanja po Julijcih še premalo, sva

In ko sem se med
tekmo kakšne lepe
nedelje s komendskega
igrišča zazrl tja gor v
Grintovce, sem vse bolj
dobival občutek, da
je škoda cele nedelje
kljub užitku, ki ga daje
nogometna tekma.
šla kak dan prej od doma in se povzpela na
Prisojnik, nadaljevala po Jubilejni, in še na
Razor. Iz Loga smo osvojili še Bavški Grintovec in Jalovec. V enem tednu sem tako stal

V tem času je bil tvoj stalni sopotnik
tudi fotoaparat. Fotografija je močno
zaznamovala tvojo nadaljnjo pot. Kako
si začel? Saj se takrat ni škljocalo z vseh
strani kot danes …
V sedmem razredu OŠ (leta 1968) nas je
med tehničnim poukom Klemen Pibernik
peljal na fotografiranje temeljev novega
šolskega poslopja v Komendi. Tam sem
napravil svojo prvo fotografijo, ki sem jo
v šolski temnici tudi sam razvil, še danes
jo hranim. To me je tako prevzelo, da sem
takoj nabavil rusko Smeno 8 (najcenejši
fotoaparat na trgu) in kmalu še povečevalnik, da sem fotografije sam tudi izdelal. In
ko sem se resneje spopadal s hribi, je bilo
fotografiranje še dodaten razlog za osvajanje gora. Čopov Raj pod Triglavom je bila
moja fotografska biblija, stalno prisotna
na mizi. Sanjal sem, da bi tudi meni kdaj
uspelo napraviti kakšno tako knjigo …
In sanje so se ti kar kmalu začele
uresničevati!
Ne še takoj. Tek in nogomet sta mi naredila
fizično podlago za hribolazenje, fotografija pa mi je odpirala vrata v duhovni svet,
za globlje doživljanje gora. Požiral sem
planinsko literaturo, bral spise slavnih
alpinistov … Spomladi 1975 se je po planinskih društvih širila novica, da se zbira
za en avtobus planincev, ki bi julija osvojili Mont Blanc, 4810 m visok najvišji vrh v
Alpah. S Tonetom nama je uspelo priti na
spisek. Vodil nas je Tone Škarja. Odpeljali
smo se v francoski Chamonix, šotorili za
pokopališčem in v naslednjih dneh nas je
približno pol osvojilo vrh. Orkanski veter
nam ni zmotil razpoloženja pod modro
kupolo neba …
Ko smo se peljali proti domu, mi je Tone,
ki mu takrat ni uspelo priti do vrha, dejal:
naslednje leto gremo ponovno, in to sami
… Eno leto zatem se dva avtomobila samih
Komendčanov že peljeta skozi montblan-
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ški predor, spet v Chamonix. Vsi potniki
niso bili namenjeni na vrh, Tone, Rudi in
jaz pa smo po napornih bojih, predvsem
samih s sabo, le prigrizli na vrh Mont
Blanca. Dva dni zatem smo v nekoliko razširjeni ekipi osvojili še nekaj nižji Mont
Blanc du Tacul.
Leto 1977, še eno leto mojega spogledovanja s težjimi vrhovi. Na faksu sem imel
tri sošolce alpiniste, ki še niso bili v hribih
zunaj Slovenije. Veliko smo se pogovarjali, kam bi šli skupaj. Mene je čisto očaral
Kugyjev Božanski nasmeh Monte Rose, to
je 4628 m visok vrh na italijansko-švicarski meji. Zraven je Matterhorn, ki je zaradi svoje drzne oblike in težkega dostopa
simbolna gora vseh gornikov. Oni trije so
navijali zanj. Pravzaprav smo želeli osvojiti oboje in še kaj. Z vlakom smo se odpeljali v švicarski Zermatt, postavili šotor
ob Črnem jezeru in takoj, ko se je zvedrilo,
šli prespat na greben Hoernli. Matterhorn
je bil bel od sneženja prejšnje dni, mi pa s
cepini, derezami in dvojnimi vrvmi ob štirih zjutraj v steno. Eden od nas je na glas
ugotovil, da ne bo prišel do vrha, če bomo
izgubljali čas z varovanjem z vrvjo. Tako
se je zgodilo, da sem celo pot do vrha poleg težkega nahrbtnika imel dobesedno še
vrv za vratom, namesto da bi jo uporabljali. Nazaj dol smo jo le morali odviti. Vseeno
smo imeli kar precej sreče tistega julijskega dne. Pogled s te gore vseh gora je pa tudi
nekaj, kar te za zmeraj zaznamuje.
Najmanj toliko kot tile hribovski
podvigi te je zaznamovalo sodelovanje
z Lubadarji. Pred štiridesetimi leti ste
s svojimi fotografskimi projekcijami
slike, besede in glasbe na noge spravili
kar velik del slovenske mladine, pa tudi
starejših. Povej kaj o tem …
Ja, to je posebno poglavje, ki pa je prepleteno z drugimi. Poznali smo se že prej, sami
Komendčani, Jože in Stane Kočar, Ferdo
Lah in Miha Zabret pa jaz. Lubadarji, ker
smo večinoma študirali lesarski faks, združila nas je ljubezen do fotografije. Leta 1975
smo se srečali na vrhu Stola in sklenili, da
naredimo kakšno razstavo črno-belih fotografij. Ker pa smo vzporedno fotografirali tudi barvne diapozitive, smo prišli na
idejo, da naredimo kakšno predstavo, kjer
bi na veliko platno projicirali fotografije z
dvema projektorjema, s pretapljanjem ene
slike v drugo, in zraven ob glasbi prebrali še
primerno misel. Kako to idejo spraviti med
ljudi? Nekdo se je spomnil, da bi bilo dobro
nastopiti na tednu predavanj za študente in

izobražence, ki se vsako leto novembra odvija v dvorani Teološke fakultete. Nekatera
od teh predavanj so v poznih sedemdesetih
letih že močno dišala po dogodkih, ki so se
odvijali desetletje kasneje in končali z osamosvojitvijo Slovenije leta 1991. Novembra
1978 smo si tako med samimi top temami
izborili en petkov večer. Začuda je prišlo
veliko ljudi, čeprav niso vedeli, za kaj gre,
ampak že naše ime je bilo nenavadno. Ko se
nam je tik pred začetkom predstave po nerodnosti na tla prekucnil eden od nosilcev z
diapozitivi in smo jih zaradi stiske s časom
morali kar na slepo zložiti nazaj, da je bila
marsikatera slika na glavo postavljena, je
izpadlo, kot da je tako zamišljeno, in je bila
sama vsebina še bolj »poglobljena« … Gledalci so bili navdušeni, saj je bil tak način do
tedaj skoraj nepoznan.
Dobro se spomnim tega navdušenja,
ki se je hitro širilo, saj ste morali svojo
predstavo še velikokrat ponoviti v
raznih krajih Slovenije. V tistih tako
imenovanih svinčenih časih je bilo to
res nekaj izvirnega. Ste imeli kaj težav z
oblastjo, saj ste delovali »na svoje«?
Vsega skupaj smo na Teološki fakulteti z
različnimi temami nastopili štirikrat od
leta 1978 do 1981. Ta zadnji nastop mi je
najbolj ostal v spominu. Ker se je v vseh
teh letih glas o naših predstavah že močno razširil, je 3. novembra 1981 prišlo toliko ljudi, da je bila dvorana takoj polna
in še celo dvorišče, kjer se slik ni dalo niti
videti. Najprej je na oder stopil voditelj in
sporočil, da je tega dne umrl pesnik Edvard
Kocbek. Imeli smo celo nekaj njegovih citatov ob slikah … Po vsakoletni predstavi so nas vabili k mladinskim skupinam
znotraj cerkvene ustanove po celi Sloveniji, tako da že skoraj ni bilo več časa za
hribe. Če pogledam nazaj z današnjim védenjem, smo si kar dosti upali. To je bil občutljiv čas, ko je umiral Tito in je bilo vse še
bolj na opazovanju. Sporočeno nam je bilo,
da si predstave izven cerkvenih prostorov
ne smemo privoščiti. Pozneje mi je znanec,
ki je bil tedaj visoko v ZSMS, marsikaj povedal, več kot sem sam vedel o nas. Srečno
smo krmarili, dokler se ni leta 1982 zgodil
dogodek, s katerim smo potem več ali manj
končali svoje delo. Gostovali smo v Kranju,
predstava je bila v župnijski cerkvi, nato
večerja v župnišču skupaj z beograjskim
nadškofom Perkom, ki je tisti večer predaval. Ko smo se vrnili v naš avto, smo videli, da je bilo vlomljeno. Manjkalo je nekaj
aparatov, medtem ko smo vsebinski del, ki
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je bil verjetno iskana roba, kasete in diase, vedno nosili s sabo. Prijavili smo. Šele
čez nekaj let so mi s policije sporočili, da
so našli ukradeno in da lahko pridem iskat
… Nekakšen povzetek teh let je bila knjiga
Bodi svetloba, ki smo jo Lubadarji leta 1987
izdali pri Ognjišču.
Zanimivo! Kaj pa tvoja poklicna
pot, družina?
Po Matterhornu me je spogledovanje z alpinizmom minilo. Zdelo se mi je, da je to
največ, kar bi si želel na tem področju. Že
leto prej smo z Lubadarji sanjali o najemu
kakšne pastirske koče v hribih, kjer bi lahko prespali, da bi bili lahko že navsezgodaj
kje visoko in bi posneli dobre fotografije.
Najprej smo iskali po Kamniških planinah. Nič primernega! Nato sta Ivče in Roman preko neke zveze izvedela za planino
Vodični vrh nad Bohinjem. Oktobra 1977
smo Ferdo, Stane in jaz šli na raziskovanje
in za zaraščenimi robovi sredi jesenskih
barv odkrili zapuščene stanove te planine.
Od tedaj je Vodični vrh še vedno tako rekoč »naš«. Če me je do tedaj bolj zanimala

Če me je do tedaj
bolj zanimala drzna
plat gora, sem poslej
gore želel vse bolj
spoznavati etnološko,
planine, življenje
pastirjev.
drzna plat gora, sem poslej gore želel vse
bolj spoznavati etnološko, planine, življenje pastirjev. Tako sem tudi svoje diplomsko delo, ki sem ga pod mentorstvom Nika
Kralja, avtorja znamenitega stola Rex, zagovarjal spomladi 1979, prilagodil svojemu novemu zanimanju, oblikovanju lesa
pri pastirjih. To moje delo je prišlo na uho
etnologu Tonetu Cevcu, ki je raziskoval
pastirsko življenje v naših gorah. Postala sva prijatelja in sodelavca, kar se je leta
1995 še poglobilo, ko sva začela z odkrivanjem prvih arheoloških sledi v naših gorah.
Pridružil se nama je Miran Bremšak. Naša
odkritja so bila presenetljiva in že naslednje leto so prešla pod okrilje arheološkega inštituta. Do danes smo v slovenskem
visokogorju odkrili več kot sto lokacij iz
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prazgodovine in antike, kar priča o tem, da
na našem ozemlju stalno prebivamo ljudje
že vsaj tri tisoč let. Staroselci so, tako kot
mi danes, hodili v hribe. Najprej lovci, nato
iskalci železove rude in pastirji. Kdo so bili
in kakšen jezik so govorili, še preden so k
njim vpadali Kelti in nato Rimljani …?
Po diplomi sem se maja 1979 zaposlil v
kamniškem Stolu, kjer sem spoznaval spet
čisto nova področja. Vendar me je po svoji prvi knjigi črnobelih fotografij Grintovci
(1983) vse bolj vleklo samo še v fotografi-
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jo, katere promocijo sem videl v knjigah. Po
sedmih letih sem šel na svoje in začel kot
samostojni ustvarjalec na področju kulture.
Tega leta (1986) sem se poročil z Barbaro,
kmalu je prišla še Agata, nato Andraž in
nekaj kasneje še Jakob. Hribovske in druge
ture so postale spet malo drugačne. Pravzaprav me vse te stvari, ki so se nabirale
skozi leta, na nek način spremljajo in mi
dajejo vsebino. V tem času se mi je zgodilo
okrog štirideset knjig z različnih področij,
ne samo hribovskih, poudarek na vseh pa

je fotografija. V viharnem letu 1991 smo se
zbrali pri Cirajevih in ustanovili Glavarjevo
družbo; predvsem z namenom, da na svetlo
damo knjigo o Komendi. Od tedaj se vsako
leto srečamo v okviru Glavarjevega kluba.
Nenazadnje, zakaj nisi bil navdušen,
ko so te že pred leti želeli predlagati za
občinsko priznanje?
Nič globljega! Rekel sem, da naj pridejo, ko
bom star 80 let …
Jože Pavlič

50 let šole na Glavarjevi 37 v Komendi

Foto: iz šolskega arhiva

Šolska stavba ob otvoritvi, 22. 7. 2020

Foto: Kamniški občan, leto IX 1970, št. 8 – september

Ravnatelj Marjan Založnik prevzema šolo
v upravljanje.

»V sedmem razredu osnovne šole (1968) v
Mostah smo pri tehničnem pouku spoznavali
osnove fotografije. Profesorico Stano Pibernik
je tedaj nadomeščal njen mož Klemen. S kolesi
smo se odpeljali na gradbišče nove šole v Komendi, da bi v praksi preizkusili teoretično znanje in to kar z njegovim fotoaparatom Werra,
v katerega je pred našimi očmi vložil črnobel
film. Vsak od sošolcev je naredil en posnetek,
ki smo ga potem v šolski temnici ovekovečili
na fotopapir. Tako sem naredil svojo prvo fotografijo, ki jo še vedno hranim: z betonom zaliti temelji in nekaj štrlečega železja ter sošolci
zraven lope za orodje.« (France Stele)

Tudi Sonja in Jani sta pomerila nove šolske klopi, čeprav sta imela oba skupaj šele šest let.

Foto: Jožef Pavlič

Foto: iz šolskega arhiva

Julija je minilo 50 let, odkar stoji šola na Glavarjevi 37 v Komendi. Ob tej
obletnici smo zbrali nekaj spominov in foto utrinkov tistega časa.

Stana Pibernik, upokojena učiteljica:
»Na OŠ Komenda-Moste sem začela poučevati leta 1961. Najprej gospodarsko-tehnični pouk na višji stopnji v Mostah, pozneje
tehnični pouk; likovni pouk pa po upokojitvi
učitelja Josipa (Jožeta) Parteja. Likovni pouk
sem poleg tega, da sem ga poučevala v šoli
v Mostah, učila še v šoli na nižji razredni stopnji v nekdanjem Glavarjevem špitalu, ko so
se leta 1970 odprla vrata nove šole prav tako
na nižji razredni stopnji v Komendi (razredi
od prvega do četrtega), pa tudi tam. Moje
poučevanje v tej šoli je bilo razmeroma kratko, veliko dlje sem učila v šoli na višji stopnji
v Mostah. V obe šoli sem se večinoma vozila
s kolesom, če je bil sneg ali slabo vreme, pa
šla peš. Spominjam se še, kako je v močnem
nalivu v komendski šoli voda tekla skozi
streho na hodnik, tako da so jo morali loviti
v podstavljene posode. Z ravnateljem Marjanom Založnikom sva odlično sodelovala. Bil
je res pravi ravnatelj: dostojanstven, spoštljiv
do učiteljev, strpen tudi do vernih med njimi.
Na šolo, vodstvo, kolege učitelje in učence
ohranjam najlepše spomine.«

ZDRAVJE
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Fizioterapevtka Darja Reven

»Človek mora v prvi vrsti sam
skrbeti za svoje zdravje«
Trinajst let že fizioterapevtka Darja Reven deluje v Komendi, zadnja tri leta na novi lokaciji na Kranjski ulici. Začetna
ambulantna fizioterapija se je do danes razvila v center zdravja, ki spodbuja, da človek najde stik s samim seboj.
Nekateri fizioterapevti so mnenja, da bi bile čakalne dobe
krajše tudi, če bi ljudje preventivno bolje skrbeli zase, za svoje
zdravje. Se vi s tem strinjate?
Vedno poudarjam pomen preventive. Človek mora v prvi vrsti sam
skrbeti za svoje zdravje. Disciplina je tukaj izjemno pomembna.
Zdravnik ali terapevt ni rešitelj. Če je nekdo aktiven in skrbi za
zdrav življenjski slog, bo imel zagotovo manj težav. Promocija
zdravja je pomembna, sama pa imam mešane občutke. Sodelovala sem pri promociji zdravja na delovnem mestu v enem izmed
podjetij. Vodstvo jim je celo zagotovilo vodene vaje med delovnim
časom, pa zaposleni niso bili zainteresirani za to.

V

aša začetna dejavnost je bila ambulantna fizioterapija,
skozi leta pa ste svojo dejavnost razširili. Kako vas je vodila ta pot?
Res je, na začetku sem imela samo ambulanto fizioterapijo. Ker pa
sem od nekdaj zagovornica tega, da je treba delati vaje, smo kmalu začeli s skupinsko telovadbo, ki vsekakor spada k fizioterapiji.
Bistveno se mi zdi, da se ljudje naučijo, kako pravilno izvajati vaje.
Sčasoma sem se začela izobraževati iz tehnik za sproščanje, pot
me je vodila naprej v področja, kako obvladati stres. V praksi sem
namreč pri mojih strankah videla, da je treba sprostiti nivo stresa
pa bodo tudi mišične in druge težave manjše. Tako danes zraven
peljem še malce bolj alternativno pot. Izjemno pomembno se mi
zdi, da najdemo stik s samim seboj, da začutimo svoje telo. Zato
imamo pri nas bolj umirjene, poglobljene vadbe.
Še vedno pa imate tudi koncesijsko dejavnost. Čakalne dobe
so v fizioterapiji precej dolge. Koliko časa je treba čakati na
pregled na delovni nalog?
Za delovni nalog 'zelo hitro' bodo pacienti na vrsti januarja, z oznako 'hitro' meseca marca, z oznako 'redno' pa šele aprila. Koronavirus ni šel prav nič na roke čakalnim dobam, saj so zahteve drugačne. Na enega terapevta pride lahko samo ena stranka naenkrat, med
seboj se ne smejo srečevati, več je administracije, razkuževanja.
Toda če plačam, pa sem lahko na vrsti že jutri?
Če razložim najbolj razumljivo – to sta dve različni in ločeni ambulanti. Ena ambulanta je koncesija, tukaj je plačnik ZZZS in tukaj imamo normativ, koliko ljudi naredimo v tem 'paketu'. Točno
toliko ljudi imamo pri nas tudi finančno pokritih. Zato se ustvari
čakalna doba. Druga ambulanta pa je naša plačniška ambulanta.

Se vam zdi, da so v zadnjih letih ljudje vseeno malce bolj
osveščeni, bolje skrbijo zase?
Mlajše generacije bodo zagotovo prenesle v odraslo dobo več skrbi
za svoje zdravje, telo, počutje. Danes vidimo, da že skoraj vsakdo
teče ali kolesari. Marsikdo tudi pretirava. Tudi ekstremna aktivnost je lahko škodljiva, ker ni ravnovesja. Če je nekdo v službi neprestano napet in potem še doma aktivira mišični sistem, je to za
telo spet stres. Zato imam tako rada mehke tehnike in sproščanje.
Mora pa vsakdo sam najti ravnovesje zase. Običajno se ključ skriva
prav v taki aktivnosti, ki je posameznik nima najbolj rad.
Špela Šimenc

5 MINUT ZA DOBER NASVET

Razbremenite svojo hrbtenico vsak dan
Če ste dlje časa v položaju, ki ni optimalen za vašo hrbtenico,
in se v določenem predelu hrbtenice pojavlja nelagodje, potem je na mestu, da doma ali v službi izvajate vaje za hrbtenico. Vaje se priporoča izvajati dnevno, ne vezano na bolečino.
Z razbremenjevanjem hrbtenice predvsem omogočimo, da
se vretenca, ligamenti in diski postavijo na svoje mesto.
Predvsem za diske je pomembno, da lahko »zadihajo«. Na
ta način bodo lahko dlje časa služili svojemu namenu.
Večkrat na dan se pretegnite, zaokrožite z glavo in rameni,
naredite nekaj počepov, se dvignete na prste nog, naredite 5 globokih vdihov in dolgih izdihov na svežem zraku … Z
majhnimi koraki boste naredili za svojo hrbtenico zelo veliko.
Darja Reven
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Zakaj so Malgaši tako
zanimiv narod?
Kmalu bo eno leto, odkar sem se kot laiška misijonarka odpravila
na Madagaskar. Hitro je minilo in moram priznati, da sem se na
življenje in delo tukaj že kar preveč navadila. Težko bo, ko se bom
morala vrniti nazaj v domovino. Ljudje tukaj pa me še vedno vsak
dan znova presenetijo s svojimi zgodbami, s svojim mišljenjem
in nenazadnje tudi s svojimi dejanji. Pisala sem že o šolstvu in
zdravstvu, o cestah in o mojem delu. V tem prispevku pa bom poskušala podrobneje opisati kulturo, v kateri trenutno živim, ter
navade Malgašev, ki se mi zdijo nenavadne in zanimive.

K

ot pravi nekdanji laiški misijonar
Matija Nared je malgaška družba
natrpana s pravili in predpisi, katerih dejanska veljava izhaja iz malgaškega
spoštovanja do tega, kar je bilo, kar je nekoč obstajalo ali kar so nekoč želeli njihovi
predniki ali Bog. In dejansko je tako, ljudje
tukaj verjamejo, da kršitev starodavnih zakonov prinaša v skupnost težave, nesrečo,
bolezen, smrt, neplodnost, predvsem pa
strah. Takšna vera pa ljudi tukaj tudi povezuje in njihovim življenjem daje pomen in
veljavo, čeprav nekaterih na videz nesmiselnih pravil sploh ne znajo razložiti, vedo
samo, da so jim to povedali predniki.
Obreza dečkov
V njihovi kulturi je pomembno 'čaščenje'
starejših in obreza. Obreza je velik praznik,
po izročilu prednikov morajo obrezati vse

Kadar Malgaši praznujejo, vedno tudi plešejo.

fantke, če kdo ob smrti ni obrezan, ga obrežejo takrat, njegova družina pa je zasramovana. Dečke najpogosteje obrežejo pri
starosti nekje med dvema in tremi leti. V
večjih vaseh pripravijo skupinsko obrezo,
kjer na isti večer obrežejo vse fante v vasi,
potem pa sledi veliko praznovanje in ples.
Danes obrezo naredi zdravnik, včasih pa so
to naredili kar sami brez anestezije. Dečka med obrezo v naročju drži oče ali dedek, pomagajo pa lahko tudi vaški fantje
in moški. Ženske po navadi niso prisotne,
čakajo v ozadju. Pogosto ples in praznovanje priredijo tudi en večer prej in zgodaj
zjutraj opravijo obrezo. Pravijo, da zato, da
so otroci zjutraj utrujeni in zaspani, da jih
obreza ne bi tako bolela. V njihovem običaju je tudi, da še cel mesec po obrezi sovaščani, družina in naključni mimoidoči
obiščejo fantka, ki je bil obrezan in pogle-

Nekateri se preživljajo tudi z ribolovom.

dajo obrezan ud. Dečku v zameno prinesejo
majhno darilo ali nekaj drobiža. Verjamejo
tudi, da dečki niso poredni, če so obrezani.
Pravi čas za obrezo dečkov je ravno mesec
avgust, saj je to najhladnejši mesec na Madagaskarju in se rana hitro zaceli.
Bogastvo se meri v številu govedi
Pomembno in simbolno verskoobredno
vrednost ima tudi govedo. Premoženje posamezne družine tukaj se pogosto meri v
številu goveda. Če družina nima goveda, to
pomeni revščino. Ko ljudem tukaj pomagamo, najprej preverimo, koliko goveda imajo
v lasti. Govedo je zelo pomembno tudi zato,
ker pomaga pri delu. Z govedom pripravljajo riževa polja na sajenje riža, uporabljajo
ga za prevoz tovora, njihovi iztrebki služijo
za gnojilo zemlje, navsezadnje pa je goveje meso tudi pomemben vir prehrane. Tudi
kazni se na Madagaskarju plačujejo v govedu ali kokoših. Ob velikem slavju, poroki
ali pogrebu so po običaju primorani zaklati govedo. Kdor goveda nima, ga prisilijo,
da proda zemljo ali kakšno drugo imetje in
kupi govedo, ki ga potem zakoljejo. Ko smo
ravno pri mesu, naj omenim nekaj zanimivih prepovedi in pravil, ki so jih nekateri
domačini tukaj ohranili in jih nikoli ne prekršijo. Ženske ne jedo perutnine, če je kokoš,
purana, raco ali gosko zaklala ženska. Ko jih
vprašam, zakaj ne jedo, rečejo samo, da je
prepovedano, in predvsem zaradi strahu se
tega strogo držijo. Veliko Malgašev zaradi
vere prednikov ne je prašičjega mesa. V ne-

PO SVETU

Aplenca | Septembra 2020

katerih vasicah je prašiča tudi prepovedano
prepeljati čez reko. Kač ne pobijajo, ker verjamejo, da se kača lahko maščuje. Verjamejo,
da če kdo ubije kačo, v njegovo hišo čez nekaj časa pride veliko kač. Njihova vera je tako
zakoreninjena, da nekateri iz strahu spijo
skupaj s kačami v hiši, ker se bojijo prekletstva, če bi kačo dali ven iz hiše.
Ko smo nekajkrat prespali v hiši domačinov, je vedno prva stvar, ki jo je po njihovi
kulturi potrebno preveriti, kje je sever. Obvezno je, da glava gleda proti severu, noge
pa proti jugu, ko ponoči spiš. Kakršna koli
druga pozicija spanja ni zaželena.
Na pogrebih se vedno glasno poje in pleše
Okrog 45 odstotkov Malgašev je kristjanov
(katoličani in protestanti). Vendar pa je krščanska vera tukaj v marsičem drugačna.
Mnogi svoje prvotne verske obrede vključijo v krščansko versko obredje in tako so
na primer pogrebi zelo slovesna zadeva.
Na pogrebih se vedno glasno poje in pleše. Jokajo samo prvi dan, takoj po smrti
pokojnika, potem pa se takoj začne ples in
veselje. Ljudi pokopavajo v vaške grobnice, ki so skoraj povsod zidane hiše podobne
cerkvam, sama večkrat mislim, da vidim
cerkev, v resnici pa je grobnica. Tradicionalni način življenja Antešakov (ljudstvo
na jugovzhodu otoka) je življenje na vasi.
Pogosto rečejo: »Živi ena vas, mrtvi ena
grobnica.« Za Malgaše so predniki zelo
pomembni, zato v gradnjo grobnice vložijo veliko truda in denarja. Še posebej kosti
prednikov imajo za ljudi tukaj velik pomen.
Zelo so dragocene in verjamejo, da so dragocene tudi za nas belce. Iz tega razloga so
naju z Janezom pred nekaj meseci tudi obsodili, da sva iz grobnice ukradla kosti in jih
hotela izvažati v Evropo. Midva sva se samo
smejala, saj za nas kosti nimajo nikakršnega pomena, oni pa verjamejo da priseljenci (belci in Kitajci) trgujemo s kostmi, ker
imamo v njihovih očeh veliko denarja.
Vaški vrači in čarodeji
Pomemben del malgaške kulture so tudi
tako imenovani čarovniki, ki jih domačini
obiščejo v primeru bolezni ali če imajo kakšen problem. Vaški čarovniki ali vrači zdravijo in pomagajo na najrazličnejše, za nas
bizarne načine. Na vrvico nataknejo kratke palčke določenega drevesa in to obesijo
okrog hiše. Vrači lahko tudi povedo, katero
hrano je prepovedano jesti. Nekateri zdravijo tudi s kamni, ognjem, podganjo slino
ali različnimi masažami. Pred časom smo
žensko, ki je močno krvavela, ker ji niso
dobro očistili maternice pri porodu, hoteli
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Z učenci verouka in katehistom.

Nošenje otroka na hrbtu je tukaj praksa
vseh žensk.

odpeljati v večjo bolnišnico. Svojci se niso
strinjali, rekli so, da jo bodo odpeljali k vraču. Zdravnica jim je to takoj odsvetovala, saj
je vedela, da masaža trebušnega predela pri
bolnici lahko povzroči še hujšo krvavitev in
kasneje smrt. Točno to se je zgodilo čez en
teden, prišli so povedat, da je bolnica umrla.
Spoznala sem tudi punčko, ki so ji zlomljen
prst zdravili z čarovnikovo pomočjo, dokler
niso v obupu, ko je bilo seveda že prepozno potrkali na naša vrata. Ljudje tukaj se v
večini primerov še vedno najprej zatečejo
k vraču, ko pa bolezen tako napreduje, da
težko pomaga tudi zdravnik, pridejo v bolnico. Velikokrat je prepozno.
Ljudem tukaj poskušamo pomagati, jih
ozaveščati in opozarjati na nepravilno početje. Poskušamo jim vrniti upanje, ki so ga
nekateri že izgubili. To je največ, kar lahko
naredimo. Njihova vera je močno zakoreninjena in skoraj nemogoče jih je premakniti v njihovem mišljenju. Tudi smrtna
kazen je pri njih še sprejemljiva. Velikokrat ubijejo tudi duševne bolnike. Potrebnih
je veliko pogovorov, da se zgodijo majhni
premiki. Ljudje tukaj so še vedno ohranili močan čredni nagon. Sledijo drug dru-

gemu, čeprav se sami zares ne strinjajo z
določenimi dejanji, vendar nekaj naredijo,
ker so to naredili tudi drugi. Prav tako se
bojijo novih stvari, ki jih še niso videli, niti
na slikah ne. Če so se pripravljeni učiti, jih
je neprestano potrebno učiti in jim posvečati svoj čas, se pogovarjati.
Katja Ravnikar

Misijonarji smo velikokrat razdeljeni v
svojem mišljenju, saj poznamo stisko lakote in poznamo polne hladilnike, poznamo veselje ob skodelici riža in poznamo samomore ob preobloženi mizi
evropskih velemest. Poznamo delo vrača
in drage evropske antibiotike. Misijonarji poznamo plasti obeh svetov. Sama
verjamem, da je nekaj srednjega najboljše. Še naprej povabljeni, da podprete
delo našega misijona. Slovenski misijonarji smo konec koncev podaljšana
roka dobrih ljudi v Sloveniji. Podatke za
nakazilo morebitnih sredstev še vedno
hranijo v uredništvu Aplence.
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Orientacijski tabor ali kako oranžne majice
zavzamejo Bohinj
Sončno avgustovsko jutro se je začelo aktivno – s spoznavanjem Škofje Loke
in njenih skritih kotičkov. Pričel se je štiridnevni tabor Orientacijskega kluba Komenda. Nadobudneži v oranžnih majicah smo kmalu zavzeli ulice starega škofjeloškega mesta. Po spoznavanju orientacijske abecede smo se peš
odpravili do železniške postaje, nato pa z vlakom prek Jesenic do Bohinjske
Bistrice. Čakal nas je pohod do Bohinjskega jezera, ki je minil med klepetom,
nabiranjem užitnih rastlin in opazovanjem zanimivosti ob poti. Prvi skok v
Bohinjsko jezero je poplačal ves trud prehojene poti.

Po ohladitvi so nas v gozdni šoli že čakali šotori in postavljen labirint s kontrolnimi točkami. Kar hitro smo se ga lotili in najbolj zavzeti so uspeli odteči vseh 18 prog. Naslednji
trije dnevi so minili kot blisk. Dopoldnevi in
popoldnevi so bili namenjeni orientacijskim
treningom, ki so bili prilagojeni različnemu orientacijskemu znanju, tako da je lahko
vsak izboljšal svoje znanje in tehniko. Od gosenice za O-FRIKE, hoje po azimutu in treniranja najboljše izbire poti za O-GENIJE do
štafetnega treninga, kjer nisi odvisen samo

od sebe, ampak tudi od ostalih članov ekipe.
Čas med dejavnostmi smo namenili analizam
treningov in predstavitvi rezultatov.
Večere smo preživljali ob ognju, na katerem
smo en večer pekli tudi hrenovke na palicah.
Seveda ni manjkala najbolj tradicionalna in
za mnoge najbolj pričakovana igra tabora –
upihovanje svečke … V gozdu … V čisti temi
… Trenutki, ki si jih zapomniš.
Izziv zadnjega večera je bila kraja zastave tabornikom, ki so taborili istočasno
z nami. Po tem, ko smo se dogovorili za

Komendčan Jakob
Plantarič na državnem
prvenstvu v judu
osvojil 3. mesto

V soboto, 12.septembra, en dan pred
članskim državnim prvenstvom v
judu, se je v Mariboru odvijalo tudi
državno prvenstvo za mlajše kadete
U16. Kljub temu, da so bile tribune
tokrat prazne, so se na tatamiju odvile napete borbe za aktualne naslove
prvakov Slovenije.
Maj Lokar Gros, član Judo kluba Komenda, se je z vrhunsko predstavo in srčnimi
borbami v peresni kategoriji prebil vse do
finala, kjer pa je žal popustil in osvojil 2.
mesto in s tem naslov državnega podprvaka v judu. Zelo blizu zmage je bil tudi
Jakob Plantarič, kateremu se je za las izmuznila borba v finalu, čeprav se je od-

pravila, se je akcija začela, a žal nam je na
koncu zmanjkalo pol metra do uspeha. Že
pripravljamo taktiko za drugo leto in vsekakor se bomo bolje pripravili. Glede na
sončno in toplo vreme smo čas izkoristili
tudi za kopanje v jezeru, vožnjo s kanuji,
barvanje kamnov in občudovanje okoliških
hribov. Za popestritev smo pripravili štafetne igre, pri katerih ni manjkalo smeha.
Čas je vse prehitro minil in zadnji dan nas
je čakala tekma, ki je bila izziv za vse. Za
nekatere uvod v jesenski del sezone, za
druge ponovna aktivacija po poletnem počitku, nekateri najmlajši pa so se na progo
prvič podali sami. S ponosom so s kompasom in zemljevidom v roki pritekli v cilj in
še dolgo po tem staršem razlagali najrazličnejše dogodivščine s tabora.
Domov smo odšli z novim znanjem, novimi prijatelji in kopico lepih spominov
ter odločeni, da se drugo leto spet vidimo.
Nabrali pa smo si tudi energije za tekme, ki
nas čakajo v jeseni.
Vsi, ki vas zanima več o orientaciji v Komendi, nas lahko obiščete na https://www.
ok-komenda.si/.
Tina Močnik, Orientacijski klub Komenda

lično izkazal in s kar tremi zmagami in
enim porazom osvojil končno 3. mesto
med veliko konkurenco v kategoriji nad 81
kg. Med deseterico se je uvrstil tudi Peter
Zadrgal, ki je pristal na 7. mestu. Ponosni smo tudi na vse borce, ki so zastopali
barve našega kluba, a žal ostali brez medalj, in sicer Luka Žagar, Mark Jelnikar,
Brina Frece, Žiga Klarič in Matej Mally. V
tem borilnem športu je potrebno veliko
vztrajnosti, saj te lahko že ena izgubljena
borba izloči iz nadaljnjega tekmovanja.
Potrebna je velika želja in moč, da po vsakem porazu ponovno vstaneš in se vrneš
še močnejši in še bolj pripravljen.
Katarina Kumer
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Raje kot drogo v roke
vzemi žogo!
Pred kakšnim mesecem nas je šokirala
vest, da je Občina Komenda tretja v Sloveniji po pogostosti uporabe marihuane.
Skrb vzbujajoče. Kako trenutno stanje
popraviti? S prepovedmi in sankcijami je
to mogoče, a v manjši meri. A preventiva
je boljša kot kurativa: otrokom in mladostnikom je treba ponuditi kakovostno
preživljanje prostega časa. Košarkarski
klub Komenda je ena od možnosti.
Poskrbeli smo, da so naši otroci – igralci fizično dejavni že od srede avgusta, saj smo takrat
pričeli s pripravami na novo sezono. Najprej v
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Komendi na zunanjem igrišču, zadnji teden v
avgustu pa smo nadaljevali na pripravah v Kočevju. Naporen teden smo preživeli med koši, s
tekom skozi hladen gozd ali s skakanjem v Kočevsko jezero. Do besede so prišle tudi »davno
pozabljene« družabne igre.
Sredi septembra smo se zopet preselili v dvorano. Z novim trenerjem mladincev in starejših dečkov iz Italije, Marcom Freschijem naši
igralci ne vadijo samo košarke, ampak se učijo
tudi angleško, malo italijansko in spoznavajo
drugo kulturo. Trener mlajših dečkov, Anže
Štern, pa osnove in skrivnosti košarke kaže
fantom sedmega razreda in mlajšim.
Vabljeni fantje in dekleta, osnovnošolci in srednješolci, več nas bo, bolj bo veselo!
Daniel Žlindra, predsednik KK Komenda

Novo vrtčevsko leto pri Mehurčkih
Polni poletnih vtisov in novih spoznanj ob spreminjajočem se svetu smo tudi v Vrtcu Mehurčki zakorakali v
novo obdobje. V letošnjem šolskem letu se bo v osemnajstih skupinah bleščalo 330 »mehurčkov«, od tega 84 v
prvem starostnem obdobju in 246 v drugem starostnem
obdobju. Kar 70 otrok se je v septembrskih dneh prvič
srečalo z vrtcem.
Preteklo obdobje nas je naučilo, kako pomembna sta varnost in
zdravje nas vseh. Ob tem smo zelo veseli, da živimo v okolju, ki
nam ponuja aktivno bivanje na prostem, kamor na inovativne načine selimo dejavnosti, ki so v preteklosti potekale zgolj v zaprtih
prostorih. Zavedamo se, da sta v predšolskem obdobju igra in gibanje najpomembnejša dejavnika otrokovega razvoja. Z dodajanjem različnih vsebin pa si želimo ohranjati otroško radovednost,
ustvarjalnost in radoživost.
Nadejamo se, da bodo omejitve, ki trenutno potekajo, kmalu
odpravljene in bomo tudi na tem področju še v letošnjem šolskem
letu zopet stopili v ustaljene tirnice.
Predvsem pa si želimo veliko srečnih in zdravih otrok, ki bodo z
veseljem prihajali v Vrtec Mehurčki. Saj veste … v vrtcu se vsak dan
kaj zanimivega dogaja!
Blaž Kölner

Mednarodno sodelovanje v
Vrtcu Mehurčki
Konec poletja smo se v Vrtcu Mehurčki razveselili novice, da
smo bili uspešni pri črpanju evropskih sredstev v mednarodnem projektu Erazmus+ KA229. S partnerji iz Portugalske,
Italije, Srbije, Romunije in Turčije bomo izvajali projekt Wild
horizons: Outdoor Learning Experiences (Naravna obzorja:
Vzgojno-izobraževalne izkušnje na prostem).
Cilj projektov v okviru Erazmus+ je vzgojno-izobraževalnim organizacijam omogočiti, da razvijejo in krepijo mreže, povečajo zmogljivost za mednarodno delovanje ter primerjajo in delijo različne
ideje, prakse in metode. Hkrati nam projekt omogoča uresničevanje
ciljev s področja medkulturnosti.
Skozi dveletno obdobje bomo vsi partnerji v naravnem okolju izvajali različne aktivnosti, ki jih bomo delili med seboj. Poskrbeli
bomo, da bodo pri tem otroci vključeni na njim zanimiv in prijazen način. Odrasli pa bomo v projektu predvidoma opravili tudi
nekaj mednarodnih mobilnosti.
Blaž Kölner

Z vami že več kot 30 let!

ANGLEŠČINA | NEMŠČINA
FRANCOŠČINA | ITALIJANŠČINA
RUŠČINA | ŠPANŠČINA
SLOVENŠČINA | LATINŠČINA
KITAJŠČINA

Sodelujemo z »native speaker«
učitelji za angleški, nemški in ruski jezik!
Vabljeni k vpisu tudi med šolskim letom!
Z nami boste hitreje razširili vaše znanje!
Japljeva 4, 1240 Kamnik | M: 041 553 711, T: 01 831 73 60
E: itadar@gmail.com | www.ita-jezikovnasola.com
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Vtisi učencev 1. a
razreda o prvem
šolskem dnevu
Najbolj všeč …
… mi je bilo, da smo dobili rutice.
(Kaja)
… mi je bila zgodbica. (Lili)
… mi je bilo, ko smo dobili sovice.
(Ema)
… mi je bilo, ko smo jedli tortice.
(Tim)
… mi je bilo, da smo dobili nove prijatelje. (Marcel)
… mi je bila učiteljičina obleka. (Naja)
… mi je bila učilnica. (Ana)
… mi je bilo, ko smo dobili barvice.
(Maks)
… mi je bilo, ko smo dobili delovne
zvezke. (Jaša)
… mi je bilo, ko smo se pogovarjali.
(Arnesa)

V devetem razredu
Deveti razredi so najstarejši
in, kot oni pravijo, tudi najpametnejši.
Preživeli so že osem let učenja,
vendar jih sedaj čaka nadaljevanje
življenja.
Letos pa tudi jaz sem med njimi,
a se počutim enako kot lani pozimi.
V devetem razredu se odločaš tudi
o tem, kar ti življenje ponudi.
Sama nimam ideje,
kaj bi počela pozneje,
zato se bom kmalu odločila
in svojo prihodnost določila.
Maša Grkman, 9. a

...

Prvi šolski dnevi
Ko smo po počitnicah prišli nazaj v
šolo, je bilo vse drugače. Oblazinili so
stebre, premaknili določene omare
… V šoli moramo po hodnikih nositi
maske. Všeč mi je, da smo spet nazaj
v šoli s prijatelji, čeprav se ne igramo
več kot prej in bom vseeno pogrešala
počitnice.
					
		
Tisa Kamin, 4.č

* * * * *

Tjaša Plantarič, 9. c

V šoli mi je všeč, ker pišemo, rišemo,
ustvarjamo in se igramo. Ni mi pa
všeč, da moramo nositi maske. Rada
imam šport in slovenščino. Všeč mi
je, ko gremo ven.
					
					 Oblačnega septembrskega torka
Ula Zidar, 3. c
smo se učenci 9. razredov odpravili
na pohod na Veliko planino. V jutra* * * * *
njih urah smo imeli zbor pred šolo,
Tretji razred se mi zdi zelo zanimiv,
kjer smo vzeli malico in se povzpeli
poučen in zabaven. Najbolj zabaven
na avtobus, ki nas je zapeljal proti
se mi zdi šport. Ni mi pa všeč, da moprelazu Črnivec in nato do parkiramo nositi maske.
rišča Kranjski rak. Od tam smo odšli
					 po makadamski cesti v smeri Ve					 like planine. Hodili smo ločeno po
Alja Urbanec, 3. c
razredih. Najprej nas je pot vodila
po gozdni rahlo vzpenjajoči se poti
do Male planine. Do tja smo hodili
dobro uro, tam pa naredili kratek
postanek. Nato smo stopili vse do
Velike planine, na katero so že posijali prvi sončni žarki. Med hojo smo
ves čas opazovali krave in poslušali
cingljanje njihovih zvoncev. Pot ni
bila naporna in kmalu se je od daleč
videla kapela Marije Snežne, blizu katere smo naredili postanek za
kratko malico. Medtem smo opazovali pastirske staje in pisano planinsko cvetje.
Dan je prehitro minil in počasi je sledil čas za odhod. Na športnem dnevu
smo se imeli res lepo. Nadihali smo
se svežega zraka in občudovali lepote narave. Bilo je prijetno in na koncu
se je naredil prekrasen sončen dan,
ki nas je pospremil vse do doline,
kjer so nas že pričakali avtobusi.

Pohod na
Veliko planino

Nejc Korošec, 8. b

Manca Juvan, 9. a
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V zasebnem vrtcu
Zvezdnato nebo veseli
nove pridobitve

Mravljišče:
program Čire Čare

Vsak človek potrebuje gibanje, bivanje na prostem, različnih oblik gibanja, dejavnosti in igre na prostem pa
so še posebej veseli otroci.
Naš vsakdan je prav gotovo sestavljen tudi
iz bivanja na prostem. Veseli smo, da imamo dnevno možnost igre na dveh igriščih,
kjer otroci razvijajo različne veščine ali se le
prosto igrajo in zatopijo v svoj otroški svet
brez skrbi. Ko pa želimo zapustiti omenjena
igrišča, pa smo bili do sedaj z možnostjo izbire lokacij kar precej omejeni, zaradi nevarnosti, ki so se in se še pojavljajo na cesti, ki
bi nas popeljala do samega centra Komende.
Velikokrat nas vabijo, da obiščemo javni vrtec
v Komendi, knjižnico, zdravstveni dom oz.
zobozdravnika … Vse te poti smo sedaj »speljali« tako, da smo najeli šolski kombi, ki nam
je omogočil izvedbo načrtovanih dejavnosti.
Sedaj pa je naše naselje na Klancu dobilo

pločnike, novo cestišče, oznake in razsvetljavo. Ta novost nam tako omogoča, da se
vsaj malo prestavimo na drug konec vasi.
Sedaj so naše pešpoti vodile proti gozdu.
Hvaležni smo za to možnost bivanja v naravi in igre na prostem, hkrati pa z veseljem
pozdravljamo našo novo pridobitev, saj se
otroci tako seznanjajo s hojo po pločniku, z
upoštevanjem prometnih znakov in cestnih
oznak ter s samo udeležbo v prometu.
Z upanjem pa vse »male zvezdice« pošiljajo
»velikim zvezdicam« iskreno željo po dokončanju pločnika vse do cerkve, ker potem
bi nas pot res lahko popeljala celo do prijateljev v vrtcu Komenda.
Leonora Dacar

Novo društvo
v Komendi:
Medgeneracijsko
športno društvo

za medgeneracijsko središče Komenda in
Krekovim središčem organizirali športno
obarvano počitniško varstvo za otroke,
stare med 6 in 12 let. Varstvo bo potekalo
od 26. do 30. oktobra v Krekovem središču
med 7.00 in 16.00. Za otroke pripravljamo
različne dejavnosti, kot so: plezalne urice, otroške olimpijske igre, iskanje zlata,

5. september 2020 – dan, ko sanje
postanejo resničnost. Tako smo somišljeniki premišljevali in udejanili
svoje sanje na uvodni seji novonastalega društva Medgeneracijskega
športnega društva.
Cilj društva je povezovanje in združevanje
vseh generacij prek športa na zabaven ter
predvsem zdrav način.
Idejni vodji Medgeneracijskega športnega
kluba sta Anže Štern in Rok Dolinar, oba
zaprisežena športnika in bivša košarkarja.
Anže je že več let trener košarke v Košarkarskem klubu Komenda, Rok pa univerzitetni kineziolog z izkušnjami poučevanja
športne vzgoje. Primarna želja je, da se
društvo v prihodnosti poveže z lokalnimi
skupnostmi na razvoju športa.
Prvo aktivnost pripravljamo že v mesecu
oktobru, natančneje za »krompirjeve počitnice«, ko bomo v sodelovanju z Zavodom
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◼◼ 3.10.2020 – VETRNICA: izdelovanje vetrnice in priprava sadnega napitka
◼◼ 10.10.2020 – KEKČEVE UKANE in
izdelava torbe iz filca
◼◼ 17.10.2020 – PICA ČAS: pekli
bomo pico in izdelali veseli pogrinjek
◼◼ 24.10.2020 – NOČ ČAROVNIC:
zabava za noč čarovnic in izdelava okrasitve za zabavo (okostnjaki, čarovnice, buče, duhci)
Otroci naj na delavnico prihajajo
zdravi. V primeru, da kažejo znake
prehlada, jih bomo poslali domov.
Hvala za razumevanje.
Jelka Smrekar

kuharski 'masterchef', štafetne igre ter
ostale športne aktivnosti. Več informacij
o varstvu lahko najdete na naši FB strani:
Medgeneracijsko športno društvo. Tukaj
lahko izveste tudi več o nas in še o ostalih
aktivnostih, ki jih v Komendi pripravljamo
za vas. Lep športni pozdrav!
Anže Štern
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Ločeno zbiranje
no zbiranje

dnega odpadnega
Ločenoolja
zbiranje
jedilnega
jedilnega
olja
odpadnega
Publikus d.o.o. in Občina Kojedilnega
olja
menda bosta občanom
v okto-

o. in Občina Komenda bosta občanom v
gočila ločeno zbiranje odpadnih jedilnih olj.

Operativni center
Kamnik
Suhadole 101
1218 Komenda
T: 01 723 82 42
E: oc.kamnik@publikus.si

omo postavili 3 tipske zbiralnike, ki
eni na super ekoloških otokih.
bru
omogočila
ločeno
Publikus
d.o.o. in Občina Komenda
bostazbiranje
občanom v
odpadnih
jedilnih
olj.
oktobru omogočila
ločeno zbiranje
odpadnih jedilnih olj.

tipskih zbiralnikov za odpadno jedilno olje

Obvestilo

Operativni center
Kamnik
Suhadole 101
1218 Komenda

Obveščamo Vas, da skupaj s kamniško občino pričenjamo
sodobnega zbirnega centra v gramoznici Suhadole. Zabojniki za odlaganje odpadkov so začasno prestavljeni
na zgornji nivo v neposredni bližini. Upravljavec zbirnega
centra (podjetje Publikus, d. o. o.), je poskrbel za ustrezne
oznake, vas pa prosimo, da pri odlaganju odpadkov upoštevate navodila njihovega osebja.

T: 01 723 82 42
gradnjo
E: oc.kamnik@publikus.si

V ta namen bomo postavili 3 tipske zbiralnike, ki
A - super ekološki
otok
pri občinski
stavbi.
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Hvala za razumevanje!
Občina Komenda
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Klanec med urejenimi in
varnejšimi vasmi

Na slabo infrastrukturo (predvsem ceste) in nujnost sanacije sem v preteklosti večkrat opozarjal. Za zavlačevanje so
razdeljevali
oktobru.
Če posode
slučajno
ne boste
ALI STE VEDELI,vDAmesecu
1 LITER BIODIZLA
PROIZVEDE
91 % MANJ
TOPLOGREDNIH
bili res opravičljivi razlogi, saj se takšne zadeve praviloma
PLINOV
KOT naknadno
1 LITER FOSILNEGA
GORIVA? v Zbirnem centru
prejeli, jo boste
lahko
prevzeli
urejajo celostno.
Suhadole v času obratovanja.
Koraki za pravilno ločevanje odpadnega jedilnega olja
Končno je prišel na vrsto tudi Klanec. Kot pomoč Občinski
upravi je bil ustanovljen vaški odbor, ki se je večkrat sestal,
Olje zlijemo v
bljenega
Hladno jedilno olje
Napolnjeno posodo odnesemo na
�pski zbiralnik
ega olja
zlijemo v plas�čno
SUPER EKOLOŠKI OTOK, v ZC Suhadole
predvsem z namenom ugotoviti, kakšne so želje in potrebe
mo v odtok
ali stekleno posodo
ali na akcijo zbiranja nevarnih odpadkov
Klančanov v zvezi z izgradnjo infrastrukture, te ugotoposredovati Občini in za tem tudi stati.
vam bomo priročno
posodo za zbiranje
Olje zlijemovitve
v
Uporabljenega
Hladno jedilno olje
Napolnjeno posodo odnesemo na
�pski zbiralnik
jedilnega olja
zlijemo v plas�čno
SUPER EKOLOŠKI OTOK, v ZC Suhadole
Ker je vsaka izgradnja povezana s posegi v družbeno ali
biranju odpadnih jedilnih olj pritegniti sleherno gospodinjstvo, bomo vsakemu
ne zavrzimo v odtok
ali stekleno posodo
ali na akcijo zbiranja nevarnih odpadkov
podarili priročno posodo za zbiranje prostornine 3,5 L . Posode bomo razdeljevali v
zasebno lastnino, smo s sestanki na terenu ali obiski laobru. Če posode slučajno ne boste prejeli, jo boste lahko naknadno prevzeli v Zbirnem
Podarili vam bomo priročno posodo za zbiranje
stnikov nepremičnin skušali doseči izvedbo del tudi na
dole v času obratovanja.
Ker želimo k zbiranju odpadnih jedilnih olj pritegniti sleherno gospodinjstvo, bomo vsakemu
njihovi lastnini. Žal vseh zastavljenih ciljev nismo uspeli
gospodinjstvu podarili priročno posodo za zbiranje prostornine 3,5 L . Posode bomo razdeljevali v
realizirati, saj so med njimi, ali pa v odnosu do Občine, še
mesecu oktobru. Če posode slučajno ne boste prejeli, jo boste lahko naknadno prevzeli v Zbirnem
centru Suhadole v času obratovanja.
kake stare zamere. Popravnega izpita ne bo, vsaj ne kmalu.
V določenih trenutkih se je morala Občina sama odločiti in
zadeve izpeljati, tudi če je bilo malo dražje.
Ali je izgradnja kanalizacije in obnova ceste s pločnikom
skozi Klanec pridobitev za vaščane, pa tudi druge uporabnike, bo pokazal čas. Nekateri smo si želeli širšo cesto,
predvsem zaradi izgradnje kolesarske poti, vendar zemlje
ni bilo na voljo. Seveda pa se še vedno najde kdo, ki ima
o vsaki pridobitvi le najslabše mnenje. Sam osebno menim, da smo ob danih možnostih dobili veliko. Ob zgrajeni
kanalizaciji in zamenjavi dela vodovodnega omrežja smo
lastniki motornih vozil dobili obnovljeno cestišče, pešci –
predvsem otroci, bodo na pločniku bolj varni, kolesarjenje
skozi Klanec bo bolj prijazno. Na večjem delu trase so zasijale nove luči.
Rad bi se zahvalil vsem, ki ste kakor koli pripomogli k
uspešnemu zaključku: članom vaškega odbora, županu
in Občinski upravi – predvsem Sušnik Urošu, ki je na terenu in v pisarni spoznaval napornost poklica. Ne smemo

milo, gnojila,posodo
glicerin). za zbiranje prostornine 3,5 L. Posode bomo
a pravilnopriročno
ločevanje
odpadnega jedilnega olja

OBVESTILA / PISMA BRALCEV
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pa pozabiti na lastnike zemljišč, ki so dovolili poseg. Pa tudi lastniki hiš ob cesti ste se pokazali za strpne.
Tisto, kar je najbolj vidno in uporabno za vse občane, so nova,
5,5 m široka cesta, označeni prehodi za pešce in 1,2 m širok
pločnik skozi Klanec. Ob obilnejšem deževju naj ne bi bilo več
poplav v križiščih. Nove svetilke svetijo zgolj še proti tlom – nič
več v nebo. Obnovili, razširili in na novo asfaltirali so tudi nekatere dele ceste znotraj vasi.
Močno upam, da naslednjih 5 let ne bo potrebno in tudi ne dovoljeno prekopavanje ceste ali pločnikov (slab primer ceste na Križu). Ob ureditvi ceste pa je verjetno tudi čas, da se skozi Klanec
končno prekliče omejitev hitrosti na 40 km/h.
Roman Grošelj
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Odšli so ...
Frančiška Lužar iz Žej pri Komendi,
v 93. letu starosti.
Alojz Težak iz Komende, v 84. letu starosti.

Bremena usode te niso zlomila, pod zadnjim
bremenom pa si omahnila. Bolezen iz tebe vso moč je
izpila, za tabo ostalo je mesto spomina.
ZAHVALA
V 76. letu nas je zapustila

V spomin Ivanki Perne (1945 – 2020)
Spoštovana Ivanka, ko si se leta 1964 primožila k Šuštarju v Komendo, sva bila z ženo na vajini svatbi. Ker te prej sploh nisem
poznal, sem te takoj opazil, da si vesele narave in da imaš delovne navade. Zato si se dokaj hitro vključila v našo sosesko. Oba z
možem sta bila zelo delovna, zato sta tudi hitro prišla do lastne
hiše. Kljub svoji službi si rada priskočila na pomoč enemu ali
drugemu sosedu. Ko pišem te spomine, mi solze sreče kapajo na
te besede, ker si živela med nami.
Nikoli pa ne bom pozabil leta 1974, ko sem gradil hlev. Bilo je polno desk na vrtu in moja mama je belila lubje od desk. Pri sebi je
imela vnuke. Ker jih ni zmogla imeti vseskozi na očeh, je 4-letni
Viktor dobil v roke rezilnik in z njim padel na ostrino. Hudo si je
poškodoval in porezal ožilje. Starejši sin ga je prignal z vrta, hitro
sem mu nad komolcem stisnil roko, da sem ustavil krvavenje, in
zavpil materi, naj prinese trak, da prevežem ožilje. Ker pri nas še
nismo imeli avtomobila, še danes ne razumem, Ivanka, kako si
se tako hitro znašla na našem dvorišču, da sta z mamico otroka
odpeljali v Zdravstveni dom Kamnik. Tam so ga samo obvezali in
napotili v bolnico. Ker ni bilo nobenega rešilca, si se ti z divjo vožnjo podala proti Ljubljani in tvegala svoje življenje, da bi rešila
drugega. Medtem so iz Zdravstvenega doma Kamnik sporočili v
Ljubljano, kaj se je zgodilo, in zdravniška ekipa na čelu z dr. Dolencem vas je čakala že na vhodu na urgenco. Otroka so dali na
voziček in tekli z njim v ordinacijo, kjer je bilo že vse pripravljeno
za infuzijo krvi, kajti šlo je za biti ali ne biti. Šele nato so se lotili
šivanja žil. Da je bilo vse skupaj zelo resno, pove podatek, da je dr.
Dolenc kasneje, ko je bil Viktor že pozdravljen, prosil, ali ga lahko
pripeljemo v Ljubljano, ko so imeli zdravniški konzilij.
Čudovita soseda, ne morem verjeti, da te je kruta usoda tako hitro iztrgala iz naše soseske. Vedi, da ne boš pozabljena. Pri Malenškovi družini si z zlatimi črkami zapisana v spomine, saj si mi
s tvojo hitro in nesebično pomočjo rešila sina Viktorja zagotove
smrti. Zato še enkrat boglonaj dobri mami Ivanki.
Marko Zadrgal

IVANA PERNE
iz Komende,
Glavarjeva cesta 21
Ob boleči izgubi naše mame, babi, tašče in sestre, se
iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, znancem za izrečeno sožalje. Zahvala vsem sosedom, ki ste
nam bili v težkih trenutkih v oporo. Hvala za podarjeno cvetje, sveče, svete maše in darove za Ljubhospic.
Zahvala gospodu župniku Zdravku Žagarju za lep pogrebni obred in sveto mašo. Hvala Konjeniškemu klubu
Komenda, pogrebni službi Jerič, pevcem in trobentaču.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste našo mamo pospremili
na njeni zadnji poti. Vsem in vsakemu posebej iskrena
hvala. Ohranite jo v lepem spominu.
Vsi njeni

Veseli s teboj smo živeli, žalostni, ker te več ni ...
Ostali so živi spomini. Z nami potuješ vse dni ...

ZAHVALA
Od nas se je nenadoma
poslovil

STOJKOVIĆ
ALEKSANDAR ACO,
mož, oče, dedi, tast.
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem,
ŠD policist, TK Komenda, sosedom in vsem ostalim,
ki so ga spremljali na zadnji poti. Hvala ZD Kamnik,
policistom Kamnik ter župniku. Zahvaljujemo se
tudi občini Komenda ter pogrebniku g. Jeriču za vso
prijaznost in razumevanje.
Vsi njegovi
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Srce je omagalo, tvoj dih
je zastal,
a nate spomin bo večno ostal.

Pojdem v kraj vseh krajev,
pojdem v maj vseh majev ... (T. Kuntner)

ZAHVALA
V 92. letu starosti se je
18. 8. 2020 mirno poslovila
naša draga mama, stara
mama, sestra in teta

ZAHVALA
V 93. letu nas je zapustila
naša draga mama, babica,
prababica, sestra in teta

ANGELA LAP

FRANČIŠKA
LUŽAR
iz Žej.
Iskrena hvala vsem, ki ste nam pomagali v težkih
trenutkih. Vsem tistim, ki ste se ji poklonili in jo
pospremili na njeni zadnji poti.
Ostaja bolečina, praznina, molk tišina ... in spomini,
ki ne bodo nikoli pozabljeni.
Žalujoči; vsi njeni

po domače Matijavčava, iz
Komendske Dobrave.
Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem, kolektivoma Fructal Duplica,
Ajdovščina in Kam-Bus Kamnik za izrečena in napisana sožalja, podarjeno cvetje, sveče in darove. Hvala gospodu župniku za opravljen pogrebni
obred, pevcem, nosačem in pogrebni službi Pogrebnik. Hvala g. Jožetu Nograšku za ganljiv poslovilni
govor. Hvala tudi osebju ZZ Revita Komenda. Hvala
vsem, ki ste jo številčno pospremili na njeni zadnji
poti in jo ohranili v lepem spominu.
Vsi njeni

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

Leta minevajo.
Bolečina, praznina …
nikoli.
Lepi spomini nate
bodo večni!

V SPOMIN

ANTON VIDMAR
Mineva 30 let, odkar si odšel od nas. Leta hitro tečejo, a spomin ostaja med nami. Pogrešamo te. Hvala
vsem, ki se ga spominjate.
Vsi domači Vidmarjevi iz Suhadol

V SPOMIN
29. avgusta je minilo deset let, odkar nas je zapustil

JANEZ KIMOVEC
Hvala vsem, ki se ga spomnite in postojite ob
njegovem grobu.
Vsi njegovi!

Žalna floristika
po naročilu
Možna dostava
Hacetova 1,
DOLGI MOST-Ljubljana
Moste pri KOMENDI
01 53 43 587

www.vrtnicenter.si

Naslednja Aplenca, Glasilo Občine Komenda, izide v petek, 30. oktobra. Rok za posredovanje gradiv za objavo v oktobrski
številki je 13. oktober 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 avgustovske križanke se glasi: PELLINI VAS POŽIVI

Modno frizerstvo Cecilija
Glavarjeva 104, 1218 Komenda
Tel.: 01 8341 768, gsm: 041 369 048
Modno frizerstvo Cecilija je lani
praznovalo že 30 let delovanja v
Komendi. Vsem se zahvaljujejo
za zaupanje in vas vabijo na
obisk, kjer vam bodo svetovali
in pričesko uredili s kozmetiko
Ilirija Professional in Joico.
DELOVNI ČAS:
Ponedeljek in torek: 7.00 – 14-00
Sreda, četrtek in petek: 7.00 – 19.00
Sobota: 6.00 – 11.00

NAGRADE:

1. NAGRADA: Barvanje, striženje in fen frizura
2. NAGRADA: Žensko striženje in fen frizura
3. NAGRADA: Moško striženje

Seznam nagrajencev Nagradne križanke PETERKA GOSTINSKA
OPREMA, v Aplenci, Glasilu občine Komenda, številka 07/08-2020:
1. nagrada – 1 kg kave Pellini:
INGRID KORBAR
2. nagrada – 3 pločevinke kave Pellini :
ALJAŽ OSREDKAR
3. nagrada – 2 pločevinki kave Pellini :
JOŽE ŽULIČ
Nagrajenci lahko na podlagi tega potrdila in osebnega dokumenta nagrade prevzamejo v tajništvu Občine Komenda, Zajčeva
cesta 23, 1218 Komenda. ČESTITAMO!

Rešeno križanko (lahko tudi samo geslo) pošljite na naslov: Uredništvo
APLENCE, Zajčeva 23, 1218 Komenda ali po mailu: urednistvo.gok@komenda.
si do vključno 19. oktobra 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.

Jesenske
lepotice ...

... za jesenske nasade

rese, hojhere, razne trajnice, trave, hebe, mačehe ...
za popestritev nasadov z jesenskimi barvami

Hacetova 1,
DOLGI MOST-Ljubljana
Moste pri KOMENDI

www.vrtnicenter.si

