
Pogovor: 
Marjeta in Mirko 

Pogačar

LETO 29  |  OKTOBER 2020  |  ŠTEVILKA  10

Glasilo Občine Komenda

Za varnost po 
novem skrbi varnostnik 

na terenu

Na območju LAS 
vzpostavljenih 

11 celovitih 
kolesarskih poti

Aplenca

Reka Pšata je dobila 
svoj dokumentarno-

etnografski film



Aplenca   |   Oktober 2020
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Aplenca, ki je prvič izšel 10. januarja 1992 in Glasila Občine Komenda, 
ki je začel izhajati po ustanovitvi Občine Komenda. Skupaj sta izhajala 
do konca leta 2006. Od 25. januarja 2007 pa je časopis Aplenca - Glasilo 
Občine Komenda vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo pod 
zaporedno številko 1135. 
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Glasilo izhaja enkrat mesečno, vsa gospodinjstva v občini ga dobijo brezplačno. Naslednja številka bo izšla v petek, 27. novembra 2020. Rok za po-
sredovanje gradiv za objavo v novembrski številki je 13. novembe 2020. Anonimnih prispevkov ne obravnavamo, mogoča pa je anonimna objava.
Zaradi izrednih razmer v državi lahko pride do sprememb pri izidu naslednje Aplence. Prosimo za razumevanje.  

Fotografija na naslovnici: Špela Šimenc



Aplenca   |   Oktober 2020 3AKTUALNO

»Tudi v naši občini je 
epidemiološka slika 
izjemno slaba«
Župan glede na epidemiološko sliko prosi za upoštevanje navo-
dil pristojnih inštitucij – Nova igrala bodo postavljena najver-
jetneje do konca novembra – Varnostnik dela štiriurne dnevne 
krožne obhode okoli najbolj obremenjenih javnih površin – V 
suhadolski jami se ne bodo zopet pričeli odlagati odpadki, kot 
napačno kroži med občani.

V junijskem pogovoru za Aplenco ste 
dejali, da bo v poletnih mesecih jas-
no glede odobritve sredstev za nova 

otroška igrala, ki so predvidena na Križu, v 
Suhadolah, v Mostah in na Gmajnici. Je že 
jasno? Poleg tega vas na predlog kar nekaj 
občanov sprašujem, zakaj v središču Ko-
mende ni nobenih otroških igral?
V mesecu septembru smo prejeli odloč-
bo Agencije RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja, s katero so nam bila odobrena 
sredstva za nakup igral za ureditev štirih 
otroških igrišč. Takoj smo pričeli z aktiv-
nostmi in z veseljem lahko povem, da so 
igrala že naročena. Krajani Križa so verje-
tno tudi že opazili, da se že ureja prostor 
za gasilnim domom, kjer bo eno od igrišč. 
Načrtujemo, da bodo igrala na vseh štirih 
lokacijah postavljena do konca novembra, 
v kolikor bo splošno epidemiološko stanje 
v državi to dopuščalo.
Vemo, da z ureditvijo teh štirih igrišč še 
ne bomo zadostili vsem potrebam in že-
ljam občanov. Pri izbiri lokacij za letošnja 
štiri igrišča je bil pomemben dejavnik 
tudi lastništvo zemljišča. Upam, da bomo 
v bližnji prihodnosti tudi v središču Ko-
mende našli primerno lokacijo za naše 
najmlajše občane. Do takrat pa upam, da se 
bodo z veseljem igrali na kakšnem od na-
vedenih štirih igrišč.
Pravkar je v postopku tudi sprememba 
Lokacijskega načrta KO 13 Gmajnica, ki 
ob rondoju na južni strani območja pred-
videva ureditev otroškega igrišča – pred-
videvamo, da bo predhodna ureditev tega 

igrišča pogoj za gradnjo dvojčkov na še ne-
pozidanem delu območja.

Na 12. redni seji ste 14.000 evrov občinskih 
sredstev zaradi kriminala namenili 
varovanju javnih površin. Se to varovanje 
že izvaja in na kakšen način, kje …?
V mesecu oktobru je bila z izvajalcem pod-
pisana pogodba o izvajanju fizičnega varo-
vanja premoženja v lasti Občine Komenda, 
ki se od 19. oktobra dalje izvaja v obliki 
štiriurnih dnevnih krožnih obhodov var-
nostnika z nadzorom naslednjih lokacij: 
celotno območje šolskega in obšolskega 
prostora pri OŠ v Mostah in OŠ v Komen-
di, območje vrtčevskega prostora pri Vrtcu 
Mehurčki v Komendi, območje občinske 
zgradbe na Zajčevi cesti 23 v Komendi, na 
lokaciji ulične vadbe v Komendi, na šolski 
poti na relaciji Komenda – Gora – Moste 
in na območju vrtčevske učilnice v goz-
du – ob šolski poti v Komendi. Na podlagi 
spremljanja dogajanja na območju Občine 
bodo lokacije in termini obhodov po pot-
rebi ustrezno spremenjeni.
Fizično obhodno varovanje navedenih lo-
kacij pred poškodovanjem, uničenjem, 
tatvino in drugimi oblikami škodljivega 
delovanja zajema krožne varnostne obho-
de, kjer varnostnik ugotavlja predvsem 
prisotnost sumljivih oseb na varovanem 
območju ali v neposredni bližini, priso-
tnost sumljivih ali zapuščenih predme-
tov, pri šolskih in vrtčevskih obhodih pa 
tudi vsakokratno preveritev stanja ograj in 
vseh možnih dostopov v varovano območje 

in objekte ter druge okoliščine, iz katerih je 
mogoče sklepati, da je objekt ali varnostna 
situacija ogrožena ali da bo ogrožena.

V sklopu pogodbe je na voljo tudi dežurna 
telefonska številka varnostne službe, na 
katero lahko občani pokličejo v primeru 
opažanja sumljivih situacij oziroma krši-
tev na varovanem območju. 

Prav tako so na 12. sejo stanje prišli 
pojasnit odgovorni iz podjetja Publikus. 
Kako pa ste vi zadovoljni z njihovim 
ukrepanjem glede odpadne embalaže?
Z ukrepanjem oziroma odvozom odpa-
dne embalaže z območja suhadolske jame 
prav gotovo nihče v Občini ni zadovoljen. 
Res je, da se je količina teh odpadkov iz 
preteklosti že nekoliko zmanjšala, čeprav 
mimo vozečim to ni zaznati. Dejstvo je, da 
je morala družba Publikus zaradi priprave 
na gradnjo Zbirnega centra del teh nako-
pičenih bal prestaviti na zgornji nivo in so 
s tem na daleč še bolj vidne. Upamo in pri-
čakujemo, da jim bo uspelo te bale odpadne 
embalaže v doglednem času  dejansko od-
peljati na dokončno obdelavo – sežig.  

Z Občino Kamnik in izvajalcem ste 
podpisali pogodbo za nov zbirni center, 
'najtežjo' letošnjo pogodbo Občine 
Kamnik in drugo največjo (za kanalizacijo) 
v Komendi. Se je gradnja že pričela in kaj 
bo ta center prinesel našim občanom?
Med ljudmi se pojavljajo dezinformacije, 
da se bodo v suhadolski jami z dokonča-
njem zbirnega centra odpadki spet zače-

Dežurna telefonska številka var-
nostne službe je  040 129 169. 
Odzivni čas – prihod varnostnika 
na teren na podlagi klica – je naj-
kasneje 15 minut po klicu.
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13. redna seja 
Občinskega sveta 
Občine Komenda
Dnevni red 13. redne seje:

1. Predlog sklepa o podelitvi 
naziva Častni občan Občine 
Komenda.

2. Predlog Odloka o spremem-
bah in dopolnitvah Odloka o 
lokacijskem načrtu območja 
O2/1 – poslovno proizvodna 
cona Komenda – Ozka dela, II. 
faza, sprememba št. 2 – druga 
obravnava.

3. Predlog Odloka o spremem-
bah in dopolnitvah Odloka o 
lokacijskem načrtu območja 
KO 13 – Gmajnica, spremem-
ba št. 4 – prva obravnava.

4. Predlog odloka o sofinancira-
nju letnega programa špor-
ta v Občini Komenda – prva 
obravnava.

5. Predlog Odloka o odmeri na-
domestila za uporabo stavb-
nega zemljišča v Občini Ko-
menda – prva obravnava.

6. Predlog Sklepa o predlaganju 
kandidata predstavnika Ob-
čine Komenda v Razvojnem 
svetu LUR 2021 – 2027.

7. Predlog Sklepa o razporeditvi 
presežka prihodkov nad od-
hodki Vrtca Mehurčki na dan 
31. 12. 2019.

8. Predlog Sklepa o določitvi cen 
za uporabo Športne dvorane 
Komenda.

9. Predlog Sklepa o ukinitvi jav-
nega dobrega na zemljišču 
parc. št. 3/7, k. o. Mlaka.

10. Poročilo o izgradnji kanalizacije.

Ker se je redakcija Aplence zaključila 
pred sejo, bomo o dogajanju na 13. 
redni seji poročali v naslednji številki.

Špela Šimenc

OO N.Si Komenda gostil 
redno sejo RO Ljubljana – vzhod

Redna seja RO Ljubljana – vzhod je 28. 
septembra 2020 potekala v Krajevnem 
domu Antona Breznika na Križu. Seja je 
bila združena z zaključkom terenskega 
obiska ministra za delo, družino, soci-
alne zadeve in enake možnosti Janeza 
Ciglerja Kralja. V Občini Komenda je 
minister ob spremstvu poslanke DZ 
Tadeje Šuštar obiskal Medgeneracijski 
center Krekovo središče.
Minister je na zaključnem srečanju 
povzel ugotovitve po pogovorih, ki jih 
je ta dan imel z vodstvenimi delavci in 
oskrbovanci domov. Težave, s kateri-
mi se te institucije dnevno srečujejo, 
so v tem letu najbolj izrazite v boju s 
COVID-19, ki ponovno zahteva odloč-
no ukrepanje pri sprejemanju učinko-
vitih ukrepov za zaščito zdravja ljudi. 
Izpostavil je kadrovsko problema-

tiko domov za ostarele, ki je že pred 
razglasitvijo epidemije hromila delo 
domov, in kronično pomanjkanje fi-
nančnih sredstev. Vsi ti problemi niso 
od včeraj in jih ni mogoče uspešno sa-
nirati »čez noč«.
Minister je izpostavil prizadevanja 
Nove Slovenije – krščanskih demo-
kratov za reševanje večletnih kriznih 
situacij na vseh področjih, pri čemer 
naši ministri skušajo udejanjiti pro-
gram stranke na vseh področjih. MD-
DSZ je tudi nosilec vladnega predloga 
Zakona o začasnih ukrepih za omilitev 
in odpravo posledic COVID-19 (PKP5), 
s katerim Vlada RS dodatno zagotavlja 
preživetje gospodarstva in zmanjšuje 
posledice letošnje epidemije.

OO N.Si Komenda, Martina Prezelj

li odlagati. To seveda ne drži – odpadki v 
jami se ne odlagajo že dobrih deset let in v 
prihodnosti to v nobenem primeru ni več 
predvideno. Tudi balirani odpadki, ki so tu 
skladiščeni začasno in ki še kazijo obmo-
čje, se te dni pospešeno odvažajo v reci-
klažo oziroma energetsko izrabo. 
Skupni zbirni center, ki ga za Občino Ka-
mnik in Občino Komenda po projektih 
HIS Ljubljana in pod nadzorom Dompla-
na Kranj gradi kamniški Graditelj, bo na-
menjen ločenemu zbiranju odpadkov, ki 
jih ne moremo odložiti v hišne zabojnike. 
Tak center smo v improvizirani obliki prav 
na tem mestu že imeli in je začasno zara-
di gradnje prestavljen na zgornji nivo ob-
močja – ker pa ni ustrezal predpisom, smo 
na zahtevo okoljske inšpekcije pristopili 
h gradnji modernega skupnega zbirnega 
centra. Laično rečeno gre za velik ekolo-
ški otok, kjer bo na v celoti pokritih povr-
šinah (teh bo cca 1600 m2) stacioniranih 
cca. 20 zbirnih kontejnerjev, kamor boste 
občani lahko pripeljali npr. odsluženo belo 
tehniko, elektronske aparate, manjše ko-
ličine gradbenih odpadkov, kovinske od-
padke, leseno embalažo itd. S centrom bo 
upravljal skupni koncesionar, ki bo skrbel 

tudi za sproten odvoz zbranih odpadkov. 
V projektu je predvidena nivojska gradnja 
platojev na način, da bosta polnjenje in 
odvoz kontejnerjev čim lažja. Pogodbe-
na cena je po gradbeni pogodbi in z DDV 
dobrih 1.1 milijonov evrov,  gre pa po naših 
podatkih za prvi primer v Sloveniji, da se 
center gradi za dve občini skupaj. Stroške 
si v razmerju po količini pobranih odpad-
kov v preteklih letih delimo: 79 % stroškov 
krije Kamnik, 21 % pa Komenda.    

Špela Šimenc

Glede na zadnje epidemiološko 
stanje zaradi širitve virusa SARS-
-CoV-2019   , ki se je izredno poslab-
šalo tudi na območju naše Občine, 
prosimo vse občanke in občane, da 
upoštevajo vsa navodila pristojnih 
institucij. Le z doslednim upošteva-
njem vseh navodil bomo poskrbeli 
za zdravje in varnost samega sebe, 
svojih sorodnikov in tudi ostalih 
občank in občanov.  
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Mreža poti LAS 
Projekt »Mreža poti LAS«, v katerem 
sodeluje šest občin, vključenih v LAS 
Za mesto in vas (Domžale, Vodice, 
Mengeš, Komenda, Medvode in Tr-
zin), je v teh dneh zaključen.

Mreža kolesarskih povezav poteka po po-
deželju in v večji meri mimo občinskih 
središč, na že obstoječih prometnih povr-
šinah – občinskih javnih cestah in poteh 
in le izjemoma, kjer drugih možnosti ni, 
po regionalni cesti. Vse poti so urejene in 
označene s prometno signalizacijo in tal-
nimi označbami, na poti pa vas spremljajo 
tudi informativne table. 
Poleg osnovnega cilja, to je povezava med 
posameznimi občinskimi središči, ponu-
ja mreža poti LAS tudi možnost izbire re-
kreativnih poti in dostop do posameznih 
zanimivosti na območju vseh sodelujočih 
občin in prispeva k spodbujanju turistič-
nega razvoja na območju LAS. Mreža kole-
sarskih poti na območju LAS »Za mesto in 
vas« je namenjena vsem obstoječim in po-
tencialnim uporabnikom kolesa, tako za-
četnikom, kot rekreativnim kolesarjem za 
aktivno preživljanje prostega časa. Hkrati 

so poti namenjene tudi vsem obiskovalcem 
regije, saj poti povezujejo številne turistič-
ne znamenitosti na območju LAS-a. S po-
vezovanjem in vzpostavitvijo kolesarskih 
poti smo poskrbeli tudi za večjo varnost 
ranljivejših in hkrati najštevilčnejših sku-
pin v prometu, kamor uvrščamo predvsem 
mlade in starostnike.
Z vzpostavitvijo mreže kolesarskih poti 
na območju LAS »Za mesto in vas« smo 

vzpostavili 11 celovitih kolesarskih poti, 
nameščenih je bilo več kot 200 usmerje-
valnih tabel, več kot 1000 m2 talnih označb 
kolesarskih poti ter 10 informativnih tabel 
s prikazom kolesarskih poti. 
Projekt se izvaja v okviru programa LAS 
»Za mesto in vas« in je sofinanciran s stra-
ni Evropskega kmetijskega sklada: Evropa 
investira v podeželje.

Občina Komenda

Končano zbiranje starih 
hišnih imen
V Občini Komenda so bila v letošnjem letu 
zbrana hišna imena v naseljih Breg, Gmaj-
nica, Gora, Klanec, Komenda, Komendska 
Dobrava, Mlaka, Nasovče, Podboršt in 
Potok. Najdenih je bilo 280 hišnih imen, 
ki odražajo veliko pestrost, saj se v nobe-
nem naselju nobeno hišno ime ne ponovi. 
Ravno ta pestrost imen zagotavlja to, da 
se ljudje z njimi med seboj jasno prepoz-
navajo in ločijo lastnino posamezne do-
mačije (npr. polja, živino). Ponekod hišna 
imena poznajo le še starejši domačini. Za 
njihovo ohranjanje je torej ključno, da jih 
poznajo tudi mlajši, s čimer se bo ta de-
diščina ohranila. Ljudje so na svoja hišna 
imena večinoma ponosni in opažamo, da 
jih vse pogosteje znova uporabljajo tudi v 
vsakdanjem življenju. Morda so nekoč hi-
šna imena, s katerimi je povezan kmečki 
sloj, imela slabšalni prizvok, danes pa se v 
njihovi rabi čutita ponos na lastne koreni-
ne in pripadnost kraju. Imena so del naše 
dediščine, kar dokazuje tudi nedavni vpis 
rabe hišnih imen v Register nesnovne kul-

turne dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za 
kulturo RS.
Zbrana hišna imena bodo v tokrat obrav-
navanih naseljih obeležena v knjižici, ki bo 
izdana do konca novembra in bo po izidu 
brezplačno na voljo na Občini Komenda. 
Poleg tega so zbrana hišna imena vključena 
v spletni leksikon hišnih imen www.hisna-
imena.si. Najbolj viden rezultat projekta pa 
so označitve hiš s hišnimi imeni na lonče-
nih ploščah, ki jih je na podlagi oddanega 
soglasja lastnikov prejelo 98 hiš. Na tablah 
so imena izpisana v domači narečni obliki, 
kakršna je bila ugotovljena na srečanjih z 
domačini. Pri zapisu imen se uporablja tudi 
znak 'Ə', ki se prebere kot polglasnik. La-
stnikom domačij, ki se za označitev doma-
čij niso odločili, Občina Komenda še vedno 
zagotavlja brezplačne table. Za pridobitev 
le-te se lastniki lahko obrnejo na Razvojno 
agencijo Zgornje Gorenjske, telefon 04 581 
34 16 ali e-pošta klemen.klinar@ragor.si.
Ob zaključku raziskovanja se zahvaljujemo 
vsem sodelujočim domačinom, ki so so-

delovali pri zbiranju hišnih imen in s tem 
poskrbeli, da ta posebnost slovenskega 
podeželja ne bo pozabljena. Projekt »Sta-
ra hišna imena II« poteka v okviru LAS Za 
mesto in vas in je financiran s strani Ob-
čine Komenda, ostalih sodelujočih občin 
in Evropske unije prek Evropskega kmetij-
skega sklada za razvoj podeželja (EKSRP: 
Evropa investira v podeželje).

Klemen Klinar



Aplenca   |   Oktober 20206 AKTUALNO

Zavod Medgeneracijsko središče 
Komenda, Glavarjeva cesta 104, 
1218 Komenda,

zaposli osebo 
za izvajanje socialno 

varstvene storitve pomoč 
družini na domu, v obliki 
socialne oskrbe na domu.

Kandidat/ka mora imeti opravlje-
no nacionalno poklicno kvalifika-
cijo (NPK) socialni oskrbovalec/
socialna oskrbovalka na domu ali 
IV. stopnjo izobrazbe, zdravstve-
ne smeri – bolničar-negovalec ali 
IV. stopnjo izobrazbe, zdravstve-
ne smeri – sr. med. sestra/med. 
tehnik. Poleg formalne izobrazbe, 
strokovnosti, natančnosti in do-
slednosti, mora biti oseba empa-
tična, srčna, imeti mora posluh za 
stare ljudi.
Zahtevan je izpit B kategorije.
Delo se izvaja dopoldne, popoldne, 
ob sobotah, nedeljah in praznikih.
Pogodbo o zaposlitvi bo kandidat/
ka sklenil/a za nedoločen čas za 
polni delovni čas, s trimesečnim 
poskusim delom.

Vsi zainteresirani naj pošljejo vlo-
go s kontaktnimi podatki pisno po 
pošti na naslov: 

Zavod Medgeneracijsko središče 
Komenda, Glavarjeva cesta 104, 
1218 Komenda

Rok za oddajo vloge je 13. 11. 2020.

O razgovorih bodo kandidati ob-
veščeni telefonsko.

Mojca Šraj, direktorica

Na podlagi 12. člena Pravilnika o štipendiranju mladih občanov Komende 
(veljavnega od 20. 10. 2017, objavljenega na https://www.uppg.si/delovanje-
-uppg/predpisi/) Ustanova Petra Pavla Glavarja objavlja naslednji

JAVNI RAZPIS ZA ŠTIPENDIJE

Ustanova Petra Pavla Glavarja v skladu s Pravilnikom o štipendiranju mladih obča-
nov Komende (v nadaljevanju Pravilnik) razpisuje za šolsko/študijsko leto 2020/21 
eno štipendijo za eno leto za dijaka z možnostjo vsakoletnega podaljšanja. 
Do štipendije so upravičeni dijaki, državljani Republike Slovenije, ki imajo 
stalno prebivališče v Občini Komenda. Za mladoletne vložijo prošnjo njihovi 
starši oz. skrbniki. 

Prijava na razpis bo popolna, če je v lastnem interesu priloženo:
 ◼ potrdilo o vpisu v tekoče šolsko leto,
 ◼ dokazilo o učnem uspehu predhodnega šolskega leta (fotokopija letnega 

spričevala),
 ◼ dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije (fotokopija osebne izkaznice),
 ◼ dokazilo o stalnem prebivališču v občini Komenda (fotokopija osebne  

izkaznice),
 ◼ dokazilo o dohodkih oz. prejemkih na družinskega člana v preteklem kole-

darskem letu (kopija dohodninske odločbe),
 ◼ izjava, da prosilec ne prejema drugih štipendij, da ni zaposlen ali voden v 

registru brezposelnih oseb in da ne opravlja samostojne registrirane dejav-
nosti (»obrazec  1« je mogoče pridobiti na spletnem naslovu: https://www.
uppg.si/delovanje-uppg/predpisi/).

Popolne vloge naj se naslovijo na: 
Ustanova Petra Pavla Glavarja, Odbor za dodeljevanje štipendij, Zajčeva cesta 
23, 1218 Komenda, s pripisom »ZA ŠTIPENDIJO«.

Rok za oddajo vloge je 24. 11. 2020.

Podpis pogodb o štipendiranju bo 11. 12. 2020. Štipendija bo podeljena v de-
cembru 2020 z ustreznim poračunom za nazaj.
V primeru prevelikega števila prosilcev bo imel prednost pri zboru prosilec:

 ◼ z nižjim dohodkom na družinske člane,
 ◼ z boljšim učnim uspehom,
 ◼ z izkazano večjo aktivnostjo na drugih področjih, posebno na področju vi-

deo produkcije (snemanja, montaže, grafične opreme) ali/in razvoja mo-
bilnih aplikacij in 

 ◼ z motivacijskim pismom.

Ta in preostala merila v primeru prevelikega števila prosilcev so podrobno 
opredeljena v 8. in 9. členu Pravilnika.
Obveznosti prejemnika štipendij so predstavljene v 16. členu Pravilnika.

Vsa morebitna vprašanja glede razpisa lahko naslovite na info@uppg.si ali  
070 149 337.

Komenda, 14. 10. 2020

Lucija Miklič Cvek, predsednica odbora za dodeljevanje štipendij
Štefan Petkovšek , predsednik uprave UPPG
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Minister Janez Cigler Kralj na obisku 
v Krekovem središču
V ponedeljek, 28. septembra, je Krekovo središče obiskal 
Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne za-
deve in enake možnosti. 

Delovanje središča mu je predstavila Ksenija Ramovš, direktorica 
Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko 
sožitje. Ob tej priložnosti je minister povedal, da je ponosen, da 
je tudi sam občan Komende ter pohvalil poslanstvo Krekovega 
središča. Kot je dejal, je vključevanje ranljivejših skupin tista toč-
ka, na kateri družba stoji ali pa pade: »Prav to dojemam kot mojo 
dolžnost. Ne smemo dopustiti, da družba razpade, ampak mora-
mo iti v nasprotno smer – povezovanje, vključevanje, sodelova-
nje. Samo tako lahko preživimo težke čase.« Poudaril je izjemen 
pomen medgeneracijskega povezovanja mladih, aktivne gene-
racije in starejših. Pri tem pa posebej izpostavil Babi servis, ki ga 
uporabljajo tudi z njegovo družino: »Z ženo imava štiri otroke. Ker 
nimava blizu starih staršev, ki bi nam dodajali ta vidik sobivanja 
generacij, pa imamo krasen projekt Babi servis, s pomočjo katere-
ga smo se tudi mi veliko lažje vključili v lokalno okolje.«

Špela Šimenc 

6. oktober – Evropski dan 
neformalnih oskrbovalcev
Kar 80 % dolgotrajne oskrbe za starejše in kronične bol-
nike v Evropi nudijo družinski in drugi neformalni oskr-
bovalci, večinoma svojci, prijatelji ali sosedje. 

Ocenjujemo, da se pri nas v vlogi oskrbovalca znajde vsak deseti 
Slovenec. Za svoje delo niso plačani, a kljub temu bistveno pri-
spevajo k zagotavljanju zdravstvenih in socialnih storitev. Brez 
njihovih prizadevanj bi se sistem oskrbe sesul.
Izbruh pandemije Covid-19 je težave neformalnih oskrbovalcev 
še zaostril. Tisoči prebivalcev Slovenije in milijoni po vsej EU so 
v zadnjih mesecih postali neplačani oskrbovalci svojih bližnjih, 
pomoči potrebnih.
Skrajni čas je, da prepoznamo velikanski prispevek neformalnih 
oskrbovalcev v družbi in jim pomagamo. Zato evropska krovna 
organizacija za neformalne oskrbovalce Eurocarers in njene čla-
nice 6. oktober razglaša za Evropski dan neformalnih oskrboval-
cev. Prinaša preprosto, a močno sporočilo: »Smo neformalni os-
krbovalci. Brez nas ne gre. A potrebujemo pomoč.«
V Komendi smo pred trgovino v centru Komende ta dan obeležili z 
ozaveščanjem mimoidočih o prepoznavanju pomembnosti vloge 
oskrbe onemoglih v domačem okolju.

Viktorija Drolec
Komendčani v Kamniškem zborniku
Na dvorišču kamniškega gradu Zaprice je bila 27. avgusta 
zvečer predstavitev že 25-tega Kamniškega zbornika, ki 
ga je izdala Občina Kamnik.

Zbornik obsega 368 strani velikega formata, v njem je objavljenih 
33 prispevkov 43 avtorjev. Med njimi tudi o pomembnih ljudeh, 
doma v naši občini ali povezanih z njo. Pesnik, pisatelj in literar-
ni zgodovinar France Pibernik, doma iz Suhadol, piše o »zadnjem 
dnevu pesnika ognjene smrti« - Franceta Balantiča, Vlado Mot-
nikar o slikarki, ilustratorki in oblikovalki Evi Mlinar, Jožef Pavlič 
pa o ljudskem umetniku, slikarju in restavratorju Albinu Škrjancu, 
ki je prebelil, poslikal in obnovil številne cerkve, kapelice in zna-
menja v naši in drugih župnijah, naredil pa še vrsto drugih ume-
tniških del (slike sv. Florijana, motivi iz narave, živali …). Njegov 
dom je prava galerija na prostem. 

Jožef Pavlič
Slikar in restavrator Albin Škrjanec z novim Kamniškim zbornikom
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Predstavitev dokumentarno-etnografskega  
filma o reki Pšati
V avditoriju gradu Jablje je bila 1. oktobra zvečer premierna predstavitev po-
lurnega dokumentarno-etnografskega filma o reki Pšati z naslovom Ukro-
čena trmoglavka – Življenje ob Pšati: od izvira do izliva. Zasnovali in izdelali 
so ga člani študijskega krožka Etno-fletno z voditeljico Branko Urbanija.

Kako doživljajo »svojo« reko (28,4 km dol-
ga struga od izvira v vasi Pšata pri Cerkljah 
na Gorenjskem se izliva v reko Savo blizu 
Beričevega) so spregovorili številni po-

znavalci reke Pšate, njenega toka, nek-
danjih navad in običajev, objektov ob njej 
(jezov, mlinov, žag …), mokrišč z redkimi 
rožami in še veliko drugega. 

Iz Občine Komenda sta spregovorila 
Slavko Sodnik s Klanca in Jožef Pavlič 
iz Suhadol. Prvi o Gmajnarjevem jezu in 
mlinu na Klancu, ki je imel celo svojo ele-
ktriko; poleti so se vaški otroci učili pla-
vati najprej v plitvi, nato v globoki vodi. 
Drugi pa o »Roščovem vogu«, kjer so se 
učili plavanja mladi Suhadolci, lani pa je 
bil prizorišče »zgodovinske« tekme v va-
terpolu med Skadovci in Moščani; omenil 
je tudi občinska prvenstva v smučarskem 
teku v bližini reke ter druge športne in 
rekreativne prireditve …. V film so vklju-
čili tudi njegovo pesem o Pšati z naslo-
vom Pot v Slevec in več njegovih doku-
mentarnih fotografij o Pšati, Suhadolah 
in dogajanju ob reki. 
Župan Stanislav Poglajen je spomnil na 
Vodetov jez v Komendi, kjer so se komend- 
ski otroci učili plavanja, predvsem pa na 
čase, ko je bila Pšata veliko bolj čista, kot je 
danes. Ustvarjalcem filma je priporočil, naj 
ga za vzgojo učencev ponudijo šolam. Vsaj 
tistim v krajih ob Pšati.
Branka Urbanija je po prikazanem fil-
mu povabila na oder vse navzoče člane 
študijskega krožka Etno-fletno. Njihovo 
ključno sporočilo, skorajda obveza, na-
ročilo večera, je bilo: »Naredimo več za 
čistejšo Pšato. Vsak naj k temu prispeva 
kamenček, pa bo reka Pšata spet tekla 
čista od izvira (tam se jo lahko pije) do 
izliva v reko Savo.«

Jožef Pavlič

Pred predvajanjem filma so predstavnike petih občin, skozi katere teče reka Pšata, simbolično po-
vezali s trakovi, s čimer so želeli poudariti njihovo povezanost, h kateri prispeva tudi reka Pšata. Na 
fotografiji  župan Cerkelj Franc Čebulj, komendski župan Stanislav Poglajen, mengeški župan Franc 
Jerič, trzinski župan Peter Ložar in podžupan Občine Domžale Marjan Ravnikar. 

Skupaj lahko razširimo obzorja in znanje o vodnih 
ekosistemih in njihovi zaščiti

Varstvo in ohranjanje narave je eno od področij, ki ga Lokalna akcijska sku-
pina Za mesto in vas (LAS ZMV) krepi prek svojih projektov. Projekt EVRE-
KA II (nadaljevanje uspešnega projekta EVREKA), ki se pod okriljem Zavoda 
REVIVO trenutno izvaja tudi v Komendi, deluje predvsem na področju dviga 
zavedanja in odgovornosti širše javnosti do varstva narave, še posebej vod-
nih ekosistemov. 

Projekt, ki je zasnovan izobraževalno, je 
v 23 delavnicah angažiral prek 380 mla-
dih in 95 starejših s ciljem izobraziti jih 
o ekoloških, hidroloških in geografskih 
vsebinah vodnega kroga, pri čemer so vse 
delavnice potekale na prostem, ob lokal-
nih rekah in potokih. 
Učenci OŠ Komenda Moste so v projektu 
EVREKA raziskovali reko Pšato in njene or-
ganizme. Zaradi enostavne dostopnosti in 

relativno naravne brežine je bilo razisko-
vanje prijetno in varno, kar je tudi razlog, 
da bodo aktivnosti tam ponovno potekale v 
projektu EVREKA II. Enostavna dostopnost 
do reke je privilegij, ki se pri učencih pozna 
kot boljše poznavanje lokalnega rastja in 
živali ter splošni biološki razgledanosti v 
primerjavi z drugimi območji. 
Zavod REVIVO je v okviru projekta prip-
ravil oceno ekološkega stanja reke Pša- Av
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Le kaj se skriva v sedimentu reke Pšate?

te in njene struge.  Rezultati niso bili 
ravno bleščeči. Po analizi je bilo ugoto-
vljeno, da vzorčni odsek reke po izbra-
ni metodi dosega najnižjo oceno, kar iz 
ekomorfološkega vidika pomeni, da je 
potrebna popolna obnova rečne struge. 
Glavna težava preučevanega odseka bi 
lahko bila v pomanjkanju predvsem ob-
režne vegetacije, kjer prevladujejo in-
vazivne rastline, in deloma tudi vodne 
vegetacije, čeprav je slednja dokaj pe-
stra, saj so v reki opazili  številne ribe 
(navadni globoček, mrena, pohra, klen 
in pisanka) in  žuželke (larve mladole-
tnic in kačje pastirje).
Dvigniti zavest o tem ter pri ljudeh pre-
buditi dolgoročno skrb in željo po trajno-
stnem, sonaravnem upravljanju, je pos-
lanstvo obeh projektov EVREKA. 

Las za mesto in vas

Tudi gibalno ovirani 
osvajajo gore
Že od nekdaj je želel človek pogleda-
ti, kaj je za bližnjim hribom in kaj na 
oni strani vzpetine. Želja je pri vseh 
enaka, cilj pa nekaterim težje in dru-
gim lažje dosegljiv. Društvo Sonček 
in Planinska zveza Slovenije poma-
gata, da tudi gibalno ovirani lahko 
doživljajo lepote naše Slovenije in 
čar slovenskih gora.  

Pred dvema letoma smo nekateri člani 
Planinskega društva opravili prvo izo-
braževanje na Uštah, planinskem domu  
Planinskega društva Moravče. Od vseh iz-
obraževanj v mnogih letih je bil to zame 
najkakovostnejši tridnevni seminar. S 
predavanji in praktičnim delom smo pri-
dobili osnove poznavanja prilagojenega 
vodenja planincev invalidov. Ob klepetu 
po predavanjih se je porodila ideja o tem, 
da bi invalidi stregli v planinskih domovih. 
Že prvo leto je ideja zagledala luč sveta. Na 
Dan slepih in naglušnih, 22 septembra, so 
na Kamniškem sedlu stregli in pomagali v 
kuhinji gluhi in naglušni planinci. 
Letos 5. avgusta pa smo vodniki peljali 
gibalno ovirane  na invalidskih vozičkih 
iz Planice v Tamar. Bil je prelep sončen in 
topel dan, ko so se invalidi pripeljali z av-
tobusi v Planico. Pohvaliti moramo Občino 
Kranjska Gora, ki je za ta dogodek izvrstno 
utrdila makadamsko cesto. Tako je bila 

vleka vozičkov tudi na strminah mnogo 
lažja. V Tamarju nas je Jalovec pozdra-
vil kot kristal, obsijan s soncem. Največja 
zahvala pa so lučke sreče v očeh vseh ude-
ležencev. Imeli smo 54 invalidov, vsak vo-
ziček pa sva vlekla – potiskala dva vodnika. 
Seveda so zelo pomagali tudi starši.
6. avgusta so bili z invalidi na Boču, ena 
skupina na Čavnu, ena skupina na Gradi-
šču pri Lavričevi koči. Na Gradišču so bili 
tudi 10. septembra. To je bila res velika ak-
cija, prek 100 invalidov iz raznih koncev 
Slovenije in še več pomočnikov. In akcija 
gre hitro naprej, 19. septembra smo šli s 
slepimi in slabovidnimi na planino Razor. 

Zbralo se nas je kar 54. In za popolno-
ma slepe štirje nepogrešljivi psi vodniki. 
Spremljalo nas je toplo sonce in rahel vetrič 
iz Beneškega zaliva. Z novimi prijatelji smo 
se razšli v zavedanju, da je življenje lepo, če 
ga gledamo s srcem.
Marjeta je v vabilu zapisala: »Če ste prip-
ravljeni pomagati, vleči voziček, posoditi 
komolec, ki se ga oprimeš, stopite z nami 
skupaj v korak.« Vrnili smo se zadovoljni. 
Skupaj zmoremo veliko, skupaj znamo de-
liti srečo. Inkluzija je proces, pri katerem 
se učimo živeti eden z drugim.

Katja Tabernik
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Pešec, Bodi preViden

Tudi v letošnjem letu je od 5. do 18. 
oktobra 2020 potekala nacionalna 
akcija za večjo varnost pešcev s slo-
ganom Bodi preViden, s katero opo-
zarjamo na problematiko varnosti 
pešcev v prometu. 

Pešci lahko in morajo tudi sami s svojim 
ravnanjem poskrbeti, da bi bili v prometu 
bolj varni: upoštevati morajo prometna 
pravila, se vedno prepričati pred prečka-
njem ceste in poskrbeti za vidnost z upo-
rabo odsevnikov. Med pešci so med najbolj 
ogroženimi starejši (stari starši) ter otroci, 
zato učence v šolah, njihove starše in stare 
starše spodbujamo k uporabi kresničk in 
drugih odsevnikov, ki povečujejo vidnost 
in varnost pešcev.

Prometna varnost pešcev
Največ nesreč z udeležbo pešcev se zgo-
di v jesenskih in zimskih mesecih, ko so 
dnevi krajši, vidljivost slabša, ceste pa za-
radi vremenskih razmer spolzke. Podatki 
opazovanja pešcev, ki ga je Agencija za 
varnost prometa izvedla leta 2017, kaže-
jo, da je delež uporabe različnih odsev-
nikov izredno nizek – kar 93% pešcev ni 
uporabljalo nobenega odsevnika. Le 1,2 % 
pešcev je imelo kresničko ali odsevni trak 
in 4,2% drugo odsevno površino. Aktivna 

raba odsevnih teles pešcu v temi in mra-
ku lahko reši življenje. Poleg preventiv-
nih terenskih aktivnosti, ki so prilagojene 
epidemiološki situaciji, je v času nacio-
nalne akcije potekal tudi okrepljen nadzor 
s strani policije, ki je spremljala pravilno 
ravnanje voznikov in pešcev. Policisti so v 
tem času izvajali krajše poostrene nadzo-
re tam, kjer je največja problematika var-
nosti pešcev, predvsem v bližini prehodov 
za pešce. Pri tem so bili pozorni tako na 
spoštovanje predpisov s strani vozni-
kov motornih vozil in morebitne kršitve 
(na primer izsiljevanje prednosti pešcem 
na zaznamovanih prehodih za pešce) ter 
na spoštovanje predpisov s strani pešcev 
(nošenje odsevnih teles, pravilna stran 
hoje, varno prečkanje vozišč itd.). Agen-

cija je opozarjala še na odvračanje peščeve 
pozornosti od dogajanja v prometu zaradi 
uporabe mobilnih telefonov in pregledo-
vanja družbenih omrežij, kar pravočas-
nost in ustreznost reakcij pešca zmanjša 
do 60 %. Posebna pozornost je namenje-
na povečanemu številu e-skirojev, kole-
sarjem in voznikom motornih vozil. (Vir: 
Agencija za varnost prometa)
Člani občinskega Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu občine Komen-
da bi se radi zahvalili članom PGD Moste, 
PGD Križ in Ustanovi Petra Pavla Glavarja, 
ki so nam s svojimi člani priskočili na po-
moč pri prehodih čez cesto šolarjev v prvih 
dneh pouka. Hvala vam.

Člani občinskega SPV Komenda

5 MINUT ZA DOBER NASVET
Nekaj nasvetov za varnejšo udeležbo pešcev v prometu

 ◼ Pešci morajo uporabljati prometne površine, namenjene 
hoji pešcev.

 ◼ Če na vozišču ali ob njem ni pasu za pešce, pešpoti ali 
pločnika, je pa kolesarska pot ali steza, smejo hoditi pešci 
po kolesarski poti ali stezi, vendar tako, da ne ovirajo ko-
lesarjev in voznikov koles s pomožnim motorjem.

 ◼ Pešec ne sme hoditi po vozišču ali se zadrževati na njem, 
prav tako ne sme nanj nenadoma stopiti.

 ◼ Tam, kjer ni pločnika, pešpoti ali kolesarske steze pešci 
smejo hoditi po vozišču. Hoditi morajo ob levem robu vo-
zišča v smeri hoje. V situacijah, kjer je za pešca varneje 
(nepregledni ovinek, ovira na vozišču ...), lahko pešci iz-
jemoma hodijo po desni strani vozišča v smeri hoje. 

 ◼ Pešec, ki potiska enosledno vozilo, ročni voziček ali drugo 
prevozno sredstvo in organizirana skupina pešcev, mora-
jo hoditi ob desnem robu vozišča v smeri hoje. 

 ◼ Pešec mora prečkati vozišče na prehodu za pešce, če je ta 
oddaljen od njega manj kot 100 metrov. 

 ◼ Pešec, ki vleče ali potiska po vozišču ročni voziček ali se 
vozi po vozišču v invalidskem vozičku, mora imeti ponoči 
in ob zmanjšani vidljivosti na vozičku prižgano najmanj 
eno svetilko, ki oddaja belo svetlobo, pritrjeno na levi 
strani, ki mora biti vidna od spredaj in zadaj. Enako velja 
za pešče, ki ponoči hodijo zunaj naselja ali v neosvetlje-
nem naselju, kjer ni pločnika ali pešpoti.

Jana Dolenc
(Vir: www.varna-voznja.si/pesci)
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Kaj je kakovostno staranje?
Kaj je kakovostno staranje? Odgovor na to vprašanje je trojen, za vsako raven življenja eden, vsi 
trije pa so nedeljiva celota. Poglejmo jih po vrsti.

Kakovostno staranje mene 
osebno, oziroma vsakega, ki to 

bere, osebno. 
Jaz sem star čez 70 let in če kdaj, moram 
v teh letih imeti sam zase stvaren odgo-
vor na vprašanje, kako naj se staram, da 
bom dopolnil svoje življenje naloge, da 
bom človeško dozorel kot jabolko na je-
sen in da bom prijeten za tiste, s katerimi 
živim, sodelujem ali pridem v naključni 
stik. Dober odgovor na vprašanje, kako 
naj se staram, me zaščiti pred tem, da bi 
se postavljal nad druge s pametovanjem, 
kaj bi morali narediti. Vse moje preostale 
moči mi usmeri v to, kar res deluje za moje 
kakovostno staranje in za lepše sožitje z 
drugimi. Kar za to dvoje naredim sam, je 
narejeno, če to pričakujem od drugih, to 
vodi v razočaranje.

Kakovostno staranje v naši  
lokalni skupnosti, v tem primeru  

v Občini Komenda. 
Čim bolje odgovarjajo na vprašanje o sta-
ranju in sožitju med starejšimi in mlajši-
mi izvoljeni politiki in občinska uprava, 
vzgojni in izobraževalni strokovnjaki v 
šoli in vrtcu, zdravstva, socialna in infra-
strukturna in druge stroke v kraju ter upo-
kojenske, humanitarne in druge nevladne 
organizacije v občini, tem boljše razmere 
bo imel za staranje in sožitje v skupnosti 
vsak občan po upokojitvi in pred njo. Pred 
15 leti je Komenda imela na tem podro-
čju ustvarjalni zagon, za katerega je ob 
obisku Slovenije direktor Svetovne zdra-
vstvene organizacije dejal: »Če to ures-
ničijo, bodo vzorčni primer za Srednjo 
Evropo!« Od te velike možnosti deluje Za-
vod medgeneracijsko središče Komenda z 
oskrbo na domu in drugimi programi ter 
Medgeneracijsko društvo Komenda s svo-
jimi skupinami za kakovostno staranje. 
Tudi to in drugo, kar se dobrega dogaja na 
tem področju, bo lahko osnova za odloč-
nejše soočenje lokalne skupnosti s stara-
njem prebivalstva in delom za lepo sožitje 
v skupnosti v času, ko pojenjajo tradicio-
nalni mehanizmi za to dvoje.

Kaj so sedanje naloge in možnosti 
slovenske države in naše EU 

za kakovostno staranje in humano oskr-
bo onemoglih ob naglem večanju deleža 
starih ljudi? Slovenija pravkar poskuša 
ustvariti svoj sistem humane dolgotrajne 
oskrbe, ki bo finančno dostopna za vsa-
kega, ki jo potrebuje, in vzdržna za drža-
vo, ter bo motivirala ljudi, da bodo tudi v 
prihodnje humano oskrbovali svoje bližnje 
in ustvarjali v kraju sodobno oskrbovalno 
infrastrukturo. Pravkar imamo v javni raz-
pravi Zakon o dolgotrajni oskrbi, evropski 
sosedje so ga sprejeli že pred četrt stoletja. 
Predlog našega Zakona zagotavlja dovolj 
veliko in stabilno finančno blagajno, da bo 
vsak imel iz nje pokrite vse storitve dol-
gotrajne oskrbe in nege. Občinam odpira 
vrata za organiziranje lokalne oskrbovalne 
mreže; to nalogo namreč lahko uspešno 
opravlja samo občina, enako kakor občina 
uspešno organizira otroško varstvo, ko-
munalo in druge osnovne potrebe občanov. 
Predlog Zakona daje vsakemu upravičencu 

na izbiro, ali bo šel v dom za starejše, ko-
ristil oskrbo na domu ali vzel predvideni 
denar in sam v družini organiziral oskrbo. 
Te tri in druge sodobne rešitve, ki jih imajo 
tudi drugi po Evropi, lahko v javni razpravi 
izpopolnimo in odpravimo nedorečenosti, 
tako da bo Slovenija v naslednjih letih raz-
vila pogoje za kakovostno staranje v času, 
ko človek opeša, na podobno sodobne na-
čine, kakor imajo to evropski sosedje.
Kakovostno staranje? Trije odgovori na to 
vprašanje. Če sam ne odgovorim na prve-
ga, mi tudi dober odgovor lokalne skup-
nosti in države ne moreta veliko pomagati. 
Če nanj ne odgovarjajo dobro moja občina, 
država in EU, bom težje uresničeval svoj 
dober odgovor. In če jaz in mnogi drugi 
posamezniki iščemo dober odgovor o svo-
jem staranju, bodo naše lokalne, narodna 
in mednarodna skupnost to vprašanje re-
ševale dobro in prednostno, saj so v demo-
kraciji vsa vodstva odvisna od volivcev.

Dr. Jože Ramovš
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»Najina je lanska  
20. etapa na Vuelti«
 
Marjeta in Mirko, ponosna starša kolesarskega junaka Tadeja 
Pogačarja, verjetno najslavnejšega Komendčana, pravita, da 
se njuno življenje počasi vrača nazaj v stare tirnice. Na ta čas, 
čeprav je bilo na trenutke vse skupaj težko usklajevati, imata 
izjemno lepe spomine.  

Se je vaš vsakdan s Tadejevim never-
jetnim uspehom kaj spremenil?
Marjeta: Počasi se vračamo v nor-

malne tirnice. Takrat, teden ali 14 dni po 
zmagi, pa je seveda bilo drugače, predvsem 
ogromno novinarjev. Sedaj pa živimo tako, 
kot smo prej. 

Tadejev uspeh je prinesel svetovno 
prepoznavnost tudi vaši celi družini. 
Kako se s tem soočate, kaj vam je bilo pri 
tem najtežje? 
Mirko: Meni je bilo najtežje brati komen-
tarje določenih navijačev, ko so začeli kri-
tizirati Tadeja, kako je mogel to narediti, 
zakaj je zmagal, kako da ga ni sram, da je 

to naredil, da je dopingiran in podobno. Jaz 
pa ne vem, kaj je naredil narobe. Šport je 
šport. Ta podtikanja so bila meni osebno 
najhujša.
Marjeta: Jaz sicer spletnih komentarjev 
nisem nič brala, je pa tudi Tadej osebno 
dobil grda sporočila. Potem pa dojameš, da 
se je v resnici naredila krivica Tadeju in ne 
Primožu. Slovenija se ni mogla s Tadejem 
tako veseliti, kot bi se sicer. Drugače pa 
imam na ta čas lepe spomine. Prvi teden je 
bilo res malo težje uskladiti službo in vse 
te novinarske obveznosti. Saj razumeva, da 
to spada zraven. Če novinarji niso mogli do 
Tadeja, so bili zadovoljni, da so dobili vsaj 
naju (smeh).

Kdaj sta vidva začela spremljati 
kolesarstvo? Je to prišlo hkrati s 
Tadejevimi uspehi?
Mirko: Takrat, ko sta začela Tadej in Tilen 
trenirati, smo začeli malo bolj spremlja-
ti kolesarski svet. Prej kolesarjenja nisva 
spremljala, za nas je bilo tudi malo prese-
nečenje, da sta se fanta začela ukvarjati s 
kolesarstvom. Ko je prišla pobuda od Miha 
Koncilije in ko smo videli, da sta našla svoj 
šport, sva jih seveda spodbujala in vozila 
na treninge in dirke. 

Kako je kot starš spremljati svojega sina 
na dirkah? Sta trepetala pred vsakim 
hudim spustom, ovinkom … ? 
Marjeta: Jaz ne vem, če sem se prav res bala 
teh ovinkov in spustov. Mislim, da moraš 
biti tudi sam malo drugačen, da lahko to 
spremljaš. Mene je najbolj skrbelo to, ko 
sta fanta kdaj po treningu povedala, da ju 
je nekdo izsilil, da je iz stranske ulice zape-
ljal avto, ker je narobe ocenil njuno hitrost, 
ko sta povedala za nestrpnost voznikov, ki 
so ju spravili v nevarnost. Takih stvari me 
je bilo bolj strah. 

Tadej je sedaj v Monaku. Je tam kultura 
voznikov bolj kolesarjem prijazna?
Marjeta: Tadej sedaj večino trenira po 
Franciji in pravi, da je velika razlika treni-
rati tam ali pa tukaj pri nas. Klima na cesti 
je drugačna, ni toliko nestrpnosti.
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Kako pa je videti, ko pri Pogačarjevih 
doma spremljate kakšno Tadejevo dirko?
Mirko: Doma najraje vidiva, da dirko gle-
dava sama. 
Marjeta: Najmlajša Vita je zelo navdušena 
in dirke spremlja živčno. Midva z njo dir-
ko težko gledava, saj ni nič tiho in nič pri 
miru. Rečeva ji, da mora biti tiho, da ne 
sme skakati po kavču, ampak pri njej ne 
gre tako. 
Mirko: Včasih gre ven, malo vpije po hiši 
ali okrog hiše in potem pride nazaj gledat. 
Če pa smo za cesto, na dirki, je pa tudi zelo 
glasna, prav tako starejša hči Barbara. Z 
njima obema je lepo navijati v živo. 

Greste pogosto na Tadejeve dirke?
Mirko: Ponavadi so tako daleč, da ne mo-
reva. Tiste bližje pa poskusiva ujeti. Letos 
sva šla na kriterij Daufiné, Strade Bianche 
in nazadnje sva bila na svetovnem prven-
stvu v Imoli. To, kar je v dosegu. 
Marjeta: Načrtovala sva, da bi šla na Tour. 
Če bi bilo to julija, bi zagotovo 14 dni hodila 
z njimi okoli. Čeprav sva potem po Daufiné 
ugotovila, da je bilo zelo naporno. Preden 
se je dirka začela, sva imela en dan časa, da 
sva si pogledala prvo etapo, zaključni krog, 
kam se bomo postavili, kako se bomo pre-
selili iz te točke na cilj. Potem naprej pa od 
ene do druge etape sproti odkrivaš ceste in 
vse skupaj je kar naporno. 

Pa imata željo Tadeja spremljati na 
kakšno tritedensko dirko?
Mirko: Željo imava, ampak mislim, da ne 
bi mogla čisto na vsako etapo. Določiti bi si 
morala bolj pomembne etape. Čeprav sedaj 
s to korono je vse skupaj kar težko.

Ste se sploh lahko kaj videli na  
letošnjih dirkah?
Mirko: Niti ne. Videli smo se na podeli-
tvi v Franciji. Pa po svetovnem prvenstvu 
v Imoli smo šli skupaj na pico. Tam smo 
imeli srečo, ker so se selili in so imeli nas-
lednji dan prosto, pa smo se lahko srečali. 
Da niso bili v mehurčku. 
Marjeta: Drugače so pa vseskozi skrbeli, da 
so bili v mehurčku, vse je bilo zastraženo, 
nemogoče bi bilo priti do avtobusov, da 
bi ga tam pozdravili. Na kriteriju Daufiné 
smo ga lahko enkrat videli iz avtobusa, da 
smo mu pomahali. 

Ko ste šli v Italiji na pico – ali navijači 
Tadeja 'nadlegujejo' na vsakem koraku?
Marjeta: Drugje ga ne poznajo. Tudi zato 
jima je všeč, da sta v Monaku, ker tam 

ju pustijo pri miru. Tam imajo vsi ljudje 
nek status, so poznani in tam sta Tadej 
in Urška čisto svobodna. Tukaj pri nas 
jima je bilo že kar naporno. Ko gresta na 
kavo, se vedno kdo rad slika z njima, želi 
avtogram …

Ima za vaju kakšna Tadejeva dirka prav 
posebno mesto v srcu?
Marjeta: Jaz pravim, da je lanska 20. etapa 
na Vuelti najina etapa. Ko je bil že 38 kilo-
metrov v begu in je zdržal je do konca. Bila 
sva tam za cesto in sva ga spodbujala. Ta 
etapa nama je najbolj ostala v spominu.

Vsi, ki delajo s Tadejem, omenijo,  
da je izjemno lepo vzgojen. Kakšna je 
vajina vzgoja?
Mirko: Bolj 'po starem'. 
Marjeta: Delala sva hišo, jaz sem bila po 
Viti zaposlena za polovični delovni čas in 
res ni bilo veliko denarja. Otroci so hote-
li kaj imeti, pa jim nismo takoj kupili in 
potem čez 14 dni ugotoviš, da je pri otro-
ku tista igrača že pozabljena. Niso dobili 
vsega, kar so si zaželeli. Veliko so se igrali 
zunaj, s sosedovimi otroci, veliko smo po-
magali na Klancu pri Mirkotovih starših na 
kmetiji, tudi doma so morali vedno poma-
gati. Nikoli ne bom pozabila enega kole-
sarja, ki niti smeti ni odnesel ven, ker on 
kolesari. Meni se je to takrat zdelo narobe. 
Doma ni bilo nič drugače s Tadejem, ker je 
treniral. Vsakdo mora nekaj narediti. Tudi 
sedaj, če je Tadej doma, ko pride s trenin-
ga, si sam opere oblačila. Tudi zajtrk si z 
Urško vedno pripravljata sama.

Je kuhati za profesionalnega kolesarja 
misija nemogoče?
Marjeta: Niti ne. Tadej res ne komplicira 
pri nobeni stvari. Zajtrk si naredita z Urško 
že tak, da potem lahko trenirata. Pri kosi-
lu pa imam proste roke, ampak tudi sicer 
jemo naravno, polnovredno hrano, različ-
ne žitarice. Daleč od tega, da bi bile na mizi 
samo testenine. 

Kdaj pa je prišla največja sprememba  
v Tadejevo, tudi vaše družinsko življenje? Je 
bil to podpis prve profesionalne pogodbe?
Mirko: Te spremembe so se dogajale po-
časi in postopoma, ampak ves čas. Tadej 
je zelo hitro prerasel vsako skupino, v ka-
teri je treniral, hitro je napredoval, tako 
da so bile spremembe kar stalnica, vsako 
leto je bilo drugače. Odkar je enkrat prišel 
v profesionalne vode, ga doma ni po ne-
kaj mesecev skupaj. So dirke, so skupinske 
priprave, potujejo po svetu. 
Marjeta: Smo se pa tudi že prej privadili, 
da je vedno manj doma. Še preden je bil 
med profesionalci, je imel željo, da je tre-
niral na višini po 2 ali 3 tedne, tako da je 
bil veliko odsoten.  

Je bilo za vaju kot starša kaj težko, ko je 
podpisal prvo profesionalno pogodbo, ko 
je šel v svet?
Mirko: Malo že, ker so nas drugi iz kole-
sarskih krogov strašili, da UAE pa ni ravno 
'taprava' ekipa, da ga bodo pretrenirali, 
uničili. Midva sva načeloma zaupala Hem-
piju, ki se je dogovarjal s to ekipo. 

Glede na dejstvo, da Tadej tako izstopa 
v kolesarskem svetu – je bil tudi doma 
kot otrok drugačen, bolj marljiv, 
morda vztrajen?
Marjeta: Drugačen je bil samo, kar se ko-
lesa tiče. Ko je začel trenirati, je vedno z 
ljubeznijo čistil kolo. V šoli ni nič izstopal, 
bila mu je deveta briga, tja je pač treba ho-
diti. Kolo je bilo pa res zanj nekaj poseb-
nega … Že zelo zgodaj smo morali kupiti 
valje, da je lahko treniral v sobi ali garaži, 
če je bilo slabo vreme. In stojalo, kamor je 
postavil kolo, da ga je lahko čistil. Pri nas 
smo imeli profesionalno stojalo že mnogo 
preden smo vedeli, da se bo Tadej profesi-
onalno ukvarjal s kolesarstvom. Potem je 
kupil trenažer, pa še boljši trenažer, nove 
'feltne' … Vse, kar je zaslužil, je dal v opre-
mo za kolesarjenje. 

Pri nas smo imeli 
profesionalno stojalo 

že mnogo preden smo 
vedeli, da se bo Tadej 

profesionalno ukvarjal 
s kolesarstvom. Potem 

je kupil trenažer, pa 
še boljši trenažer, 

nove ‘feltne’ … Vse, 
kar je zaslužil, je dal v 

opremo za kolesarjenje.
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Marjeta: Želela sva, da bi Tadej podpisal 
predpogodbo. To je podpisal že 2017. Po tej 
predpogodbi je imel 4 leta časa, da se od-
loči, ali vstopi v ekipo. Toliko časa ga oni 
čakajo. Ampak Tadej se je že naslednje leto 
odločil, da bo šel tja. Takrat sva ga midva 
prosila, naj še malo razmisli, da je še mlad, 
da je to čisto drug svet. Ampak nisva mogla 
nič doseči, on je bil odločen. 
Mirko: Rekel je, da je tukaj vse dosegel 
in da nima več kaj početi. In tudi, ko so 
ga pri UAE povabili zraven na priprave, 
na spoznavne kampe, se je takoj zelo 
dobro počutil.

Se je Tadej od nekdaj odločal sam zase? 
Verjetno nista bila tiste vrste starša, ki bi 
ga silila k profesionalnemu športu …
Marjeta: Ne, niti nisva veliko vedela o ko-
lesarstvu. Midva sva zaupala trenerjem in 
vedno sva želela, da se trenerje uboga. Kar 
se šole tiče, ubogaš učitelje. Doma ubogaš 
pa starše, kolikor jih … (smeh). 

Pa je bil od malega rad na kolesu?
Mirko: Oba s Tilnom sta bila že od male-
ga rada na kolesu. Tadej je šel tudi zelo rad 
vozit 'downhill', po brezpotjih navzdol. 
Adrenalinski športi ga kar zanimajo. Na 
srečo sedaj tega ne sme početi. Naj kar bo 
kolesarjenje … 

Se vama zdi dobrodošlo, da ima dekle iz 
istih, kolesarskih krogov?
Marjeta: To je res super, saj ga lahko ra-
zume, pomaga mu. Enkrat se spomnim, da 
sta doma delala teste, koliko so mišice za-
kisane, in sta se cel dan testirala na terasi. 
Take stvari skupaj počneta, ki jih verjetno 
z dekletom, ki ni kolesarka, ne bi.

Kaj je za vaju najlepše in kaj najmanj lepo 
pri profesionalnem kolesarjenju? 
Marjeta: Najlepša stvar je, če lahko zma-
gaš. Da lahko zmagaš eno tako dirko, kot 
je Tour, to je najlepša stvar, ki se ti lahko 
zgodi. Prej smo mislili, da je najlepša stvar, 
da je prišel na Tour. Ker si je to vedno želel. 
Meni osebno je najlepše, ko vidim, da je šel 
v beg in da pride do konca. Da uspe narediti 
tisto, kar si je zadal. 
Mirko: Najslabša stvar so pa podtikanja, 

'fovšija'. Ko komentirajo kolesarstvo ljud-
je, ki o njem nimajo pojma.

Pa je Tadej dobil že kaj bolj trdo kožo ali 
ga tovrstni komentarji zelo prizadenejo?
Marjeta: To ga še vedno prizadene. Po To-
uru sva se pogovarjala in mi je povedal, 
kako grdo sporočilo je dobil. Če je meni to 
povedal, ga je močno prizadelo.
Mirko: To prizadene tudi naju, midva sva 
ga vzgajala, midva sva mu začrtala smer-
nice v življenju. Če kakšen kritizira njega, 
kritizira naju obenem in to zaboli tudi naju. 

Tadej je osvojil Tour, dirko vseh dirk. 
Vidi pred seboj nove cilje, izzive?
Marjeta: On pri vsaki stvari naredi kljukico 
in že se popolnoma fokusira na naslednjo 
stvar, ki ga čaka.

Špela Šimenc

 Da lahko zmagaš eno 
tako dirko, kot je Tour, 

to je najlepša stvar, ki 
se ti lahko zgodi.  

Ste se med Dirko po Franciji kaj slišali?
Marjeta: Mi ga nočemo nič motiti. Pošlje-
mo mu kakšno sporočilo, čestitko, mu za-
želimo srečno vožnjo naslednji dan. 
Mirko: Včasih odgovori, včasih pa tudi ne, 
pa se ne sekiramo, ker vemo, da ima druge 
obveznosti, drug fokus. On se 100 % foku-
sira na dirko in da bi ga takrat klical jaz ali 
pa mama, vsa prestrašena … Nimava kaj 
pomagati. Če mu hočeš dobro, ga moraš 
pustiti pri miru.
Marjeta: Lažje je sedaj, ko ima Urško. Vem, 
da se bosta z njo slišala. Če bo karkoli na-
robe, bo povedal njej in ona mu bo stala ob 
strani. Urška ta svet res pozna.
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S kolesom po Sloveniji

Za letošnje potepanje s kolesom sem 
imel v načrtu francoske Alpe, vendar 
je pandemija korona virusa to pre-
prečila. Ni mi preostalo drugega, 
kot narediti nekoliko manjši krog 
po Sloveniji. 

Tako sem spoznal nekaj krajev, ki jih doslej 
še nisem prekolesaril. V petih dneh se je nab-
ralo nekaj manj kot 700 kilometrov in krep-
ko prek 6000 višinskih metrov. Na sobotno 
jutro je deževalo, zato sem se odpravil na pot 
nekoliko pozneje, ker je vremenska napo-
ved obetala lep dan. Prvi dan me je pot vodila 
prek Moravč, Kandrš, Zagorja na prvi večji 
prelaz Podkum, kjer me je razveselilo son-
ce in posušilo cesto. Sledil je spust do Radeč 
in postanek v Sevnici, nato pa prek Krškega 
do Cerkelj na Dolenjskem, kjer sem obiskal 
prijatelja, ki mi je ponudil večerjo in cviček, 
pridelan v njegovem vinogradu. Pri njem sem 
tudi prespal in naslednje jutro pot nadaljeval 
prek Novega mesta, Kočevja do Ribnice, kjer 
sem potreboval daljši počitek. V teh krajih po 
gozdovih kraljujejo medvedi, na kar opomi-
njajo leseni kipi pred mnogimi gostišči. Dolg 
in strm klanec me je pripeljal na Bloško Po-
lico, kjer sem imel namen prenočiti, vendar 
sta me hladnejši zrak in strah pred medvedi 

odvrnila od tega. V bližini Cerknice sem ob 
potočku našel primeren prostor za kampira-
nje. Zbudil sem se v čudovito jutro in z željo, 
da se okopam v morju. Premagati sem moral 
kar nekaj klancev, predno sem na Črnem Kalu 
zagledal morje. Potem pa je sledil dolg spust 
in prijetno plavanje v toplem morju. Turo 
sem zaključil v Tomaju na Krasu, kjer me je 
že dohitela noč. Prespal sem pod zvezdnatim 
nebom v zavetju brajd. Te so me spremljale 
še celo pot do Nove Gorice. Hudo vročino je 
potem blažila reka Soča, ob kateri sem kole-
saril do Srpenice, kjer so se množice raftarjev 
podajale na valove. Tudi sam sem se osvežil 
v čudoviti reki in nato prek Bovca in Trente 
nadaljeval proti Vršiču. Ta klanec že dob-
ro poznam, vendar ne še s težko prtljago na 

kolesu. Najvišji prelaz v Sloveniji sem dosegel 
šele pozno zvečer, zato sem se odločil pres-
pati tam. Občutki zadovoljstva na vrhu klanca 
in prelepi razgledi naslednji dan so odtehtali  
naporno vzpenjanje. Še obvezen postanek ob 
jezeru Jasna in v Kranjski Gori za fotografira-
nje, potem pa po Zgornjesavski dolini do Kra-
nja in naprej do rodnih Suhadol.
Vsako potepanje po svetu je nekaj poseb-
nega in tudi tokrat sem spoznal nekaj no-
vih krajev in prijetnih ljudi, s katerimi sem 
se zapletel v pogovor in dobil veliko ko-
ristnih informacij. Vse to me vedno znova 
navduši, zato se že porajajo nove ideje in 
želje za naslednjo avanturo. 

Peter Pibernik

Skrb za čisto okolico ekološkega otoka v Suhadolah

Suhadolčan Jože Bezovšek (rodil se je leta 
1954, v Suhadole se je leta 1980 priženil »h 
Kovaču«, izhaja pa iz Sv. Lenarta nad Gor-
njim Gradom) že več let skrbi za čisto okoli-
co in urejenost zabojnikov za razne odpadke 
sredi Suhadol. To ima »v krvi«, saj je skrbel 
za snago že kot delavec v Stolu. Po upokojitvi 
leta 2012 pa skrbi tudi za lepo in urejeno oko-
lico Suhadol. Zelo ga moti, kar ljudje odvržejo 
v Pšato, puščajo ob poteh, posebej ob poti iz 
Suhadol v Žeje. Tam  najde vse mogoče stvari, 
ki ne sodijo v naravo, kvarijo njen lep videz, 
pa tudi motijo ekološko ozaveščene spreha-
jalce. Jože jih pobere, kar sodi v naravo (veje, 
polena …), odloži na primerno mesto, kar ne 
spada vanjo (odvržene steklenice, pločevinke 
od piva in drugo), pa da v za to namenjen za-
bojnik na suhadolskem ekološkem otoku.

Prav na dan (17. 9. 2020), ko je uredništvo 
Aplence Suhadolčan Rajko Globočnik opo-
zoril na Jožetovo prizadevno delo in eko-
loško ozaveščenost, je pospravljal okolico 
zabojnikov. V vsakega od njih je dal tisto, 
kar so ljudje pustili ob njih, odvrgli, na silo 
tlačili vanje. Nekateri celo jemljejo iz njih, 
kar po njihovem mnenju na spada vanje. 
Vse lepo in prav, a kaj, ko to, namesto da 
bi odnesli ali odpeljali drugam, puščajo ob 
zabojnikih. Celo na pol napolnjeno vedro z 
neuporabljenim betonom in drugo, o če-
mer Jože raje ne govori, izpričuje pa nekul-
turo občanov in morebiti drugih ljudi. Kot 
da ne bi vedeli, da je le kakšen kilometer 
stran prostor, kamor lahko to pripeljejo in 
brezplačno odložijo!

Jožef Pavlič

ZGODBA MESECA
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Ko se po enem letu ozrem nazaj 
Ne morem verjeti, da je minilo že eno leto od tega, ko sem sprejela eno najboljših odločitev v živ-
ljenju. Ko se po tem letu oziram nazaj, sem najprej hvaležna za vse, kar se je zgodilo, za vse, kar 
sem doživela, za vse, kar sem videla, za vse, kar sem okusila, za vse, kar sem naredila ... Danes, 
po enem letu, že lahko vidim sadove svojega dela, čeprav ob tem ne smem pozabiti, da je veliko 
sadov nevidnih. Najdragocenejše ostaja v srcih ljudi in to je tudi moj namen. So pa nekateri moji 
zaključeni projekti še kako dobro vidni. 

Otroško igrišče
Ker sem do začetka korone delala 
kot vzgojiteljica v vrtcu, je bil moj 

prvi projekt otroško igrišče. Začeli smo 
kopati in premetavati zemljo, nasuli smo 
nekaj zemlje, jo poravnali, narisala sem 
načrt. Materiali, ki so tukaj na voljo, so 
bili precej skromni, vendar nam je uspelo. 
Spretni delavci so z mojo pomočjo uspe-
li izdelati dve gugalnici, bungalov hiško, 
previsno gugalnico, hribčke in doline ter 
nekaj mostov za plezanje. Posadili smo 
tudi travo, drevesa za senco in nekaj rož za 
lepši videz. Igrala smo tudi pobarvali. Ko-
maj čakam, da se v sredini oktobra začne 
vrtec in bom lahko videla nasmehe otrok 
ob pogledu na nova igrala. 
Lotila sem se tudi urejanja notranjosti 
prostorov vrtca. Stene smo napolnili s sli-
kami, barvami, številkami in črkami. Pros-
tor sem opremila tako, da se bodo otroci v 
njem lahko že sami od sebe učili. Nekaj idej 
mi je dal tudi Montessori program. Vrtec 
sem opremila z mizicami in stolčki. Nepo-
grešljiv del vsakdana v vrtcu so tudi didak-
tične igrače in učni pripomočki, ki smo jih 
dobili iz Slovenije. Učenje je tako za otroke 
postalo bolj zanimivo, predvsem pa tudi 
uspešnejše. Z vzgojiteljicami že intenzivno 
pripravljamo program za novo šolsko leto, 
ki se začne začetek oktobra. 
Vrtčevski otroci bodo ob vstopu v novo šol-
sko leto dobili tudi nove uniforme, ki smo 
jih zašili v naši novo odprti šivalnici.

Šivalnica
V tem letu je zelo dobro zaživela tudi nova 
šivalnica in prodajalna blaga. Ko sem pred 
enim letom prišla na Madagaskar, sem 
najprej videla kopico otrok, ki so neobleče-
ni ali v raztrganih oblačilih hodili naokrog. 
Ko se je v porodnišnici rodil dojenček, so 
ga zavili v že uporabljeno malo umazano 

Otroci so z mano na vseh poteh.

Sajenje riža z domačini.

Moj prvi projekt na Madagaskarju je bilo otroško igrišče.
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blago. Sklenila sem, da lahko z novo odpr-
to šivalnico veliko pomagam ljudem tukaj. 
Domačinke sem naučila osnov šivanja, tudi 
jaz sem se učila skupaj z njimi. Danes pa 
že samostojno šivajo obleke za dojenčke, 
šolske uniforme, hlače, majice, obleke ipd. 
Popravijo tudi stara oblačila. Vesela sem, 
da sem uspešno začela tudi ta nov pro-
jekt. Veliko ljudi pri nas tudi kupi blago in 
večkrat poudarijo, da so zelo veseli, ker so 
končno dobili to možnost. 

Urejanje okolice
Eden od mojih uspešnih projektov v tem 
letu je tudi urejanje okolice misijona in 
nadzorovanje gradnje novega zvonika. V 
okolici misijona sem poskrbela za saje-
nje sadnih dreves (mango, liči), klinčkov, 
cimeta in kave. V pripravi je drevored, v 
katerem bo 14 dreves opremljenih s posta-
jami križevega pota. Za lepši videz okoli-
ce smo nasadili tudi nekaj rož in okrasnih 
grmov. Zgradili smo tudi velik zbiralnik 
za deževnico ob šoli. Ideja se je izkazala 
za zelo dobro, saj v sušni dobi primanjku-
je čiste vode. Deževnica, ki priteče s stre-
he razreda je tako pravi tekoči zaklad. V 
mojem načrtu je zgraditi še vsaj enega ali 
dva večja zbiralnika deževnice. Trenutno 
pomagam pri nadzoru gradnje dveh novih 
misijonskih centrov na podružnicah. Ko 
sem prišla na Madagaskar, si niti v sanjah 
nisem predstavljala, da bom tudi nadzor-
nik gradnje ali šofer velikega avtomobila 
po blatnih cestah, polnih globokih lukenj. 

Socialno delo
V tem letu se res veliko učim, učim se za 
življenje. Življenja ljudi tukaj me učijo. 
Učim se potrpežljivosti in vztrajnosti. Učim 
se brezpogojnega sprejemanja in se spopa-
dam z nenehnim vprašanjem: »Kako zares 
lahko pomagam ljudem tukaj?« Večkrat 
se sprašujem, če delam prav, če pravilno 
delim usmiljenje. Nekateri domačini tukaj 
pravijo, da sem preveč usmiljena. Trudim 
se pomagati na dolgi rok, spodbujati ljudi 
k samostojnosti in jim vlivati pogum ter 
motivacijo za delo, za življenje in za veselje 
v majhnih stvareh. Učim jih hvaležnosti in 
jim vlivam upanje. Slednje sem izkusila pri 
socialnem delu z materami samohranilka-
mi in najrevnejšimi družinami, ki na misi-
jonu vsak dan iščejo delo in hrano za svoje 
otroke. Spodbudila sem jih k sajenju, saj je 
zemlja tukaj zelo rodovitna in če jo ljudje 
pridno obdelujejo, niso nikoli lačni. Neka-
terim sem odprla oči, drugi bodo hvaležni, 
ko bodo novo nasajene banane ali druge 

Hvaležna sem uredništvu Aplence, da 
vsak mesec objavijo moj zapis in hva-
ležna sem vsem vam bralcem, ki me 
spremljate. Hvala za vse spodbudne be-
sede in vaše darove. Danes ne bi pisala o 
toliko zaključenih projektih, če ne bi bilo 
vas. Moj trr račun za morebitne darove 
še vedno hranijo v uredništvu Aplence. 

vrtnine čez eno leto že obrodile prve sado-
ve. Ljudi poskušam učiti gledati naprej in 
jih spodbuditi k delavnosti. Večkrat se tudi 
sama skupaj z njimi odpravim na polje, 
kjer jim pomagam pri sajenju. Prav je, da 
sem jim zgled v delavnosti in vztrajnosti. 
V tem letu sem se tudi tekoče naučila no-
vega, prej meni popolnoma neznanega, 
jezika. Ravno z znanjem malgaščine sem 
se domačinom lahko približala, se z njimi 
povezala in stkala nova prijateljstva. Ljudje 
so me vzeli za svojo in me vedno radi pova-
bijo k sebi domov. Na sprehodih po pode-
želju sem naletela tudi na nekaj res niče-
mur podobnih hiš. To me je spodbudilo, da 
sem oblikovala skupino fantov, ki je začela 
postavljati lesene hiše. Z novim bivališčem 
sem do sedaj razveselila že 6 družin. Nekaj 
na pol podrtih hišk pa smo samo popravili. 
Moje življenje se je  v marsičem spreme-
nilo. Ljudje na Madagaskarju so me vzeli 
za svojo, postala sem del njih. Od njih sem 
se veliko naučila. Seveda pa tudi oni od 

mene. Pred enim letom so me gledali z ve-
likimi začudenimi očmi. Danes pa so moji 
prijatelji, ki so našli mesto v mojem srcu. 
V 'zahvalo' koroni mi ostaja še nekaj časa 
tukaj. Ljudje tukaj plešejo, ko jim povem, 
da so mi spet odpovedali letalo. Ker je ples 
tukaj znak neizmernega veselja, sklepam, 
da opravljam dobro delo. V šali se večkrat 
zahvalim korona virusu, ki mi je omogočil 
podaljšanje mojega dela na tem otoku. 

Katja Ravnikar

Uspešno zaključena gradnja novega zvonika.

Prevoz strehe za novo hišo.

Nadzor gradnje novega misijonskega centra na podružnici.
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Vida Zupin, glasbenica, ki živi v Londonu

»Edina stvar, ki me moti v 
londonskem življenju, je hrana«
Vida Zupin je 21-letno dekle iz Križa pri Komendi, ki je že 
zelo kmalu vedelo, kaj hoče v življenju. Predvsem – peti. Po 
končani srednji šoli (konservatoriju za glasbo in balet v Lju-
bljani) je pri 19 letih odšla študirat v London. Vida, ki je tudi 
štipendistka Ustanove Petra Pavla Glavarja, nam je približa-
la, kako je živeti na Otoku.

Vida, kaj je tisto, kar te je vleklo v 
London? Je bilo potrebnega veliko 
poguma za to odločitev?

Ja, res je treba imeti kar malce poguma. 
Vlekla me je želja po izkušnjah v drugem 
svetu in okolju ter potreba po samostojno-
sti. Vedno sem imela željo po potovanju in 
raziskovanju. Poleg tega sem si želela štu-
dij nadaljevati v smeri glasbe in v Sloveniji 
za to ni prav veliko izbire. London pa je bilo 
mesto, ki je name naredilo vtis že, ko sem 
ga obiskala prvič, stara 13 let. In danes sem 
tu, obiskujem British and Irish Modern 
Music Institute.

Je tvoje življenje že od malega  
povezano z glasbo? 
Glasba je bila moja ljubezen že od malih 
nog. Izhajam iz precej glasbene druži-
ne. Mami je učiteljica glasbe, ena sestra 
igra v bendu, druga igra kitaro.  Vse tri 
pa sodelujejo pri raznih pevskih zborih. 
Že kot majhne deklice nas je mami rada 
učila kratkih pesmic večglasno, ki smo 
jih pele pred družinskimi člani ter soro-
dniki za rojstnodnevne zabave. Spomnim 
se, da so bili vedno navdušeni, ko smo 
bile pripravljene zapeti nekaj novega, kar 
smo se naučile.

Danes gotovo tudi že nastopaš pred 
malce širšim občinstvom … Imaš kakšno 
skrito željo, kje bi rada nastopila?
V Londonu poleg šolskih nastopov pojem 
na raznih 'open mic nights' ter naokoli 
po Londonu kot back vokalistka v bendu 
svoje prijateljice. Moj največji cilj je, da 
se v življenju lahko ukvarjam z glasbo, pa 

naj bo to v zboru, kot učiteljica ali samo-
stojna glasbenica, pevka.

So te domači vseskozi podpirali  
pri tvojih odločitvah?
Na začetku niso bili najbolj navdušeni nad 
izbiro moje kariere. Ko sem jim uspela do-
kazati, da je to res tisto, kar me zanima, da 
je glasba moja strast in sem zanjo priprav-
ljena trdo delati, so tudi sami začeli podpi-
rati mojo odločitev. 

Kako naporen pa je sam študij?
Šola sama po sebi zame ni težka, saj delam 
in se učim stvari, ki me iskreno zanimajo 
in navdušujejo. Moji dnevi so sicer kar pol-
ni, saj delam še v kavarni. London je precej 
drag, tako da si ne bi mogla privoščiti se 
zanašati samo na finančno podporo star-
šev. Brez službe bi težko preživela. Na za-
četku je bilo težko – priti iz 'luksuza' svo-
jega doma, kjer ti ni treba ravno razmišljati 
o vsakem centu, ki ga porabiš, v samostoj-
no okolje, vendar se kmalu navadiš.

Pa pogrešaš kaj iz življenja v Sloveniji?
Bolj kot kraj in jezik, pogrešam ljudi. Toda 
z današnjo tehnologijo sem samo en klic 
stran od družine in prijateljev. Pa hrano 
pogrešam. Prav nič ne premaga kuhinje 
moje mame. Saj ne morem reči, da tu-
kajšnja hrana ni dobra, razlika je v tem, da 
imamo doma vrt in veliko domače zelenja-
ve in sadja. Tukaj je treba vse kupiti v trgo-
vinah. Imajo veliko že vnaprej pripravljene 
hrane in hitre hrane, ki je cenejša, kot pa 
če se sam lotiš kuhanja. Hrana je res edina 
stvar, ki me moti v londonskem življenju.

Kaj pa je tisto, kar ti je pri življenju v 
velemestu najbolj všeč?
Všeč mi je odprtost ljudi in kako hitro 
lahko spoznaš ljudi različnih kultur in z 
različnimi izkušnjami, ki jih z veseljem 
delijo s tabo.  

Kako pogosto se vračaš domov in kje se 
vidiš, ko končaš študij?
Vračam se dvakrat do trikrat na leto. Do-
mov pridem, ko imam počitnice. Letos je 
bilo malo drugače, saj sem čas karantene 
preživela v Sloveniji in tako lahko odmis-
lila nekatere skrbi. Sicer pa bi v Londonu 
rada ostala še nekaj let, raziskala vse svoje 
možnosti in si nabrala čim več izkušenj.

Špela Šimenc
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Zaključno tekmovanje  
v balinanju
Na komendskem balinišču je bilo 1. 
oktobra sklepno prvenstvo članov 
balinarske sekcije pri DU Komenda 
v letu 2020. 

Začelo se je ob 9.00, končalo pa ob 12.00. 
Prvo mesto je osvojil Alfonz Hrovat, ki je v 
finalnem obračunu s 13:9 premagal Draga 
Oblaka. Tretji je bil Tomaž Hacin, ki je bil 

s 13:7 boljši od Toneta Zarnika. Že prej je 
v polfinalnih srečanjih Drago Oblak z ena-
kim izidom (13:7) nadkrilil Tomaža Ha-
cina; z istim rezultatom je Alfonz Hrovat 
ugnal Toneta Zarnika.
Pokale za osvojena prva štiri mesta je tek-
movalcem predal predsednik DU Komen-
da Saša Lenarčič, ki je tudi fotografiral 
napete športne boje, najboljše tekmoval-
ce, pokale in družabno srečanje balinarjev 
in balinark pri DU Komenda z zakusko po 
končanem tekmovanju.

Jožef Pavlič   
Najbolje uvrščeni moški tekmovalci: Alfonz Hro-
vat, Drago Oblak, Tomaž Hacin in Tone Zarnik

Boksarski klub Hayat 
do prvih letošnjih točk 
na Boksarski ligi
Boksarji Boksarskega kluba Hayat so 
se od petka, 2. oktobra, do nedelje, 4. 
oktobra, mudili na vseslovenskih bo-
ksarskih pripravah v Termah Olimia, ki 
so se zaključile s spektakularnimi dvo-
boji na 3. kolu Boksarske lige Slovenije.

Za Boksarski klub Hayat je v kategoriji pionirji 
do 32 kg  tekmoval Stepan Kholodov, talen-
tiran 10-letni borec, ki prihaja iz Rusije. Na-

stopal je v rdečem kotu. Za Stepana je bilo to 
prvo tekmovanje v boksu, a je pokazal, da je 
iz pravega testa in se ničesar ne boji. Z dobro 
taktiko in dovršenimi udarci je nasprotniku 
Stefanu Bojiću iz Boksarskega kluba Kranj na-
rekoval tempo in na koncu zmagal po točkah 
2 – 1. Stepan je že dan prej blestel na tatamiju 
in v judu osvojil srebrno kolajno, a mu je kljub 
temu ostalo še dovolj moči za še eno zmago. 
Vsekakor je ta uspeh velik korak naprej tudi 
za Boksarski klub Hayat, ki je letos odprl 
skupino Boks za otroke v Kamniku in Ko-
mendi ter se tudi z mlajšimi začel udeleže-
vati boksarskih tekmovanj in nastopov v ligi.

Katarina Kumer

Judo novice … 

5. Pokal Komende – veliko prvenstvo v judu
V soboto, 10. oktobra, se je v Športni 
dvorani Komenda odvijal 5. Pokal Ko-
mende, v organizaciji domačega kluba 
Judo klub Komenda. Letos je organiza-
cija predstavljala še posebej velik izziv, 
saj so morali poskrbeti za varnost in vse 
ukrepe NIJZ za preprečevanje širjenja 
virusa. Za to so dobro poskrbeli in dogo-
dek se je dobro odvil. 

Kljub temu, da smo pogrešali goste iz 
tujine, je na tekmovanju sodelovalo 311 
tekmovalcev in tekmovalk iz 29 judo klu-
bov iz cele Slovenije. Judo klub Komenda 
je nastopil s skupaj 38 tekmovalci in tek-
movalkami, ki so se odlično borili. V ura-
dnih kategorijah U12, U14 in U16, ki so se 
točkovale tudi za slovensko judo lestvi-
co ter doprinesle k osvojenemu pokalu, 
je ekipa JK Komenda osvojila 5 zlatih, 2 
srebrni in 7 bronastih kolajn in si s tem 
prislužila 2. mesto v skupnem seštev-
ku. Timeja Starovasnik (JK Komenda) je 
osvojila pokal za najboljšo tekmovalko v 
kategoriji mlajših deklic U12.
Dogodka se je udeležil tudi predsednik 
Judo zveze Slovenije, g. Darko Mušić, in se 
klubu zahvalil za organizacijo v teh težkih 
časih, ko otrokom manjka tekmovanj in 
športnih dogodkov.
V času, ko so otroci zunaj, izven dvora-
ne čakali na svoje borbe, so lahko jahali 
in hranili ponije Konjeniškega kluba Ko-
menda ter igrali nogomet. Gledalcev letos 
ni bilo, a so se otroci kljub temu domov 
vrnili veseli, nekateri tudi s kolajnami.

Šest kolajn za Judo klub Komenda 
V soboto, 3. oktobra, se je šest judoistov in 
judoistk starostne kategorije U12 Judo kluba 
Komenda udeležilo tekmovanja Pokal Ptuja. 
Prav vsi so se uspešno borili in osvojili kolaj-
no. Po dolgem premoru od tekmovanj se tudi 
za judo ponovno odpirajo priložnosti, da se 
športniki pomerijo na tatamiju. Tekmova-
nje brez gledalcev ima sicer spremenjeno 
vzdušje, a otrokom kljub temu veliko po-
meni, da se lahko spet borijo. Najbolje sta se 
odrezala Karim Veinhandl in Timeja Staro-
vasnik, ki sta brez izgubljene borbe osvojila 
zlato. Vse do finala je uspelo priti tudi Ste-
panu Kholodovu, ki je za las izgubil zadnjo 
borbo. Z bronasto kolajno so se zadovoljili 
Jan Jurca, Alja Indof in Rua Jonaš Kvapil. 

Katarina Kumer
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Novi košarkarski trener se predstavi
V košarkarskem klubu Komenda od avgusta deluje trener iz 
Italije, Marco Freschi, ki poskuša čim več svojega košarkarske-
ga znanja preliti v fante selekcij U19 in U15. Da ga bolje spozna-
mo, smo mu zastavili nekaj vprašanj.

Marco, od kod prihajaš?
Moje ime je Marco Freschi in prihajam iz 
Italije. Rojen sem bil v mestu Empoli, ki 
leži blizu Firenc (20 km). Odraščal sem 
med mestom in podeželjem Toskane.

Kdo te je navdušil in vzpodbujal za košarko?
Moj oče je bivši igralec košarke, ki je dobro 
poznan v tamkajšnjih krajih. Moja sestra je 
igrala košarko in bila celo v reprezentanci 
selekcij U18 in U20. Čeprav je moj dedek ig-
ral nogomet in sem sam treniral pet let oba 

športa, sem se na koncu odločil za košarko. 
In pri osemnajstih sem se odločil, da jo že-
lim tudi poučevati, ne samo igrati.

Kako to, da si prišel v Komendo?
Lani sem na naslov kluba poslal svoj življe-
njepis in dobil pozitivni odgovor. S treni-
ranjem bi moral začeti že lani, a smo se na 
koncu dogovorili da začnem letos avgusta.

Kako so te igralci/otroci sprejeli?
Seveda na začetku ni bilo lahko, toda mis-

lim, da se igralci trudijo po svojih najbolj-
ših močeh, saj so prisiljeni, da razumejo in 
govorijo malo po angleško. Po drugi strani 
se tudi sam učim slovensko.

V katerem jeziku se sporazumevate?
Običajno govorimo angleško, a sčasoma 
sem se že navadil nekaj besed (predvsem 
števila, op. a.) in s pomočjo igralcev vedno 
več in vedno bolje govorim slovensko.

Kaj ti je v Sloveniji všeč in česa ne maraš?
Slovenija mi je res všeč. Podeželje, gore, 
mesteca. Je popolnoma drugačna od Ita-
lije. Tudi Ljubljana mi je všeč, sveže mes-
to, polno mladih ljudi in lepo vzdrževano. 
Všeč mi je, ker so v vsakem kraju košar-
karska igrišča. V radiju 10 km jih lahko 
najdeš pet ali šest in tega v Italiji nima-
mo. Vsaj v Toskani igrišč ni veliko in tudi 
niso vzdrževana, saj so velikokrat obroči 
polomljeni. Če sem odkrit, mi ni všeč tu-
kajšnje vreme. Je hladneje in veliko de-
žuje. Navajen sem toskanskega sonca in 
višjih temperatur.

Kaj bi želel sporočiti bralcem Aplence?
Telovadnica je odprta vsakomur: če bi se še 
kdo rad pridružil našim ekipam pri igranju 
košarke, je dobrodošel.

Marcu in njegovim varovancem želimo 
obilo športnih uspehov.

Daniel Žlindra, KK Komenda

Jesenski plezalni izlet v 
Vipavsko Belo 
Člani Športno-plezalnega odseka 
Planinskega društva Komenda smo 
se odločili, da začetek nove plezalne 
sezone kronamo še z izletom. Tako 
smo se v soboto, 10. oktobra, odpe-
ljali proti plezališču v Vipavski Beli.

Tokrat manjše število plezalcev je v sek-
torju Pod travnikom pričakalo hladnejše 
jutro, ki pa se je prek dneva spremenilo v 
lep, topel sončni dan. Čez dan smo preiz-
kušali smeri različnih težavnosti od štiric 
naprej, najboljši pa so napadali smeri, oce-
njene s sedem. Ob samem plezanju je bilo 
slišati komentarje, ki so izkazovali, da so 
same ocene na zgornji meji težavnosti ter 
bi bila smer lahko ocenjena z višjo oceno. 
Zaradi tega smo se med odmori še moč-

neje razveselili sveže pečenega kostanja, 
ki je pričaral pravo jesensko atmosfero. V 
prijetnem vzdušju in dobri volji smo izlet 
zaključili v poznem večeru. Enotni v upa-
nju, da nam bo v letošnji sezoni dovoljeno 
organizirati mnogo izletov z večjim števi-
lom udeležencev.  

Urša Železnikar, ŠPO Komenda
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Živali v razredu
V razredu smo imeli živali, v bistvu 
plazilce, to sta bila slepec in martin-
ček. Slepca smo lahko vzeli v roke, 
martinčka pa smo si lahko dobro 
ogledali. Zelo dobro sem se počutila, 
mislila sem, da bo sluzast, pa ni bil. 
Pravzaprav se mi je zdel prav srčkan. 
Bilo mi je všeč.

Dora Burger, 3. b

*   *   *   *   *

Slepec mi je bil zelo všeč. Najprej sem 
se ga malo bala, potem sem pa videla, 
da ni nič takega. Martinček pa mi je 
bil zelo hecen, ker je imel zelo dolge 
prste. Našli smo ga v razredu. Bil je 
zelo hiter.

Anja Bevec, 3. b

V razredu smo imeli slepca. Vsak ga je 
imel v roki. Pri meni se je imel naj-
bolje, ker ni hotel iti naprej. Zelo je 
gladek. Najbolje mi je bilo, ko sem ga 
dobila v roke. Bilo je odlično. 
 

Kaja Markoja, 3. b
 

*   *   *   *   *

Všeč mi je bilo, ko sem prijel slepca. 
Takoj ko sem ga videl, ga nisem hotel 
prijeti. Ko pa sem videl, da ga drugi 
prijemajo, sem ga tudi jaz. Koža je 
bila čisto gladka.  

Aljaž Žumer, 3. b

Iz šolskih klopi ...
Moj brat 
zmagovalec dirke 
po Franciji
29. 9. 2020 se je moj brat Tadej 
usedel na kolo in začel pritiskati 
na pedala na prvi od 21-ih etap 
na najslavnejši kolesarski dirki 
na svetu.

Doma smo vsak dan sedeli na trnih 
in si želeli le, da bi se varno pripe-
ljal do cilja. A Tadej si je želel več. 
Na skoraj vsaki etapi je napadal, se 
odlepil od skupine in dvakrat celo 
zmagal. Prišel je odločilni dan, ko 
so se kolesarji pomerili v vožnji na 
čas – kronometru. Tadej je blestel 
in prednost Primoža Rogliča, ki 
je bil prvi v skupnem seštevku, se 
je hitro manjšala. Brat je kasneje 
rekel, da je trenerje v avtomobi-
lu razumel, da je v vodstvu pred 
Rogličem za etapno zmago in ne za 
vodstvo v skupnem seštevku, tako 
da je za zmago izvedel šele, ko je 
Primož prekolesaril ciljno črto.
Še podelitve si nismo pogledali do 
konca, že so bili na vratih novinar-
ji, sosedje in prijatelji. Zaradi Ta-
dejevega odličnega nastopa nam je 
Kolesarska zveza Slovenije uredila 
polet v Pariz z ogledom zaključne 
etape in seveda podelitve nagrad. 
Let tja je bil več kot super, saj so me 
povabili v pilotsko kabino.
V prelepem glavnem mestu Fran-
cije smo si ogledali podelitev, po 
slavnostnem dogodku pa sem se 
komaj prikopala do Tadeja. Star-
ši so bili že ob njem, saj so bili na 
podelitvi bližje odru. Najbolj vesela 
sem bila, ko sem ga objela in mu 
čestitala za izjemno zmago. 
Še isti dan smo se vrnili v Sloveni-
jo. Naslednji dan so bili skoraj vsi 
v šoli oblečeni v rumeno. Že zjutraj 
so me na šolskem pragu pričakali 
novinarji, kasneje pa še v šoli.
Ta mesec je bil najlepši mesec v 
mojem življenju.

Vita Pogačar, 9. a
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Pohod na sv. Primoža
V torek, 15. 9., smo se učenci osmih ra-
zredov odpravili na Sv. Primoža. Zbrali 
smo se ob 8.15 pred šolo v Komendi. Ko 
smo prišli, smo morali nekaj časa čakati, 
potem smo lahko vzeli malico. Z avtobu-
som smo se odpeljali do Kamnika oziro-
ma natančneje do vznožja Sv. Primoža, ki 
je bilo hkrati tudi naše izhodišče. 
Sledila je hoja in hoja, kakor se za špor-
tni dan spodobi. Seveda pa kljub vročini 
ni manjkalo pogovarjanja in smejanja. 
Pogovarjali smo se o raznih stvareh, 
med drugim tudi o šoli. Tako smo kar 
nekaj časa hodili v klanec, dokler za 
ovinkom nismo zagledali cerkve, kar je 
pomenilo, da smo že na cilju. 
Tam smo se zleknili na travo, kjer smo 
pojedli šolsko malico in si odpoči-
li. Nekateri so si šli pogledat razgled, 
drugi so se pogovarjali, tretji samo se-
deli, tako da je imel vsak nekaj za po-

četi. Vendar pa je čas zelo hitro minil in 
že smo se odpravili nazaj. 
Odločili smo se, da gremo po malo 
daljši poti, saj smo imeli na voljo še 
veliko časa. Tako smo kakšnih pet mi-
nut hodili v klanec, potem pa se je pot 
začela spuščati, dokler nismo zagle-
dali začetne točke. 
V avtobusih smo si nadeli maske in se 
pogovarjali. Tako smo se iz Kamnika 
pripeljali v Komendo. Iztopili smo iz 
avtobusa in šli na kosilo ali pa domov.
Ta športni dan mi je bil načeloma všeč, 
saj nismo bili za šolskimi klopmi. Vse-
eno pa bi mi bilo bolje, če bi hodili 
malo hitreje, saj je bil po mojem mne-
nju tempo malo prepočasen. Veselim 
se že naslednjega športnega dne in 
upam, da bo podoben temu.

Hana Kralj. 8.c 

Obiskala nas je pisateljica Desa Muck

Danes nas je v šoli v Komendi obiskala 
mladinska pisateljica Desa Muck. Pove-
dala nam je, da je napisala veliko knjig. 
Najbolj poznane in brane so zbirke knjig 
z naslovom Anica in Čudežna bolha Megi. 
Eno od teh sem tudi jaz prebral. Ko je bila 
Desa majhna, si je želela imeti domačo 
živalco. Pa je ni nikoli dobila. Zato se je 
odločila, da bo svojim otrokom kupila ži-
valce, če jih bodo želeli. Povedala je tudi, 
da kar narediš slabo, se ti v življenju vrne.
     
  Jure Čertanc, 3. c

Pripovedovala nam je o svoji prete-
klosti. Lahko smo jo vprašali, kar smo 
hoteli. Desa ima črna očala. Z obrazom 
dela grimase. Izgleda stroga. Zgod-
be pripoveduje na zabaven način. Za-
pomnila si je, da je Tadej Pogačar iz 
Komende. Napisala je deset knjig o 
Anici in deset knjig o bolhi Megi. Je 
zelo prijazna.
 

Anamarija Kosec, 3. a

Planinski in 
kolesarski športni dan
Ta teden je bilo zelo pestro, saj smo 
imeli kar dva športna dneva. Teden se 
vedno začne s ponedeljkom, ki smo 
ga kot običajno preždeli v šoli. Nas-
lednji dan smo imeli prvi športni dan. 
Odpravili smo se na Stari grad nad Ka-
mnikom. Izlet mi ni bil najbolj všeč, 
ampak bolje kot sedeti v šoli.
Ob prihodu v šolo sem bil zelo pre-
senečen, ker so se nekatere učiteljice 
opremile, kot da bodo odšle na Tri-
glav. Za ta mali hribček še malice ni 
treba vzeti s seboj! Kot bi mignil, smo 
bili pri Starem gradu, s poudarkom na 
pri. Prvi del poti je bila prijetna goz-
dna pot, a žal smo se po njej vlekli 
kot megla. Nezaslišano je, da smo do 
Tolstega vrha porabili uro in pol. Tam 
smo naredili majhen postanek, ki bi 
mu lahko rekli pripravek na čisto ta 
pravo moro. Pot se je prelevila v doo-
olgo cesto, ki se je vlekla kot jara kača. 
Dooolgčas …
Potem smo le osvojili težko priča-
kovani Stari grad in le trenutek kas-
neje tudi gostilnico na njem. Takrat 
se je začela mora za natakarje, pa ne 
tista meglena ...
Naslednji dan smo spet prilepljeni na 
stole in odprtih ušes preživeli v šoli. Pa 
nič zato, saj je bil že naslednji dan poln 
kolesarskih izzivov!
Začelo se je s pregledom koles. Nato 
smo odšli pozirat za najlepšo šolsko 
fotografijo 6. a. Izvedeli smo tudi vse o 
opremi cestnega kolesarja. Komaj sem 
čakal, da sem se preizkusil na poligonu 
in naloge so bile res zanimive. Najbolj 
navdušen sem bil, ko sem lahko sedel 
na čisto pravo specialko, ki je bila vpeta 
v trenažer. Zapodil sem se z vso močjo, 
kot da bi bil na Tour de France. 
Sedaj me ni več strah, če mi bo počila 
zračnica, saj sedaj vem, kako se jo za-
menja. Upam, da bom to znanje ma-
lokrat zares uporabil. 
In že je bil tukaj nov dan in spet sede-
nje v šolski klopi … In od takrat izvira 
tudi ta domača naloga. 

Bor Humar, 6. a 



Aplenca   |   Oktober 2020 23NA MLADIH SVET STOJI

Šola v naravi

Prejšnji ponedeljek smo se odpeljali 
proti Debelemu rtiču, še prej pa smo 
se ustavili v Postojnski jami, kjer smo 
si ogledali tudi muzej. Po jami smo se 
peljali z vlakom.
Na Debelem rtiču smo najprej od-
ložili kovčke in šli na kosilo. Nato 
smo se namestili po sobah, še prej 
pa smo razpakirali. 
Sledilo je plavanje, pred odhodom 
na ladjico, s katero smo se peljali do 
Pirana, so nas razdelili še po ekipah. 
V Piranu nam je gospod Daniel raz-
kazal mesto. Kupili smo lahko tudi 
nekaj spominkov. 
Naslednji dan smo šli plavat že zjut-
raj, nato smo imeli ocenjevanje sob, 
počitek in kosilo. Všeč mi je bil tudi 
zadnji dan, ko smo že zjutraj vse 
pospravili, sledilo je plavanje, kjer 
smo se lahko igrali različne igre. 
Učitelj nam je povedal, katerega del-
finčka smo osvojili. 

Ela Bertoncelj, 5. a

Predstavitev volčičev in volkuljic
Komendsko džunglo letos sestavljajo:

 ◼ Akela, ki je vodja krdela in varuje džun-
gelsko postavo,

 ◼ Kača Kaja, ki je najbolj spretna kača daleč 
naokoli ter vešča o pripovedovanju zgodb, 

 ◼ Čil, ki ves čas naokoli raznaša novice in 
je z vsem na tekočem ter 

 ◼ Bagira, ki poskrbi, da naše mišice nikoli 
ne počivajo. 

V džungli pa poleg starih volkov teka tudi 
24 volčičev in volkuljic. Stari volkovi vo-

dimo krdelo, volčiče vzgajamo po skavtski 
metodi s pomočjo zgodb iz Knjige o džu-
ngli. Skozi celo leto volčiče učimo zakuriti 
rdečo rožo, katera džungelska koreninica 
je užitna ali pa kako volčič misli na drugega 
kakor na samega sebe. Srečanja posvetimo 
tudi urjenju ročnih spretnosti, igranju in 
medsebojnem sodelovanju ter se učimo ži-
veti v veselju in poštenosti. 
Geslo volčičev in volkuljic: KAR NAJBOLJE!
Med seboj se pozdravljamo s pozdravom: 
DOBER LOV! 

Stari volkovi Akela, Kača Kaja, Čil in Bagira

SKAVTZZIV

Švedska bakla

Skavti smo znani po tem, da si znamo 
sami zakuriti ogenj in si na njem pripravi-
ti kakšen okusen obrok. Tokrat vam bomo 
predstavili zelo priročen način kurjenja 
ognja, ki se imenuje švedska bakla. Tak 
način je zelo primeren za kurjenje v snegu. 
Ker je izkoristek toplote pri kuhanju zelo 
dober, na ta način porabimo malo lesa, po-
leg tega pa nam ni potrebno delati doda-
tnega stojala oz. držala za posodo.

Postopek izdelave

Za švedsko baklo potrebujemo kos 
smrekove sušice.

Kos s sekiro razsekamo na štiri enake dele 
(četrtake), med katere položimo paličice, 
tako da so posamezni kosi med seboj nara-
zen približno 2 cm.

Ko ločimo četrtake, jih okrog za-
sujemo z zemljo, da tako fiksiramo 

baklo. 

Med reže vstavimo netivo in dračje 
(brezovo lubje, suhe smrekove ve-

jice …). Netivo vstavimo čisto pri tleh in 
pazimo, da ga nekaj gleda ob straneh ven 
iz hloda. S suhimi vejicami zapolnimo reže 
do vrha.

Baklo prižgemo spodaj, na vseh šti-
rih straneh. 

 
Na baklo postavimo lonec in si prip-
ravimo okusen obed.

 
Povzeto iz strani zvn.skavt.net

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Kaj se dogaja pri skavtih?
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Poveži pikice!

Poišči pravo senco!

Ustvarjalna delavnica  
ČIRE ČARE
Kdaj? Vsako soboto od 10.00  
do 12.00 ure:

7. 11. 2020 - USTVARJAMO Z GLINO: 
izdelovanje broške iz gline,
14. 11. 2020 - ODPRTO OKNO: iz-
delovanje slike iz folije in prosoj-
nega papirja,
21. 11. 2020 - NAVIHAN ŠKRAT: iz-
delovanje škrata iz naravnih ma-
terialov (zrasli mu bodo lasje, če ga 
bomo previdno negovali),
28. 11. 2020 - HOTEL ZA ŽUŽELKE: 
pred hudo zimo bomo izdelali hišico 
za žuželke.

Lokostrelstvo v Športni 
dvorani Komenda
Kdaj? Vsak četrtek: 

 ◼ otroci od 17.00 do 18.30,
 ◼ starejši mladinci in odrasli od 

18.30 do 20.00,

Glede na spreminjajočo se situacijo za-
radi korona virusa, za vse informacije 
glede izvajanja dogodkov Mravljišča 
lahko pokličete na  031 379 891 (Jelka) 
- vsak delovnik med 17.00 in 20.00.

Teden otroka v Vrtcu Mehurčki

Vsako leto je prvi teden v mesecu oktobru posvečen Tednu otroka. Takrat v 
vrtcu izvajamo dejavnosti, ki so v skladu z določeno temo, ki jo določi Zveza 
prijateljev mladine Slovenije.

Letos se je vsebina Tedna otroka povezo-
vala s Telefonom za otroke in mladostnike 
TOM, ki praznuje 30 let. Tokrat se je ime-
novala kar po sloganu telefona TOM: »Od-
govor je pogovor«. 
V Vrtcu Mehurčki smo izvajali naslednje 
dejavnosti: glasbeno in plesno dopoldne, 
pogovor z lutko, animacija z lutko, bibarije 
in prstne igre, šaljivke in izštevanke, li-
kovne ustvarjalnice, predstava Kamišibaj: 
Piščanček Pik, igralni dan. 
V najstarejših oddelkih vrtca so potekale de-
javnosti, ki so vključevale: neverbalni pogo-
vor – znakovni jezik (Žiga špaget), pogovor 
z očmi, pogovor prek telesa (pantomima), 
pogovor med živalmi, likovna upodobitev.
Ker so letos vse od pomladi posebne raz-
mere zaradi korona virusa, se zaposleni še 

toliko bolj trudimo, da bi otrokom zagoto-
vili čimbolj kakovostno in prijetno bivanje v 
vrtcu, kljub omejitvam in ukrepom, ki nam 
včasih malo omejijo svobodo izražanja.

vzgojiteljica Maja Klopčič
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Sprememba urnika odvoza rjave posode  
v zimskih mesecih
Tako kot lansko leto s 1. novembrom 
2020 prehajamo na zimski režim odvoza 
rjavih posod za ločeno zbiranje biolo-
ško razgradljivih kuhinjskih odpadkov. 
Rjave posode bomo v zimskih mesecih, 
se pravi novembra, decembra, januarja, 
februarja in marca, praznili na 14 dni. 
Praznjenje rjavih posod bo potekalo v 
tednih, ko praznimo tudi posode za lo-
čeno zbiranje mešane odpadne embala-

že (črna posoda z rumenim pokrovom). 
Dan praznjenja za posamezno naselje 
oziroma ulico ostaja nespremenjen. 
Dodatne informacije vezane na ločeno 
zbiranje biološko razgradljivih odpad-
kov v gospodinjstvih lahko najdete na 
spletni strani www.publikus.si (kateri 
odpadki sodijo v rjavo posodo, kompo-
stiranje biološko razgradljivih odpadkov 
v lastnem vrtu …).

KOLEDAR PRAZNJENJA 
PO DNEVIH (2020-21)
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Žalna floristika 
po naročilu 
Možna dostava

www.vrtnicenter.si

Hacetova 1,
DOLGI MOST-Ljubljana

Moste pri KOMENDI

01 53 43 587

Odgovorni vodja del: Aleš Kotnik, gr. teh. IZS VD G-10209
041594459  |  gradnjakotnik@gmail.com

Gradnja Kotnik d.o.o.  |  Hrib pri Kamniku 10, 1241 Kamnik

26 OBVESTILA

Rumeno, ki so ga ustvarile pridne roke komendskih kmetov. 
So že ob setvi vedeli za Pogačarjev podvig?

Majda Jovan-Toplak

PISMA OBČANOV

Odšli so ...

Klara Maček iz Gmajnice, v 26. letu starosti.

Naslednja Aplenca, Glasilo Občine Komenda, izide v petek, 
27 novembra. Rok za posredovanje gradiv za objavo v novembrski 
številki je 13. november 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. Zaradi izrednih razmer 
v državi lahko pride do sprememb pri izidu naslednje Aplence. 
Prosimo za razumevanje.  
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Upravljalec vaših osebnih podatkov je Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov pri upravljalcu je Jerneja Merva, 
Dataofficer d.o.o, varstvopodatkov@komenda.si. Vaše osebne podatke obdelujemo zaradi izvedbe žrebanja ter izročitve nagrade. Obdelujemo zgolj vaše posredovane kontakte.

Rešeno križanko (lahko tudi samo geslo) pošljite na naslov: Uredništvo
APLENCE, Zajčeva 23, 1218 Komenda ali po mailu: urednistvo.gok@komenda.
si do vključno 19. novembra 2020. Na kuverto ne pozabite pripisati 'NAGRADNA
KRIŽANKA', poleg tega pa zraven potrebujemo še vaše ime, priimek in naslov.
Ostala pravila so objavljena na spletni strani Občine Komenda.

Rešitev septembrske križanke se glasi: FRIZERSTVO CECILIJA

Seznam nagrajencev Nagradne križanke MODNO FRIZERSTVO 
CECILIJA,  v Aplenci, Glasilu občine Komenda, številka 09/2020:

1. nagrada  – barvanje, striženje in fen frizura:    
IVICA PETERLIN    

2. nagrada – žensko striženje in fen frizura:   
SUZANA TRIVIČ

3. nagrada – moško striženje: 
MARIJA FERJUC

Nagrajenci lahko na podlagi tega potrdila in osebnega dokumen-
ta nagrade koristijo v MODNEM FRIZERSTVU CECILIJA, Glavar-

jeva cesta 104, Komenda (041 369 048). ČESTITAMO!

Planinski dom Komenda združuje dve navidez 
različni skrajnosti; kmečko in domače opremljeno 
notranjost, ki ustvarja prijetno vzdušje, ter sodobno 
ponudbo hrane, primerno za ljudi, ki kljub hitremu 
življenjskemu tempu skrbijo za svoje zdravje. 
Zaradi velike ponudbe različnih igral, je priljubljena 
lokacija za družine z otroki.

DELOVNI ČAS:
Od ponedeljeka do petka: 8.00 – 21.00

Sobota: 9.00 – 21.00
Nedelja: 9.00 – 20.00

NAGRADE:
1. NAGRADA: Kosilo za 2 osebi
2. NAGRADA: Kosilo za 1 osebo

3. NAGRADA: Pica po izbiri

Planinski dom 
Komenda
Podboršt pri Komendi 7g, 
1218 Komenda
Tel.: 040 602 902



Jesenske
lepotice ...

Sadike sadnega drevja

Hacetova 1,
DOLGI MOST-Ljubljana

Moste pri KOMENDI www.vrtnicenter.si

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

Kaki
Češnje


