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»Trenutno situacijo v okviru
občinske uprave in štaba Civilne
zaščite uspešno obvladujemo«
V Občini se še vedno, kljub opozorilom, zbirajo in družijo posamezne skupine – Tudi Občina Komenda zagotavlja topel obrok otrokom, ki to najbolj potrebujejo – Zaradi epidemije se od častnega občana Lojzeta Laha ni bilo mogoče posloviti z žalno sejo.

K

ako se v naši občini spopadamo z
epidemijo koronavirusa?
Epidemija SARS-CoV-2 je žal močno
prisotna tudi na območju naše občine. Do
današnjega dne (16.11.2020) je bilo v celotnem letošnjem letu s tem virusom potrjeno
okuženih kar 3,53 % prebivalstva občine.
Verjetno ta številka ni povsem realna, ker
vemo, da je veliko oseb z virusom, ki tega
ne zaznajo oziroma ne kažejo nobenih
znakov okužbe. Po podatkih NIJZ smo žal
zabeležili že tudi štiri smrtne žrtve z območja občine, ki so evidentirane kot posledica okužbe s tem virusom.
Prav gotovo pri osebni zaščiti in preprečevanju možnosti širitve okužbe nismo drugačni kot na celotnem območju države; tudi
v naši občini se še vedno zbirajo in družijo
posamezne skupine na različnih površinah
in v objektih. Vse premalo se še – vsaj nekateri – zavedajo, kako s takšnim ravnanjem
ogrožajo ne samo sebe, temveč predvsem
svoje bližnje, starše, prijatelje, znance. Vse
občanke in občane ponovno pozivam, naj
dosledno upoštevajo navodila stroke. Naj
nam sedaj ne bo prehudo, če smo kakšen
trenutek več doma in se odpravimo ven res

samo takrat, ko je to najbolj potrebno. Če že
gremo ven, uporabljajmo maske, razkužujmo oziroma umivajmo si roke, držimo se
minimalne varnostne razdalje. Le tako nam
bo vsem skupaj v prihodnje bolje.
Kljub dejstvu, da je delež potrjeno okuženih občank in občanov dokaj visok, k sreči
nimamo zaznanega kakšnega večjega žarišča teh okužb.
Trenutno situacijo v okviru občinske uprave in štaba Civilne zaščite uspešno obvladujemo in predvsem upamo, da se stanje
ne bo poslabševalo. Štab CZ deluje tako rekoč na daljavo, kar pomeni, da je z vsemi
pomembnimi dogajanji in ukrepi obveščen
sproti po elektronski pošti. V kolikor pa
bi se stanje poslabševalo in bi se pokazala
potreba po sestanku, smo v dogovoru, da
se nemudoma sestanemo.
Številne Občine so na podlagi okrožnice
Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport v teh težjih razmerah poskrbele za
topel obrok otrok iz socialno ogroženih
družin. Kako je s tem v naši občini?
Tudi Občina Komenda se je odzvala na navedeno okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter zagotovila topel
obrok za učence in dijake, za katere je v času
zaostrenih epidemioloških razmer organizirano izobraževanje na daljavo. Brezplačen
topel obrok pripada učencem in dijakom, pri
katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku
ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije
malice ali kosila, ne presega 382,82 evra (3.
dohodkovni razred otroškega dodatka, oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačen topel obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.

Obvestilo je bilo javno objavljeno. Učenci
oziroma dijaki so se prijavljali na šoli, ki jo
obiskujejo, ta pa je v skladu s predpisi preverjala izpolnjevanje pogojev. Skupaj z vodstvom Osnovne šole Komenda Moste smo se
dogovorili, da se topli obroki pripravljajo v
kuhinji šole v Komendi, kjer se tudi razdeljujejo upravičencem. Po zadnjih podatkih se
poleg upravičenim učencem šole pripravlja
brezplačen topel obrok tudi za štiri učence Osnovne šole 27. julij Kamnik z območja
naše občine in za sedem upravičenih dijakov
srednjih šol iz naše občine.
Špela Šimenc

SKUPAJ BOMO ZMOGLI
Spoštovane občanke, spoštovani občani,
Prizadevanja Vlade RS, pristojnih ministrstev in institucij v prizadevanju
za zajezitev širjenja virusa COVID-19
in sprejemanje ukrepov ni dovolj. Potrebno je sodelovanje vseh nas, medsebojno zaupanje in samozaščitno
obnašanje. Za zaščito nas samih, naših sorodnikov, prijateljev, znancev,
medicinskega osebja, sodelavcev in
drugih je nujno potrebno spoštovanje
sprejetih ukrepov. Zato nosimo maske povsod tam, kjer je to predpisano,
izogibajmo se nepotrebnim stikom in
druženj, skrbimo za higieno rok z razkuževanjem oziroma umivanjem.
Vsi si želimo, da bi čim prej odprli
vrtce, šole, trgovine, obrtne dejavnosti in gospodarstvo. Vse to lahko dosežemo le s skupnimi močmi in le, če
bomo vsi spoštovali ukrepe ter se obnašali odgovorno.
Stanislav Poglajen
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S 13. redne seje Občinskega
sveta Občine Komenda
Na 13. redni seji je uvodoma župan spregovoril o trenutni epidemiološki situaciji. Na dan seje, 22. oktobra, je bilo v naši občini 50 aktivno okuženih: »Ta številka je izjemno visoka. Prosim
vse svetnice, svetnike, občane in občanke, da v čim večji meri
upoštevajo vsa navodila države in pristojnih inštitucij. Le tako
bomo lahko izšli iz te krize.«

T

adej Pogačar Častni občan
Občine Komenda
Na seji je bil soglasno sprejet sklep,
da Tadej Pogačar, ki je zmagovalec letošnje Dirke po Franciji, prejme naziv Častni
občan Občine Komenda – za zasluge na
področju športa, ki imajo trajen pomen za
ugled in promocijo občine in države. Zaradi trenutnih izjemnih razmer bodo Tadeju
priznanje podelili, ko bo to mogoče.
Občani aktivno pristopili k
napovedanim spremembam v t.i
'Šmidovem logu' na Gmajnici
Precej burnega odziva s strani svetnikov
je bila deležna točka seje o spremembah in
dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu
območja KO 13 – Gmajnica. Takole je zadevo razložil Marjan Potočnik: »Lani v začetku leta se je na Občini oglasil investitor
z željo, da preostale tri večstanovanjske
objekte, ki so po obstoječem lokacijskem
načrtu predvideni na južnem delu območja nadomesti z enostanovanjsko gradnjo
oz. dvojčki. Razlog je bil v tem, da mu je pri
večstanovanjski gradnji na vzhodni strani
zmanjkalo parkirišč. Brez zagotovitve teh
parkirišč, pa teh treh blokov (ki jih sedaj
črtamo) ne bi mogel postaviti. Ker so pa na
tej lokaciji, kjer so predvideni dvojčki, že
zgrajena parkirišča za obstoječo večstanovanjsko stavbo, je moral investitor najti nadomestno lokacijo za ta parkirišča.
Te je našel na različnih lokacijah, največ
pa na zelenici na južni strani.« Sredi oktobra je bila sklicana javna obravnava,
katere se je udeležilo izjemno veliko ljudi
in Potočnik je na tem mestu pohvalil občane, da so aktivno pristopili k zadevi. Na
razpravi so občani opozorili na več zadev,
v središču pa ostajajo nadomestna parki-

rišča, ki da naj bodo zgrajena, preden se
gradi karkoli drugega. Pripomba občanov
je bila tudi na primernost lokacije novo
predvidenih parkirišč, češ da so preveč
oddaljena od večstanovanjske gradnje. Po
predpisih je sicer oddaljenost v redu, toda
v praksi gre za slabšo rešitev. Zato je bilo
predlagano, da se en dvojček (dve stanovanjski enoti) ukine in da se tam zagotovijo parkirišča. Na Odboru za komunalo,
ceste, urejanje prostora in varstvo okolja, kjer so sicer podali pozitivno mnenje
na ta odlok, so projektantu naložili, naj
poskusi najti parkirišča bližje večstanovanjskim blokom. Po predstavitvi so se
oglasili svetniki, uvodoma Roman Dobnikar, s komentarjem, da se sicer sprva lepa
soseska spreminja v »kitajsko četrt« in da
v Občini pogreša dolgoročno načrtovanje
in večje standarde. Tudi Roman Koncilija je poudaril, naj investitor na Gmajnici
najprej poplača dolg od prej, torej parkirišča, potem pa naj se loti zadev naprej.
Glede sprejemanja občinskih prostorskih
načrtov pa, da žal vedno prevlada kapital.
Oglasil se je tudi Zoran Sodnik, ki je bil
prisoten na javni razpravi, in povedal, da
ljudje niso pripravljeni hoditi 200 metrov
po pločniku, da bodo prišli do svojega bloka. Sprašuje se tudi, kje bodo otroci igrali
nogomet in košarko, če se bodo postavile
še nove hiše. »Vem, da ima kapital svojo
moč, ampak mi imamo dolžnost, da ščitimo prebivalce, njihove interese in da naredimo tako, da se bodo dobro počutili v
tej soseski,« pravi Sodnik. V 1. obravnavi
so bile spremembe in dopolnitve sprejete
– z navodilom načrtovalcu in investitorju, da v nadaljevanju postopka poskušata
najti uporabnikom bolj prijazne rešitve. O
zadevi bodo svetniki še razpravljali.

Določitev cen za uporabo
Športne dvorane Komenda
Iz zbranih podatkov delovanja Športne
dvorane Komenda je razvidno, da so prihodki iz uporabnin športne dvorane leta
2017 še zadoščali za kritje stroškov dela
zaposlenih (takrat še ni bil zaposlen drugi hišnik za polovični delovni čas). Takoj zatem se je začel kazati primankljaj,
nova zaposlitev in spremembe v plačnem
sistemu so vplivali na to, da se z uporabninami ni dalo pokriti niti stroška dela
zaposlenih. Zato je dvig cene uporabe
športne dvorane nujno potreben. Sprva je
bil predlagan dvig cen za 20 %. S takšnim
dvigom (seveda ob enaki zasedenosti) bi
se v naslednjih letih lahko pokrili stroški
dela zaposlenih, a ne v celoti (plačilo odpravnine ob upokojitvi bi se moralo kriti iz drugih virov). Materialni stroški in
stroški tekočega vzdrževanja pa bi se še
naprej pokrivali iz občinskega proračuna. Toda, ker imamo po besedah župana
v Občini kar nekaj problemov z mladino,
so se odločili, da cene za tiste uporabnike, ki so tretirani kot uporabniki letnega
programa športa, zaenkrat ne dvignejo.
Dvignejo pa se cene uporabe za rekrea-
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tivno dejavnost in za zunanje uporabnike. Za takšno odločitev
se je v imenu treh največjih uporabnikov (Twirling in mažoretni klub Komenda, NK Komenda, Košarkarski klub Komenda)
zahvalil Aleš Marinko, hkrati pa povedal, da tudi nove cene rekreativne vadbe ostajajo ali cenejše ali pa primerljive s cenami
podobnih dvoran po Sloveniji.
Špela Šimenc

Poslovna cona Komenda: dolg do
DUTB bo padel pod milijon
Konec oktobra je N-Invest vložil dokumentacijo za izdajo
uporabnega dovoljenja za infrastrukturo, kar je bil pogoj,
da je podjetje Veto (kot smo poročali v pretekli številki,
je podjetje Veto največji kupec novih parcel) v 15-ih dneh
vplačalo 810.600 evrov na račun DUTB. S tem se je dolg
do DUTB zmanjšal na 1.701.400 evrov. Po pridobitvi bosta kupca Zorman Investicije in Veto skupaj nakazala še
486.360 plus 270.000 evrov in dolg bo padel pod milijon,
na 945.000 evrov. V letošnjem letu zapade še plačilo 10 %
kupnine GLT, v višini 32.000 evrov, torej naj bi bilo stanje
okrog novega leta (epidemija lahko vpliva na datum izdaje
uporabnega dovoljenja) 913.000 evrov.
Matic Romšak
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Otroška igrala in
športni center
November je bil znova mesec, ko smo bili, zaradi neodgovornosti posameznikov in posledično velikega števila
obolelih v gibanju omejeni na svojo občino. A to ni ovira
za izboljšave in izpolnjevanje načrtov. Predvsem za mlajše otroke je bila razveseljiva novica o postavitvi otroških
igral v štirih naseljih, ki je bila pred zadnjimi volitvami
tudi ena točk programov naših kandidatov prav v omenjenih naseljih. Sredstva za igrala so bila zagotovljena v
okviru akcijske skupine LAS-za mesto in vas, ki se napaja
s sredstvi evropskih skladov. V času razvojne stagnacije
Občine, kot posledice neodgovornega ravnanja v preteklih mandatih, vsekakor dobrodošla novica. Seveda se
pri tem takoj postavlja vprašanje, kdaj bo narejen korak v
smeri zagotavljanja potreb najstnikov, s katerim bi morda koga odvrnili tudi od napačnih poti in prepoznavanja v zdaj že vsakotedenskih zapisih policijske kronike
o zasegih »posušenih snovi« v Občini. Naš predlog, kot
izhaja iz programa, je še vedno izgradnja športno rekreativnega centra, ki bi omogočal udejstvovanje tudi tej
populaciji odraščajočih občanov.
OO SDS Komenda

Komenda na drugem mestu na
lestvici razvitosti občin

Foto: Luka Karničnik

Pred kratkim je Ministrstvo za finance objavilo seznam
občin glede na razvitost. Izmed 212 občin, kolikor jih
imamo v Sloveniji, se je Komenda uvrstila na 2. mesto,
takoj za Občino Trzin in pred Občino Domžale.
Koeficient razvitosti občin Ministrstvo izračuna na podlagi desetih
kazalcev, pri tem upoštevajo razvitost, ogroženost in razvojne možnosti (ta del ima največjo težo). Kazalniki razvitosti občine so bruto dodana vrednost gospodarskih družb na zaposlenega, osnova za
dohodnino na prebivalca občine in število delovnih mest na število
delovno aktivnega prebivalstva občine. Kazalniki ogroženosti občine
so indeks staranja prebivalstva občine ter stopnja registrirane brezposelnosti in stopnja delovne aktivnosti v občini. Kazalniki razvojnih
možnosti so oskrbljenost z dobrinami in storitvami javnih komunalnih služb (stopnja priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje
po aglomeracijah), opremljenost s kulturno infrastrukturo (kulturni
spomeniki in objekti javne kulturne infrastrukture), delež območij
Natura 2000 v občini in poseljenost občine.
Koeficient razvitosti je tudi merilo za sofinanciranje naložb občin
iz državnega proračuna. Bolj, kot je občina razvita, manjši finančni delež s strani države ji pripada.
Špela Šimenc
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Dejavnosti UPPG v času epidemije: »Z obstoječimi
zalogami živil ne moremo zadostiti potrebam«
Število prejemnikov socialne pomoči, katerim tedensko dobrotniki
(posamezniki in podjetja) darujejo
prehrambne izdelke, je spričo odpuščanj in čakanja na delo ponovno
v porastu.
V času spomladanske epidemije smo pakete živil izročali 21 prejemnikom,
pred zdajšnjo epidemijo 14, v teh tednih pa
v povprečju 19 prejemnikom.
Ustanova, tako kot v spomladanski epide-

miji, osnovna živila dostavlja na domove.
Vendar z obstoječimi zalogami živil ne
moremo zadostiti potrebam.
Prostovoljci poročajo, da so razlogi socialnih stisk naših prejemnikov velikokrat zunaj njihovega vpliva. Ljudje so se v
socialni stiski znašli – ne zato, ker bi ne
hoteli poprijeti za delo – ampak zaradi nizkih dohodkov, telesnih in duševnih
bolezni, finančnih kreditov, ostarelosti,
tudi zapuščenosti.
Štefan Petkovšek, UPPG

MAJHEN DAR Z
VELIKIM UČINKOM
V prednovoletnem času lahko nekaj
dobrega napravimo tudi za soobčane, ki živijo na socialnem robu.
Ustanova je v sodelovanju z nekaterimi živilskimi trgovinami v
Občini Komenda postavila košare,
v katere lahko daste katero od živil z daljšim rokom trajanja. Akcija
MAJHEN DAR Z VELIKIM UČINKOM bo trajala od 30. novembra do
14. decembra.
Skupina 10 prostovoljcev se vam v
imenu prejemnikov pomoči vnaprej iskreno zahvaljuje.

Anketa o življenju v Občini Komenda: močno
izpostavljena potreba po različnih športnih
površinah in igriščih za mlade
Ustanova Petra Pavla Glavarja je preko socialnih omrežij med 7. in 16. septembrom povabila občane, da odgovorite na anketo »Življenje v Občini Komenda«. V tem času smo zbrali 52 odgovorov, kar predstavlja 0,82 % vseh
prebivalcev Občine. Povprečna starost sodelujočih je bila 43,2 leti. Četudi
vzorec ni bil statistično reprezentativen, odgovori ponujajo relevanten pogled na danosti in potrebe občanov.
V sklopu vprašanj, vezanih na socialne
razmere občanov, v splošnem ocenjujete, da večina gospodinjstev v Občini s
svojimi prihodki shaja z manjšimi težavami (46 %) oz. dokaj lahko (40 %). Med
razlogi za obstoj revščine ste največkrat
navajali brezposelnost, bolezen, izobrazba, nemotiviranost za delo, alkoholizem,
zasvojenost. In prav odvisnost mladih
naj, po vašem večinskem mnenju (31 %),
humanitarne organizacije v Občini v večji
meri naslavljamo.
V sklopu vprašanj, ki zadevajo mlade, v
splošnem ocenjujete, da je za dijake in študente v Občini slabo (21,2 %) poskrbljeno
oz. zanje ni ponudbe (11 %). Ugotavljate,
da je dobro poskrbljeno za osnovnošolce –
zaradi delovanja Mravljišča (7 %) in športnih klubov (14 %). Vendar izven športa
ponudbe ni (9 %) – ni dogodkov za mlade.
Izpostavili ste tudi pomanjkanje dostopnih
igrišč – za mladino in za otroke. Ko smo
vas spraševali, kaj mladi v Občini še potrebujejo, ste odgovorili, da potrebujejo različne športne površine (23 %): pump track,
skate park, igrala za otroke, kolesarski

poligon, odbojko na mivki, drsališče, bazen. Drugi pa ste se osredotočili na vsebine
izven športnih aktivnosti (21 %): koncerti,
izobraževanja, pevski zbor, dramska skupina, delovne akcije, likovne delavnice,
tehnično usposabljaje. V ta namen je treba
imeti prostore mladinskega centra z izdelanim programom (20 %).
Sodelujoči v anketi ste odgovorili tudi na
vprašanje »Kaj vas najbolj moti oz. pogrešate v Občini Komenda?«. Prepoznali
smo osem področij, kjer vidite še priložnosti izboljšanja:
◼◼ INFRASTRUKTURA OBČINE – urejenost in številčnost ekoloških otokov;
prostorska stiska šole in vrtca; urejenost obstoječih in vzpostavitev novih
sprehajalnih poti; urejenost vodnih
poti; zdravstvena oskrba občanov; kje
je središče kraja, kjer bi se ljudje lahko družili.
◼◼ KULTURA – premalo je energije za njen
razvoj; obnovitev Kulturnega doma.
◼◼ MLADINSKI CENTER – pogrešate družabni prostor, kjer mladi ne bodo takoj
sumljivi in označeni za »slabo družbo«.

◼◼ SKUPNOST – premalo medsebojnega
sodelovanja, pasivnost občanov.
◼◼ TURIZEM – razvojne naravnanosti ni.
◼◼ ŠPORT – otroška igrišča v vsako vas,
slabo je poskrbljeno za športne rekreativce, premalo javnih športnih dogodkov, močno ste izpostavili potrebo po
različnih športnih površinah za mlade.
◼◼ POSLOVNI OBJEKTI – pogrešate knjigarno, slaščičarno, večjo trgovino.
◼◼ PROMETNA UREDITEV – kolesarske
steze s sosednjimi občinami, preurejen
avtobusni vozni red, dolga kolona pri
Kralju ob prometnih konicah, neurejeno križišče Suhadole – Moste, ureditev
pločnikov (Gmajnica, Podboršt, do Planinskega doma).
Ustanova je podrobnosti ugotovitve ankete
predstavila županu. Sami bomo glede na
poslanstvo Ustanove skušali katero od izraženih pripomb premostiti.
Dijake in študente bomo v Ustanovi v prihodnje bolj naslavljali. Mladost razumemo kot čas preizkušanja različnih vlog,
razvoja ustvarjalnih sposobnosti in prevzemanja odgovornosti za samostojno življenje. Zato se bomo zavzemali, da lokalna skupnost za dijake in študente ustvari
okolje ustvarjalnosti, neformalnega učenja in uresničevanja pobud.
Štefan Petkovšek, UPPG
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Delovna akcija
štipendistov UPPG
Štipendisti UPPG smo poskrbeli, da
je bilo 1. novembra lepše.
3. oktobra, še pred zaostrovanjem ukrepov, smo v sodelovanju z Občino Komenda uredili spodnji del pokopališča in prostor okoli mrliških vežic. Popleli smo okoli
žive meje na robu pokopališča, pa tudi namestili filc in nasuli lubje. Zaradi številnih
pridnih rok je bila akcija končana v nekaj
manj kot 3 urah. Upamo, da bo okolica ostala lepa čim dlje.
David Osolnik

Najdba v zidu v Komendi
Pri Šubasičevih (včasih smo rekli pri Peršinu) na Glavarjevi cesti 55 v Komendi v hiši delajo odprtino za nov
prehod. Kar debela je stena (preko pol metra), zidana
iz zidakov.
Ko so v soboto, 7. 11. 2020, odstranjevali zidake, kar naekrat pade
steklenica iz stene – kar začudili so se, kaj je to. Potem so jo odprli
in pogledali vsebino.
Popoldne so mi prinesli pokazat najdbo. Takoj sem jim dejal, da
so včasih imeli navado (lastnik stavbe ali zidarji), da so v steno
dali neko sporočilo za zanamce, lahko je bil to podatek o lastniku
gradnje, morda kak kovanec ali podobno.

V našem primeru so to naredili zidarji. V prazno steklenico piva
Union so dali kos papirja in nanj z navadnim svinčnikom napisali,
kdo je zidal ter letnico zidanja. Zelo lepa in čitljiva je pisava. Zidarja sta bila: Liparjev iz Nasovč ter Jakob Slanovc iz Lahovč. Stavba
pa se je gradila leta 1912.
Zelo zanimiv podatek o nastanku stavbe, pa tudi steklenica je zelo
dobro tesnila (porcelanast zamašek na patent in gumijasto tesnilo), saj je bil papir suh in dobro ohranjen.
Sedanjemu lastniku stavbe sem dejal, da je to zgodovinska najba
in naj to ostane za zanamce.
Morda se v Komendi še v kakšni steni nahaja kaj zanimivega – če se
ruši ročno, se to odkrije, če se dela strojno (z bagri) pa se vse izgubi.
Franc Poglajen
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Poezija Gorenjske – tretja pesniška
zbirka Marka Žerovnika
Pred kratkim je v samozaložbi izšla tretja pesniška zbirka
Marka Žerovnika, ki nosi naslov Poezija Gorenjske.
Kot je v spremni besedi zapisala dr. Angelca Žerovnik,
se pesmi dotikajo tega, kako
spoznati kraje na Gorenjskem,
mesta, reke, hribe, od prvih
pisnih virov do danes. »V pesmih prepoznavamo različna
obdobja bivanja, voljo do življenja, stvarnost in privid. Avtor
se spogleduje z različnimi časi,
običaji in naslika prelepo podobo pokrajine, v kateri se narava
še vedno zlije s človekom,« je le
nekaj misli iz spremne besede.
Naj pesem govori sama zase –
objavljamo prvo pesem iz zbirke z naslovom Gorenjska.

Gasilska mladina z dobrimi upi v
nove izzive leta 2021
Počasi se izteka leto, ki je in bo ostalo nekaj posebnega s
strani gasilskega delovanja. Posebej to velja za gasilsko
mladino. Mladino, na katero polagamo upe, da bo nekoč
nadomestila svoje predhodnike in tudi ostale, ki so gradili društveno življenje v vaseh in podeželju.
Leto 2020 smo z gasilsko mladino začeli polni pričakovanj in dogodkov s strani gasilskih tekmovanj in druženj. Priprave na tekmovanje v gasilskem kvizu so bile že močno v teku, veliko dni ste
vložili z mentorji v izpopolnitev teorije in praktičnih vaj. Vendar
nam je ta presneta nadloga, ki sliši na ime Covid, prinesla številne
spremembe na področju druženj in izobraževanj. Tako smo imeli lahno upanje, da poleti uspemo kaj nadoknaditi, da izpeljemo
tako priljubljeno letovanje in taborenje. Sedaj v že iztekajočem se
gasilskem letu nam drugega ne preostane, kot da vso voljo in zagnanost pokažete v prihajajočih mesecih leta z letnico 2021.
Namen tega članka je predvsem spodbuda za nadaljnje delo tako
vas, kot mentorjev v vseh naših treh gasilskih domovih. Vem, da
bodo z motivacijo pristopili tudi ostali, ki jim je mar za to, da gasilski vrvež okoli gasilskih domov ne bi zamrl.
Ugled gradimo z leti, uničimo ga lahko v trenutku. Zato, gasilska mladina, vabim vas, da se pridružite pozivom mentorjem v razmerah, ki
bodo dopuščale morebitna prva srečanja. Hkrati pa se podamo novim
izzivom naproti. Vemo, da jih bo veliko, samo če bodo razmere ustrezne. Lepo vas pozdravljam, z željo da ostanete čim dlje zdravi.
Andrej Lukanec, vodja mladinske komisije GZ Komenda

Gorenjska
Dežela klena je v morju se rodila,
na kopno prebivalce povabila,
kjer borba za življenje bila ni mila.
Gorenjska objeta od gora,
lepota njih sega do doline in ravnine,
v njej veselje človeka ne mine.
Gorovje že stara ljudstva Alpe so imenovali,
preko njihovih sedel se srečevali,
združevali in v kulturi napredovali.
Ravnina, pred milijoni let postala si udornina,
sooblikovale so te rečne naplavine,
z ustvarjanjem mogočne veličine.
Reka Sava, severno Dolinka, južno Bohinjka,
ustvarjale so pogoje za življenje,
za življenje ljudi in vse, kar jim sledi.
Zaradi visokih gora je klima na
Gorenjskem ostra,
ko sneg v dolini in ravnini obleži,
tedaj konji s sanmi,
z zvončki olepšujejo nam zimske dni.
Bela zima po desetletjih, v športu,
radost prinaša,
ljudem veselje razglaša,
vse do mraka, ko sonce ugaša.
Marko Žerovnik

Lanski spomin, ko je Sv. Miklavž obiskal gasilsko mladino iz vseh treh
gasilskih društev.

POGOVOR
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»Ljudje navodila
upoštevajo in k
zobozdravniku hodijo
popolnoma zdravi«

Tea T. Kern je zobozdravnica v Komendi od leta 2010. Leta 2015
je prevzela tudi vodenje ordinacije. Danes v njej delujeta dve
zobozdravnici, poleg nje še Liza Blažon, dr. dent. med, in tri
zobne asistentke, Nina, Katja in Mojca. Vsake tri tedne pa zaradi povpraševanja samoplačniške storitve izvaja tudi otroška
zobozdravnica. Zobna ordinacija T DENT je tako zasebna koncesijska (odrasla), kot samoplačniška.

K

ako se je od marca 2020 spremenilo
izvajanje zobozdravstvenih storitev?
Ker imamo zaposleni v zobozdravstvu veliko možnosti, da se okužimo in
okužbo tudi prenesemo naprej, od pojava
epidemije naprej obstaja poseben protokol. V prvi vrsti smo zaposleni seveda
primerno zaščiteni – imamo masko, vizir
ali zaščitna očala, kapico, nitrilne roka-

vice ter zaščitni plašč. Večje spremembe
so na strani pacientov. Vsak pacient pred
prihodom izpolni vprašalnik za preverjanje zdravstvenega stanja pred obravnavo
v ambulanti. En dan pred pregledom dobi
sms sporočilo z opomnikom za termin in
vprašanjem o zdravstvenem stanju, na dan
prihoda pa še enkrat izpolni obrazec. Vsakemu se tudi izmeri temperatura.

9

Pa ljudje to upoštevajo ali se še vedno
zgodi, da kdo pride k vam prehlajen?
Pri nas to zelo upoštevajo. Imam občutek, da
do težav prihaja pri kolegih, ki imajo tudi sicer težavno naročanje. Ker posameznik ne ve,
kdaj bo prišel na vrsto, če pregled odpove, raje
poje dva aspirina in pride v ordinacijo. Mi se
za naše paciente potrudimo in če vsaj en dan
prej pokličejo, da jih ne bo, jim poskušamo
najti nadomestni termin v roku 14 dni. Zdi se
mi, da mora biti tukaj obojestransko sodelovanje, da stvari delujejo, kot je treba.
Kako je bilo v prvem valu epidemije z
nujnimi primeri med vašimi pacienti?
V prvem valu je bila naša ordinacija čisto zaprta. Sem pa imela službeni telefon stalno
pri sebi, bila sem dosegljiva tudi med vikendi
in prazniki. Nujni primeri so me poklicali,
povedali, kaj jih teži in odločila sem se, ali to
rešiti z nasvetom, analgetikom oz. antibiotikom, ali jih je potrebno napotiti na vstopno točko. Brezstično sem napisala nekaj
analgetikov in antibiotikov, nihče pa ni šel
na vstopno točko. To si štejem v čast, očitno
so tako 'porihtani', da tega niso potrebovali.
Vse te ljudi, ki so imeli med karanteno težave, smo ob ponovnem zagonu delovanja
poklicali in jih naročili. Do danes smo tako že
na 'zeleni veji', kar se tiče izpada terminov
spomladanskega vala epidemije.
Sicer pa imate vzpostavljen poseben
način naročanja. Kakšen je in kako se
obnese? So se ljudje nanj privadili?
Pred desetimi leti, ko sem začela delati v Komendi in smo začeli ljudi naročati na uro, je
bil pravi 'bum', ker so bili ljudje navajeni, da
kar zjutraj pridejo in čakajo v ordinaciji tudi
nekaj ur, dokler pač niso bili na vrsti. Takrat
sem bila odločena, da moramo uvesti sistem
z urami in naročanji. Poleg tega pri plombah
večinoma delamo bele plombe, ki se delajo
drugače, zahtevajo svoj čas. Eno plombo delamo približno 45 minut in enostavno sistem
ne deluje, če bi zunaj sedelo deset ljudi z enako težavo. Stremim k temu, da to, kar naredim, naredim dobro, kakovostno in da teh
plomb ni treba čez 3 mesece ponavljati. Ljudje
pa so bili navajeni, da so prišli enkrat na leto
in zobozdravnik jim je takrat zamenjal po 6
plomb naenkrat. Ko smo torej vse paciente
naročili in ko smo vsem dali naslednji termin,
se je zgodilo, da smo imeli kar naenkrat eno
leto čakalne dobe! Ko je nekdo poklical, da mu
je plomba padla ven, je moral čakati eno leto.
Tako seveda ne gre. Zato smo se odločili za
sistem, da vsak mesec zapolnimo tri mesece. Naročanje imamo prvi delovni dan marca,
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junija, septembra in decembra – torej štirikrat na leto se ljudje lahko
naročijo na koncesijski termin za zalivke. Zdravljenje zob in protetika
pa potekata po drugem sistemu naročanja.
Kaj pa, če nekoga hudo boli zob?
Bolečino seveda obravnavamo takoj. Toda tukaj je treba poudariti, da bolečina ni izpadla plomba! Bolečina je hud zobobol, ki
kljub analgetiku ne pojenja. Ker je to koncesijski del, se moramo
ravnati po navodilih zavarovalnice. In smernice zavarovalnice so
takšne, da pri pacientu, ki preskoči čakalno vrsto, lahko zob samo
endodontsko odpreš ali ga izpuliš. Če jaz vidim, da gre pri bolečini v resnici za plombo, ne smem narediti nič, ker dobim kazen
od zavarovalnice. Kako rešiti tak primer? Plombo lahko naredijo
samoplačniško, pa še to ne tisti trenutek na stolu, pač pa dobijo
čimprejšnji termin. Ali pa se naročijo znotraj omenjenih datumov.
Morda se sliši zapleteno, toda ljudje so se privadili na tak način
naročanja. Z našimi strankami smo dogovorjeni tudi, da mlajši
pošljejo sms ali e-mail, klici pa so rezervirani za starejše, ki sodobne tehnologije ne obvladajo tako. In tudi to zelo dobro deluje.
Za konec pa še to – nekateri se pritožujejo, da imajo velike težave
s parkiranjem, ko pridejo k zobozdravniku. Kako bi komentirali?
Pravzaprav niti nisem vedela, da je to težava. Mi imamo prostore
v najemu od Občine in nimamo posebnega parkirišča za stranke,
niti za svoje zaposlene. Včasih res pride do težav s parkiranjem,
toda mislim, da je v okolici dovolj površin, kjer se da varno parkirati in sprehoditi do naše ordinacije.
Špela Šimenc

5 MINUT ZA DOBER NASVET

Nekaj nasvetov za zdrave zobe in lep nasmeh
◼◼ Nič ne nadomesti navadne zobne ščetke. Osnova za zobno higieno so navadna zobna ščetka, kakovostna pasta (ki
se jo pusti čez noč na zobeh) in zobna nitka. Električna
zobna ščetka in ščetka za medzobne prostore pa sta priporočljiva dodatka – nikakor pa električna zobna ščetka
ne nadomesti navadne zobne ščetke.
◼◼ Če dlesen krvavi, moramo tisti del bolje očistiti. Veliko
ljudi, ko opazi, da dlesen krvavi, preneha s ščetkanjem
tistega predela. V resnici pa krvavitev pomeni, da tisti del
ni bil dobro očiščen že včeraj in ga je treba še bolje očistiti,
potem bo izzvenela tudi krvavitev. Če se težava ne reši, se
je potrebno naročiti na čiščenje zobnega kamna. To je priporočljivo enkrat letno, v primeru težav pa tudi pogosteje.
◼◼ Pomembno je, kako pogosto vnašamo sladkarije – tako
pri otrocih, kot pri odraslih. Bolj kot sama vrsta bolj ali
manj zdrave sladkarije je za zdrave zobe pomembno, da
je sladkarija del obroka, nato pa naj ustna votlina 'počiva'
vsaj dobro uro, najbolje dve. Ni dobro, da se nekaj 'zoblje'
cel dan, četudi so to jabolka. Tako se v ustih naredi ogromno škode, saj se na ta način stalno izločajo kisline in

se hitreje naredi karies. Po vsaki jedi naj dve uri ne bi jedli,
da slina vzpostavi v ustih nazaj Ph, da se Ph nevtralizira.
◼◼ Otroški zobje so zelo občutljivi. Že pri majhnih otrocih se
lahko prične karies. Ta je sprva videti kot bela lisa, ni takoj
črn. Najpogostejši razlog za nastanek kariesa pri otrocih
pa je še vedno steklenička oz. magični lonček s sladko pijačo, ki ga otrok cel dan počasi pije.
◼◼ Zobe je potrebno umiti vsaj vsakih 12 ur in nikoli takoj po
jedi. Zobe se umiva zjutraj pred zajtrkom in zvečer pred
spanjem. Po vnosu katerekoli hrane je treba počakati vsaj
pol ure, preden si gremo umivat zobe, ker pri vnosu hrane Ph v ustih pade, torej nastane kislo območje. Če se gre
takoj ščetkat, delujejo kisline in verjetnost za poškodbe
sklenine na zobeh je večja.
◼◼ Najslabša za zobe je lizika. Če bi morali izbirati med slabo
in slabšo sladkarijo, je za zobe najslabša lizika. Pa ne zaradi
količine sladkorja, pač pa zato, ker je v ustih izjemno dolgo.
Tea T. Kern, dr.dent.med, T DENT, zobna ordinacija Komenda
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Uspešen začetek novega šolskega
leta na Madagaskarju
Pred enim mesecem, v sredini oktobra, smo po šestih mesecih 'korona' premora in počitnic na
otoku spet odprli šole in vrtce. V veselje mi je gledati otroke, ki so se vsi veseli in nasmejani vrnili
v šolske klopi, čeprav je prvi teden šole vladala velika zmeda.

Pridne mravljice v vrtcu.

Z

akaj velika zmeda? »Smo pač na Madagaskarju,« so mi rekli domačini,
ko sem skoraj izgubila živce. Otroci
so veseli dirjali sem ter tja, starši so en čez
drugega postavljali nešteto vprašanj. Nekateri bi radi vpisali otroka, drugi nimajo denarja za zvezke, svinčnike, nekateri
sprašujejo, kakšen je urnik, tretji prosijo
za denar za nakup uniforme. Skratka, noro.
Prvi dan šole sem bila naravnost šokirana,
saj več kot tri četrtine staršev ni vedelo rojstnega datuma njihovega otroka. Nekateri
si niso zapomnili niti letnice. Starost otrok
zato tukaj poskušamo oceniti glede na velikost v primerjavi z vrstniki in po številu
stalnih zob. Še bolj šokantno je, da nekateri
ne vedo pravega imena svojega otroka, saj
jih doma kličejo po vzdevkih: »starejša sestra«, »deklica«, »deček«. Ko je treba iti v
šolo, pa ne vedo imena. Prav ste ugotovili,
osebnih izkaznic otroci tukaj večinoma nimajo. Šele pri osemnajstih letih ali kasneje

si nekateri posamezniki uredijo osebno izkaznico. Pri vpisu smo vzgojiteljice skupaj
s starši nekaterim otrokom tako dale nova
imena in približne rojstne datume. Kultura ljudi tukaj na podeželju Madagaskarja je
res drugačna, tudi po enem letu me vsak
dan znova presenetijo.
Škofov blagoslov vrtca in otroškega igrišča
Ob začetku novega šolskega leta smo letos
slovesno odprli tudi novo otroško igrišče.
Vesela sem, da je uspešno zaključen moj
prvi projekt tukaj na misijonu. Prava sreča je opazovati otroke, kako se brezskrbno
igrajo in razvijajo domišljijo na novih
igralnih. Ker nas je konec oktobra obiskal
škof, smo izkoristili priložnost in ga prosili za blagoslov in slovesno otvoritev vrtca z igriščem. Pripravili smo veliko slavje,
najprej smo imeli slovesno sveto mašo,
potem pa je sledila prireditev, kjer so otroci peli in plesali. Pripravili smo tudi manjšo

pogostitev. Na tem mestu hvala vsem vam,
ki ste kakorkoli pripomogli pri opremljanju vrtca in nastajanju otroškega igrišča.
Otroci so lačni
Že po prvem tednu šolanja smo učitelji
opazili, da so otroci lačni. Veliki trebuhi,
hitra utrujenost, veliko otrok je šibkih,
samo sedijo in tudi med odmori se ne igrajo. Sklenila sem, da kupimo riž in odpremo
šolsko kuhinjo, čeprav smo v preteklem
letu s kuhanjem toplega obroka začeli šele
aprila, ko naj bi zares nastopila lakota. Že
pred časom sem občudovala mangovec,
poln mangov. Veje so se nagibale k tlom,
saj imajo mangi letos res veliko plodov.
Domačini pa so mi takrat povedali, da to
ni dober znak: »Kadar mango dobro obrodi, smo lačni« so rekli. In res je. Vsak dan
pri nas na misijonu zelo veliko ljudi išče
riž. Malgaškega riža ni dovolj, zato moramo priskrbeti uvožen riž. Nakup in dosta-
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va slednjega je precej komplicirana in predvsem povzroči velike
stroške. Da bi vsem 378 otrokom v šoli in vrtcu vsak dan lahko zagotovili topel obrok, bi morali kupiti skoraj dve toni riža vsak mesec. Hvaležni bomo za kakršno koli finančno pomoč iz Slovenije.
Otroci so namreč naš največji zaklad. Čedalje bolj pogosto vidim,
da sem tukaj predvsem zaradi otrok, v njih vidim ogromno potenciala in upanja, zato rada skrbim zanje. Za njihovo izobrazbo,
za njihovo prihodnost. Da vsak dan dobijo vsaj en obrok hrane, pa
je že primarna prioriteta, ki jo moramo vsekakor izpolniti. Šele s
polnimi trebuščki se bodo otroci lahko pridno in uspešno učili.
Napolnjeni dnevi do zadnje sekunde
Moji dnevi so se z začetkom novega šolskega leta napolnili do
zadnje minute. Velikokrat ima dan premalo ur, da bi lahko naredila vse, kar imam v načrtu. Zjutraj najprej razdelim delo in nekaj
minut namenim pogovoru z ljudmi, ki so prišli s svojimi težavami.
Dopoldne sem v šoli in vrtcu, popoldne urejam stvari na misijonu,
preverim, kako poteka delo v šivalnici, nadzorujem gradnjo hiš in
sajenje. Vsako popoldne pregledam tudi zvezke otrok, ki živijo v
okolici misijona. Skupaj naredimo domačo nalogo in ponovimo
snov. Upam, da bodo še naprej ostali tako pridni in motivirani. Še
vedno se vsak dan znova zavem, da tukaj na otoku največ lahko
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naredim za prihodnost otrok. Otroci so naše bogastvo in vanje
se splača vlagati. Predvsem v njihovo izobrazbo, da bodo njihova
življenja lahko nekaj več kot le vsakodnevno iskanje hrane in boj
za preživetje. Ker ravno zmožnost branja in pisanja človeka naredi
za človeka, kot večkrat poudarijo ljudje tukaj.
Katja Ravnikar

Hvaležna sem uredništvu Aplence, da se vsak mesec objavijo
moj zapis in hvaležna sem vsem vam bralcem, ki me spremljate. Hvala za vse spodbudne besede in vaše darove. Moj trr račun
za morebitne darove, ki jih bom namenila nakupu riža za lačne
otroke, še vedno hranijo v uredništvu Aplence.

Blagoslov vrtca in otroškega igrišča.

Neizmerno veselje na
otroškem igrišču.

Sv. maša ob začetku šolskega leta.

Priprava plesne točke ob blagoslovu vrtca.

Na otroškem igrišču.

Topel obrok riža za otroke.

Spoznavanje zelenjave v vrtcu.
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Zapis ravnateljice Barbare Janežič Bizant

Virus nas je že pošteno utrudil – težko
je staršem, učiteljem in učencem
Po majskem optimizmu in septembrski veliki volji, da bomo na vsak način z upoštevanjem vseh
možnih ukrepov kljubovali nevidnemu sovražniku, se je tudi na naši šoli v tednu pred jesenskimi
počitnicami začela valiti snežna kepa okužb. Z olajšanjem smo dočakali počitnice, sedaj pa vsak
četrtek nestrpno čakamo, kdaj bomo spet lahko izvajali pouk v šolski stavbi. Odločeni, da bomo
še pazljivejši, kot smo bili …

U

resničil se je črni scenarij, vsi učenci
se trenutno šolajo od doma. Upali smo, da se bodo sladke državne
obljube o pomoči z računalniško opremo
uresničile, a je v času pred počitnicami
dokončno postalo jasno, da se za vsakega
učenca ne bo dalo poskrbeti. Zato smo se
skupaj z županom odločili za prerazporeditev občinskih sredstev in jim dodali
denar iz šolskega sklada ter kupili 22 računalnikov. Nekaj prenosnikov so nam
darovali posamezniki, ki jih ne potrebujejo več. Razpoložljivo opremo (tablice in
računalnike) smo posodili družinam z več
otroki. Seveda je število šolskih naprav
premajhno, da bi lahko vsakemu našemu
učencu omogočili svojo, zato si jih morajo
bratje in sestre pogosto deliti – oboji hkrati tako ne morejo slediti pouku oz. si morajo pomagati s pametnimi telefoni.
V šoli smo se na izvedbo takega pouka
pripravili – izbrali smo aplikacijo Teams,
ki ponuja virtualne učilnice in videokonference, predvsem pa je gradivo zbrano
na enem mestu, kjer se tudi oddaja naloge.
Izvedli smo izobraževanja tako za učitelje
kot za učence, le prvošolčki in drugošolci
gradivo prejemajo prek razrednih spletnih strani, saj še ne zmorejo samostojnega dela v spletnih učilnicah. Zagotovo
učenci na takšen način ne morejo usvojiti
enake količine znanja, kot bi jo v šolskih
klopeh, pa tudi kakovost naučenega je
večinoma slabša, kot bi bila sicer. Skušali smo pokrpati vrzeli iz spomladanskega
časa, pa smo ponovno na luknjasti poti. Če
bo takšno stanje še dolgo trajalo, bo treba
narediti jagodni izbor vsebin, združiti posamezna področja, kjer bo usvojenih več
ciljev hkrati, verjetno pa to pomeni tudi
kakšen izpad ali slabše utrjena posame-

zna področja. Treba je zaupati učiteljem,
da bodo znali prepoznati bistveno in kljub
okrnjenemu pouku predati pomembne
strokovne vsebine. Tovrsten način učenja
je neke vrste zgodnji zrelostni in osebnostni izpit za učence – učenje temelji na
njihovi odgovornosti in samodisciplini, v
spletnih interakcijah pa pričakujemo zrelo
komunikacijo in sodelovanje, nikakor ne
norčevanja in žaljivega vedenja, čeprav je
veliko možnosti za onemogočanje učnega
procesa. Pasti medmrežja, na katere smo
intenzivno opozarjali zadnja leta, so zdaj
čisto blizu, še bolj nevarne. Zdi se, da moramo trenutno ravno na tem področju najaktivneje spremljati dogajanje ter vzgojno
delovati.
Virus nas je že pošteno utrudil – težko je
staršem, učiteljem in učencem. Ustreči
prav vsem je nemogoče. Zavedamo se, da
bivanje za stenami svojih domov pušča
posledice v vseh porah naših življenj – na
telesni pripravljenosti, socialnem razvoju, v gospodarskem in javnem življenju,
poglablja socialno-ekonomske stiske, pa
vendar se ne smemo predati malodušju.
Za družine z nižjim socialno-ekonomskim
položajem v šoli pripravljamo brezplačne
obroke, učencem so učitelji in svetovalna delavka na voljo za pogovor. Ponovno
smo za najranljivejše skupine otrok uvedli
skrbniški sistem – učitelji iz podaljšanega
bivanja vsakodnevno pozorno spremljajo
svoje varovance.
V zgodovini so vedno bila težka obdobja, a
človeštvo je obstalo. Življenje je predragoceno, da se zanj ne bi borili z vsemi možnimi sredstvi. Za vsako življenje. Bodimo
strpni in potrpežljivi drug z drugim.
Barbara Janežič Bizant

TELEFON ZA
PSIHOLOŠKO PODPORO
Zaživel je nov telefon za psihološko
podporo ob epidemiji COVID-19:

080 51 00
(24 ur na dan – brezplačno).

3. 11. 2020 je bil vzpostavljen Telefon
za psihološko podporo prebivalcem
ob epidemiji COVID-19. Na brezplačni telefonski številki

080 51 00
bodo vse dni v tednu, 24 ur na dan,
strokovno pomoč nudili izkušeni
psihologi, psihoterapevti in drugi
strokovnjaki s področja duševnega
zdravja. S telefonom želijo zagotoviti dostopno podporo ljudem, ki se
v času epidemije in z njo povezanih
kriznih ukrepov soočajo z različnimi stiskami.

Otroci in mladostniki pa lahko v
stiski pokličete tudi na TOM telefon:

116 111
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Prvi teden šolanja
na daljavo v 1.č
Učenci 1.č so bili v prvem tednu šolanja
na daljavo nad delom doma navdušeni, seveda pa so pogrešali tudi šolo in
druženje s sošolci. Na eni izmed videokonferenc so poročali, da so najraje
usvajali zapis števila 1 in 2. Komaj pa
že čakajo na spoznavanje prvih črk.
Všeč jim je bilo tudi likovno ustvarjanje in gibanje s posnemanjem živali.
Kljub temu, da nam je delo na daljavo
uspešno steklo, vsi že nestrpno čakamo povratek v šolske klopi.
Sabina Pančur in Katarina Kolar Tomić

Učenci 4.b razreda so pri pouku
na daljavo pri likovni umetnosti
ustvarjali likovne izdelke iz naravnih materialov. Učenka Lara Lenarčič je zunaj pred hišo ustvarila
deklico. Pri tem je uporabila cvet
vrtnice, jesenske liste, kamenje, vejice, lešnike in divji kostanj.

Pouk na daljavo
Ko slišim besedo pouk na daljavo, imam
občutek, da prihajajo časi, v katerih je
treba ravnati odgovorno in previdno.
Meni osebno je pouk na daljavo všeč.
Imam več časa in stvari naredim hitreje kot v šoli. Zraven lahko poslušam
še glasbo. A kot večina stvari, ima
tudi pouk na daljavo svoje dobre in
slabe stvari, pluse in minuse.
Jaz v tem času zelo pogrešam druženje s prijatelji. Včasih, ko sem pred
računalnikom, me začne boleti vrat ali
hrbet. Pogosteje me tudi boli glava.
A če bomo ravnali pravilno in odgovorno ter pomagali zajeziti širjenje korona
virusa, se bomo spet kmalu videli.
Neža Trunk, 7.b

Jesenske počitnice

kostanj. Počitnice so super. Res pa, da že
pogrešam sošolce in učiteljico.
Ina Grbič, 2.b

Večino časa sem preživela s svojo družino. Veliko smo prehodili po svoji Občini
Komenda. Veliko časa sem bila tudi zunaj, ker je bilo lepo vreme. S sestro Hano
sem ustvarjala izdelke za noč čarovnic.
Moja mami pa nam je pripravila namige za iskanje zaklada. Skrila jih je po celi
hiši in zunaj. Zaklad smo našli zunaj v
izrezani buči. S Hano sva sami izrezali buče. Zelo všeč so mi bili makroni, ki
smo jih spekle same.
			Lara Grilc, 3.c

* * * * *
Všeč mi je bilo, da so bile počitnice tako
dolge. Med počitnicami sem šla na Šenturško goro. Tudi včeraj sem šla ven in
sem z mami igrala košarko. Praznovala
sem tudi svoj 7. rojstni dan. Za rojstni
dan sem dobila šah in novo kolo.
Ana Karin Hirschegger, 2.b

* * * * *
Krompirjeve počitnice so mi bile všeč,
čeprav so bile drugačne zaradi korona
virusa. Z bratcem in mami smo se veliko
sprehajali. Za noč čarovnic smo izrezali
bučo. Veliko smo hodili v gozd, nabirali

* * * * *
Ati mi je kupil slikarsko platno in čopiče.
Izdelovala sem voščilnice. Potem sem jih
posula z bleščicami raznih barv. Kasneje
sem naredila še sliko za učiteljico in napisala voščilo. Vsak dan smo šli na sprehod ali tek. Ko sva z mami tekli, sva videli
dve srni. Naslednji dan pa smo si ustvarili
pravljični večer.
Stela Drobnič, 2.b

* * * * *
Veliko sem se igral z malim bratrancem
Tinetom. Z babico Olgo sva iz gline naredila krog. Na krog pa sva odtisnila različne
liste iz gozda. Ko se je posušil, sva ga pobarvala. Napisal sem svojo knjigico o jurčkih in fantku Adrianu.
Žan Ožura, 2.b

* * * * *
Prvi teden sem bil pri babici in dediju. Obiskali smo Arboretum Volčji potok, kjer sem
se zelo zabaval. Veliko sem se tudi igral s
stricem in sosedi. Tudi če so bile počitnice
podaljšane, so zelo hitro minile. Komaj čakam, da se hitro vrnemo v šolo.
Gal Macura, 2.c
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Novopečena pica
Ta teden je bil zelo čuden. V ponedeljek smo začeli s šolo na daljavo. Nad
tem nisem bil preveč navdušen. Zakaj?
Svojih prijateljev ne smeš videti v živo.
V šoli ti učitelji vso snov razložijo,
doma pa moraš vse delati sam.
Razveselilo me je edino to, da smo dobili čisto novo pečico. Zelo rad pečem,
najraje pico!
Pečica ima poseben gumb za peko
pice. Takoj sem se lotil izdelave. Testo
sem gnetel tako dolgo, da je postalo
kot mehka žoga. Na pravo velikost mi
jo je uspelo zvaljati v drugem poskusu. Prosil sem za pomoč in pica je bila

Z bratom Arnejem sva šla en dan s
kolesi proti gozdu. Tam je bilo veliko
blata, čez katerega sva vozila. Nato sva
dobila idejo, da narediva svojo stezo.
Šla sva domov po motiko in grablje, s
katerimi sva odstranila trnje in pograbila listje. Potem sva se vozila po stezi
čez korenine in uživala.
Jarno Petrič, 2.c

* * * * *
Med počitnicami sem bila veliko zunaj,
ker je bilo lepo vreme. Zunaj sem metala žogo na koš, se rolala in igrala s
svojim kužkom. Popoldne sva z mami
peljali kužka na sprehod. Ob večerih
smo igrali družabne igre. Pred spanjem smo priredili filmski večer in
zraven jedli pokovko.
Pia Vidmar, 2.c

* * * * *
Zelo mi je bilo všeč, ker so počitnice
trajale dva tedna. Med počitnicami smo
praznovali mamičin rojstni dan in moj
god. Pekli smo kostanje in izrezovali
buče. Ko smo s prijatelji igrali nogomet,
sem dal en gol. Zmagali smo.
Lenart Strnad, 2.c

v hipu v pečici. Zaznal sem prelepe
dišave in zdelo se mi je, kot da plavam med oblaki. Nova pečica je spekla dvakrat bolje kot prejšnja. Zagrizel
sem v pico in vedel sem, da moj teden
ne bo uničen!
Ves teden sem bil dobre volje. Delo
na daljavo me nič več ne moti. Komaj
čakam, da jo naredim še enkrat. Kar
naenkrat pa sem videl, da imamo za
domačo nalogo – narediti pico! Te naloge sem se resnično razveselil.
Pomislil sem, da bi lahko bil to moj
najboljši teden, in zdaj komaj čakam,
da bo prišel še kakšen tak!

David Luka Jerebič, 6.a

Z babi, Tjanom in Neli smo šli v gozd. Bil
je lep jesenski dan. Iskali smo gobe. Užitnih nismo našli. Uživali smo v hoji po suhem listju. Imeli smo lep počitniški dan.
					
		
Stella Poglajen, 2.a

* * * * *
S starši smo se vsak dan igrali slepe miši.
Vozil sem se s svojim motorjem. Na vrtu
sem pograbil listje, ki je padlo z dreves.
Na dvorišču sem postavil poligon, po katerem sem se vozil z rolerji. Crkljal sem
svoja morska prašička.
Luka Cestnik, 2.a

* * * * *
Med počitnicami sem z družino izrezoval
buče. Veliko smo hodili na sprehode. Igral sem se s sestrama. Veliko sem bral in
tudi malo vadil računanje. Vozil sem se s
kolesom. Igral sem se z žogo.
		
Benjamin Cvelbar, 2.a

* * * * *
Med počitnicami smo šli na izlet do lovske koče na Križu. Pot smo nadaljevali
skozi gozd do gradu. Med potjo smo nabirali kostanj. Doma smo izrezovali buče.
Veliko smo kolesarili.
		
Sara Ocepek, 2.a
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Nujno varstvo otrok
v Vrtcu Mehurčki
Vrtci so se zaradi poslabšanja epidemiološkega stanja v državi v ponedeljek, 26. 10. 2020, zaprli. Predvidoma naj bi se zaprli za en teden. V
sodelovanju z županom smo ocenili,
da se glede na dano epidemiološko
sliko v Komendi organizira delovanje Vrtca Mehurčki v zmanjšanem
obsegu. Tako je župan sprejel sklep
o delovanju vrtca za nujno varstvo.
Vrtec ima v času zmanjšanega obsega delovni čas med 6.00 in 16.00
uro. Varstvo poteka samo v enoti
Mehurčki. Izvaja se za otroke, katerih starši opravljajo za delovanje
države nujna dela oz. zaradi odhoda
na delo ne morejo zagotoviti druge
ustrezne oblike varstva. Povprečno
v tem času vrtec obiskuje med 30 in
50 otrok. Vrtec upošteva priporočila
in ukrepe za preprečevanje, zajezitev in obvladovanje epidemije, ki jih
je izdal Nacionalni inštitut za javno
zdravje. Upoštevajo se tudi priporočila glede normativa skupin. Otroci
so tako razporejeni v majhne in stalne skupine (do 6 otrok). Za skupino
skrbita strokovni delavki, ki izvajata
varstvo in otrokovi starosti različne
zanimive in primerne vsebine. Veliko časa otroci preživijo na prostem. V
času nujnega varstva smo zabeležili
nekaj primerov obolelosti pri zaposlenih. Delo v tem času poteka brez
večjih težav. Vsi zaposleni pa si že
želimo, da bo vrtec spet odprl vrata
za vse otroke.
Maja Spruk, pomočnica ravnatelja
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SKAVTSKA STRAN
Kotiček za Volčiče
1. Ob tem svečanem dogodku prejmemo rutko in
smo sprejeti v skavtsko družino.
2. Najmlajša veja v stegu Komenda1.
3. Skupina, kjer sobivamo volčiči in volkuljice.
4. Najbolj športni panter v džungli.
5. Da jo v džungli lahko zanetimo, potrebujemo
suhe veje in kresilo.
6. Z njim šilimo palice, ki jih uporabimo za pečenje
ulovljenih plenov.
7. Domovanje volčičev in volkuljic.
8. Človeški mladič.

Skavti na daljavo

Klan

Luč miru iz Betlehema

Tudi letos smo skavti aktivni. Klanovci se tedensko dobivamo preko Zooma. V preteklem
mesecu smo se veliko pogovarjali in se spoznavali, igrali scribble, telovadili, spoznali
duševne bolezni, kako jih prepoznamo ter
kako odreagiramo v primeru, da smo zboleli
za katero od njih, pekli sufle, šivali, samostojno odšli na orientacijo po Komendi ter se
skupaj udeležili skavtske maše prek Zooma.
Kljub zahvalam za dober sestanek pa se vedno priporočamo tudi Bogu, da bi se lahko
čimprej spet podružili v živo.

Četa

Maja Brišnik, Sijoča žabca

Kljub vsem ukrepom skavti nismo pozabili na sestanke, veščine in igre, ki jih vsak
teden izvajamo z nekaj prilagoditvami.
Sestanki od sredine oktobra naprej potekajo prek Zooma. Med video sestanki se
igramo različne igre prek računalnika; od
kahoot kvizov do različnih besednih iger
(ime, priimek, predmet) in delanja sklec.
Vsak teden drug drugega seznanimo s
stvarmi, ki so se nam dogodile v preteklem
tednu. Poleg zabave na sestankih obnavljamo skavtsko znanje, ki nam ga voditelji predstavijo prek zanimivih videov. Do
sedaj smo se naučili, kako se zakuri ogenj,
naše pridobljeno znanje pa smo lahko preizkusili na skavtskem travniku. Pridobili smo tudi nekaj slaščičarskega znanja s
peko kremšnit.
Kljub temu, da so sestanki na daljavo zanimivi in zabavni, upamo da se bomo lahko
kmalu podružili tudi v živo.
Manja Kokol, Osupljiva žabca

Voditelji
Voditelji zadnji mesec vztrajno iščemo
inovativne ideje za čimbolj doživete trenutke naših skavtov. Tudi mi načrtujemo
prek Zooma, se učimo novih veščin, plešemo in se snemamo.
Vsestranska gazela

Luč miru iz Betlehema je svetovni projekt, ki je namenjen zbiranju
denarnih sredstev za ljudi v stiski,
kar je v trenutnih razmerah še posebej aktualno, saj je zdravstvena
situacija mnogo ljudi prizadela tudi
na socialnem področju. Denar, ki ga
skavti zberemo z raznašanjem lučke
po naši občini, namenimo delno ustanovi UPPG in delno za potrebe po
Sloveniji. Zato vas vabimo, da nas
tudi letos podprete in kupite svečo
ali pa sprejmete plamen, ki je pripotoval vso pot iz Betlehema.
Letos bo raznašanje predvidoma
potekalo 19. 12. v nekoliko drugačni
obliki zaradi vladnih ukrepov. Več
informacij bomo sproti objavili na
Facebook strani Komenda 1 – Ognjeviti delfin.
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USTVARJALNI KOTIČEK

Kako narediti najbolj enostaven domač plastelin?
Glede na to, da sem skozi leta preizkusila
kar nekaj receptov, se vedno znova vračam
k temu. Tale plastelin zdrži presenetljivo
dolgo in kar je najbolje, skoraj zagotovo
imamo vse sestavine v domači omari. Poleg tega ga je zelo enostavno izdelati (ena
barva v petih minutah) in zagotovo je cenejši kot kupljen. Pri delu pa vam z lahkoto
pomagajo otroci, ki bodo več kot navdušeni nad izdelavo svojega pravega plastelina.
Pa še brez skrbi boste, če slučajno kakšen
košček pristane v njihovem želodčku.

Sestavine za izdelavo domačega plastelina:
◼◼ skodelica gladke moke,
◼◼ skodelica vode,
◼◼ jedilna žlica pecilnega praška,
◼◼ 1/3 skodelice fino mlete soli,
◼◼ čajna žlička rastlinskega olja,
◼◼ nekaj kapljic tekoče jedilne barve.
V kozico stresemo suhe sestavine (moko,
pecilni prašek in sol), jim dodamo vodo,
rastlinsko olje in nekaj kapljic želene jedilne barve (če želite, da bo plastelin lepo

odišavljen, lahko dodate tudi kakšno kapljico eteričnega olja).
Dobro premešamo in kuhamo na srednjem
ognju ter neprestano mešamo. Masa se bo
počasi začela strjevati. Ko se bo začela prijemati kuhalnice in boste za mešanje potrebovali precej moči, bo masa gotova.
Ohlajeno maso dobro pregnetemo, da se
znebimo morebitnih mehurčkov in grudic,
ki so nastale med kuhanjem. In že imamo
domači plastelin!
Hranimo ga do tri mesece, zaprtega v plastičnih posodah ali vrečkah za shranjevanje živil. Pa veliko zabave!
Katarina Žagar

Pravljična joga za majhne in malo večje otroke
Tokrat v kotičku predstavljamo pravljično jogo, ki vas bo razgibala, sprostila in
umirila. Skozi preproste vaje, ki jim v jogi
pravimo asane, se boste zagotovo zabavali majhni in malo večji otroci. Preproste
dihalne tehnike bodo poskrbele, da boste
lažje usmerili svojo pozornost in predihali
telo. Pa poskusimo.

Vulkan
Sedimo po turško, hrbet imamo zravnan. Dlani
sklenemo pred prsnim košem in ob vdihu roke
dvigamo navzgor, kot bi se lava dvigala proti zemeljskemu površju. Ko sta roki iztegnjeni
nad glavo, ju z izdihom ob strani vrnemo ob
telo. Zraven spuščamo zvok, 'huuu' ali 'suuuu'.
Gib naj bo dinamičen in naš glas močan.
Drevo
Pred seboj poiščemo točko in vanjo usmerimo svojo pozornost. Večji otroci desno
stopalo naslonijo na levo stegno, mlajši
pa lahko na ali pod koleno. Roke dvignemo
nad glavo, dlani sklenemo in zadržimo položaj. Ponovimo še z levo nogo.
Ta asana krepi ravnotežje, mišice nog,
gležnje, kolena in kolke. Če asano izva-

ja več družinskih članov ali prijateljev
hkrati, se lahko primejo za roke, da se
sklene krog in nastane gozd. Vsak pove,
katero drevo je.
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Letalo
Odročimo roke, sočasno dvignemo desno
nogo in nagnemo trup naprej, da je hrbet
zravnan in čim bolj vzporeden s tlemi.
Mlajši otroci namesto, da dvignejo desno
nogo, lahko prste desne noge oprejo v tla.
Zraven se oglašamo, brnimo kot letalo. Če
vključimo reaktivni pogon, roke pripeljemo naprej in še močneje brnimo. Lahko
nam ponagaja kakšna nevihta, zato se lahko malo nagibamo levo in desno.
Ta asana krepi mišice jedra, razteza nožne
mišice in povečuje ravnotežje.

dlan položimo na popek. Ob vdihu se balon
v trebuščku napihne, trebušček se izboči in
ob izdihu spusti, balon se izprazni.

Napihovanje balona v trebuščku
Sedimo po turško z ravnim hrbtom. Desno

Polona Gašperin

Pravljična joga - ustvarjanje in španščina
Na delavnici pravljične joge z ustvarjanjem otroci preko zgodb
in igre stopajo v stik s svojim telesom in svojim notranjim
svetom. Z izvajanjem telesnih vaj - asan, krepijo telesno moč,
imunski sistem, razvijajo motoriko, izboljšujejo koncentracijo, spomin in spanje. Dihalne vaje jim pomagajo opazovati
in se zavedati svojega dihanja, naučene veščine pa jim pridejo
prav, da se v stresnih okoliščinah lažje umirijo. Na konci vadbe pa se sprostijo ob zvokih terapevtskih glasbil. Tibetanske
sklede, koshi zvončki, dežna palica, piščal in tolkala, vse to
otroci spoznavajo in preizkušajo.
Tudi negovanje ustvarjalnosti je v tesni povezanosti z jogijskimi načeli, zato se v drugem delu delavnice posvetimo ustvarjanju. Velikokrat delamo z glino, kar nas močno prizemlji in
osredotoči. Včasih pa izdelamo nakit, mozaik in še druge zanimive izdelke.

Tri zlate in tri srebrne za judoiste
V nedeljo, 18. oktobra, se je v Novi Gorici odvilo uradno tekmovanje za slovenski judo pokal v starostnih kategorijah
mlajših dečkov in deklic U12 ter starejših dečkov in deklic U14.
Judo klub Komenda se je tekmovanja udeležil s šestimi tekmovalci, ki so se vrnili vsak s svojo kolajno. V skupnem seštevku je Judo
klub Komenda osvojil 4. mesto.
Prvaki 3. Pokala Gorice so brez izgubljene borbe postali: Kamničana Žiga Pahor (U14) in Leon Adrović (U12) in Komendčanka Haya
Veinhandl Obaid (U14). Vsi so že izkušeni judo borci, ki redno
trenirajo že več kot 6 let. Vsekakor so velik potencial slovenskega juda in bomo o njih še večkrat slišali. Odlično drugo mesto so
osvojili Anej Kladnik Volf (U14), Juš Tarle (U12) in Karim Veinahndl (U12). Tudi oni so se odlično borili in premagali nasprotnike vse
do finala, kjer pa se žal ni izšlo po načrtih.
Katarina Kumer

Vse to pa smo v letošnjem letu obogatili še z učenjem španskega jezika.
Delavnica je primerna za otroke od 3 do 6 let.
Prijave sprejemamo na telefonski številki:
040 555 228 (Polona) in 051 308 348 (Katarina)
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Individualni košarkarski treningi

Foto: Fotofabrik

V časih, ko se vse prestavlja »na daljavo«, vsa srečanja,
šola, delo, sestanki in celo pitje kave, je potrebno nekaj
narediti tudi »v živo«.

Orange Cup 2020 prvič!
V Orientacijskem klubu Komenda smo dosegli nov mejnik.
Prvič v zgodovini kluba smo samostojno organizirali in izvedli
večdnevno mednarodno tekmovanje imenovano Orange Cup, kjer
so se tekmovalci lahko udeležili treh tekem v enem vikendu.
Tekmovanje bi moralo biti že aprila, a je bilo zaradi epidemije
prestavljeno na jesen, na drugi vikend v septembru. Tudi sedaj so
predpisani ukrepi za zajezitev virusa močno vplivali na dodatno
previdnost in zahtevnost pri organizaciji tekmovanja, tako da je
bilo za varnost tekmovalcev izdatno poskrbljeno.
Prednost orientacije v danih okoliščinah je tudi ta, da se orientacijski tek izvaja na prostem, v gozdu ali na mestnih ulicah in v
parkih, in da vsak tekmovalec na progi tekmuje sam. Orange Cup
2020 je tekmovanje, kjer tekmujejo otroci, družine, rekreativci in
najboljši tekmovalci. Tekmovanje je privabilo tudi tekmovalce iz
Avstrije, Italije, Nemčije ter celo Anglije in Portugalske. Na žalost pa je kar nekaj tekmovalcev iz Hrvaške in Srbije moralo ostati
doma zaradi zaprtja meje oz. potrebne karantene.
Otvoritev dvodnevnega orientacijskega tekmovanja Orange Cup
2020 je bila v soboto dopoldne, s prvo tekmo na karti Grajski hrib
pri Stiški vasi. Na čudovit sončen dan se je zbralo 250 orientacistov, ki so preskusili hitrost svojih nog in zbranost misli v večinoma lepo prehodnem in s potmi bogatim gozdom pod Krvavcem.
Popoldan se je celotna karavana preselila v Kamnik, kjer so po
ulicah mestnega jedra orientacisti tekmovali v mestnem šprintu. Uličice, grad, vodnjak, cerkveno obzidje, spomenik, zelenice, otroška igrišča, stopnišča so bili objekti, ki so jih tekmovalci
iskali. Med njimi pa je traser poskrbel za številne pasti, v katere so
se ujeli tudi najboljši orientacisti. Šprint je namreč zelo zanimiva
disciplina, saj se mora tekmovalec pri višji hitrosti tudi hitro odločiti za pravo izbiro poti.
Tretja in s tem zadnja tekma Orange Cup-a pa je potekala v nedeljo na novi karti v Sračji dolini v Črnučah, kjer so se rezultati slovenskih tekmovalcev upoštevali tudi za Slovensko orientacijsko
ligo, in sicer v tekmovanju na dolgih progah.
Vsem tekmovalcem čestitamo, celotni ekipi OK Komenda pa velja velika zahvala za ves vložen trud in pozitivno energijo. Bilo je
prijetno, športno, nasmejano, zato je velika želja, da tekmovanje
postane tradicionalno.
Petra Stojan

Zato v Košarkarskem klubu Komenda spodbujamo igralce, naj
treninge ali dele treningov opravijo doma. »Na daljavo« pridejo
navodila, izvedba pa mora biti »lastnoročna«. Težko je, ampak se
splača potruditi, saj se z vsakim vloženim naporom delo obrestuje. Kako jim je šlo, pa lahko na fotografijah preverite sami.
Ostanite zdravi in pazite na druge!
Daniel Žlindra, predsednik KK Komenda
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Plezanje v času epidemije
Omejitve epidemije močno občutimo tudi športni plezalci, leto 2020 nas je že prikrajšalo za večino tekmovanj
in je močno okrnilo športno udejstvovanje. A hkrati je
v 'epidemskem' marcu marsikdo pobrisal prah z nedokončanih projektov ali se mu je utrnila kakšna nova ideja. Tako smo letos pridobili že precej novih športnoplezalnih smeri ter tudi nova plezališča.
Na Gorenjskem je nastalo plezališče Poglejska cerkev, ki sta ga
ustvarila Jurij Ravnik in Klemen Žumer. S tem smo pridobili kar
34 novih, večinoma težjih smeri. Plezališče bo posebno aktualno
v poletnem času, ko bomo plezalci iskati senco, ki jo ponuja jama.
Prav jama je zanimava že sama po sebi, saj je arheološko najdišče
in znana razgledna točka. Prav zaradi sijajnih razgledov med obvezno opremo ob obisku sodi tudi fotoaparat.
Nam še bližje je Gabrska peč, ki se nahaja pod Veliko planino. Idejni vodja je Rajko Zajc, ki je skupaj s Klemnom Peterlinom prvi dve
smeri postavil leta 2015, nato se je projekt ustavil, vse do letošnje epidemije. Nastalo je 24 novih smeri, ki navdušujejo s dolžino
– večina je dolgih vsaj 30 metrov. Plezališče je bilo odprto meseca oktobra, tako da so ga najhitrejši plezalci že preskusili pred
zaprtjem občin.
Kaj se pa dogaja v domačem kraju? Ker je redna telesna aktivnost zelo pomembna za zdravje in dobro počutje, v ŠPO Komenda
v skladu z vsemi vladnimi odloki omogočamo uporabo plezalne
stene za individualne vadbe in vadbe oseb istega gospodinjstva v
omejenem obsegu. Upoštevamo in izvajamo vse preventivne ukrepe po navodilih NIJZ.
Stara modrost pravi, da so edina stalnica v življenju spremembe.
Zato vsi nestrpno pričakujemo dneve, ko bomo lahko spet brez skrbi
skupaj plezali. Do takrat pa ostanite zdravi in se čim več gibajte.
Urša Železnikar, ŠPO Komenda

Bojan Galin ubranil naslov
prvaka Slovenije
Leto 2020 si bomo prav gotovo dobro zapomnili po izbruhu epidemije koronavirusa, ki je močno posegel tako
v naše vsakdanje življenje, kot tudi na športno področje.
Odpovedanih je bilo veliko tekmovanj in prireditev tudi v
gorskih tekih.
Kljub temu so gorski tekači imeli na voljo nekaj tekmovanj,
strnjenih v treh mesecih od avgusta do oktobra. Bojan Galin se je
kljub omejitvam dobro pripravil na sezono, ki se je močno zamaknila na konec poletja. Odlično je nastopil na državnem prvenstvu
v gorskem teku na Šmarno Goro, kjer je v kategoriji veteranov nad
60 let ubranil naslov državnega prvaka iz leta 2019. Dan pred tem
je nastopil tudi v teku na rekord na Šmarno Goro, na katerem tekmovalci poskušajo izboljšati čas na najkrajši progi od vznožja do
vrha. V skupini nad 50 let je v cilj pritekel kot četrti. Bojan se je
preusmeril predvsem na tako imenovane »trail teke«. To so teki
na daljših razdaljah, po razgibanem terenu z vzponi in spusti, na
katerih pride do izraza predvsem vzdržljivost. Zelo uspešen je
bil na Idrija trailu, kjer je slavil zmago, prav tako tudi na Ribnica
trailu. Zlato medaljo si je pritekel še na »naj, naj« polmaratonu v
Škofji Loki (najlepši in najtežji, po obronkih škofjeloških hribov).
Nihče mu ni bil kos tudi na vzponu na Lisco blizu Sevnice. Najboljši je bil na kronometru v Bukovici pri Žalcu. Tekmovalci so štartali
posamezno v razmaku pol minute. Edino pokalno tekmovanje za
pokal Gorenjske je bilo organizirano v Radovljici, na katerem je
bil drugi in tek »Skirca« v Trzinu, kjer je v cilj pritekel kot zmagovalec. Na polmaratonu v Slovenskih Konjicah, ki je bil zaradi
epidemije skrajšan na 10 km, je osvojil tretje mesto. Na teku okrog
priljubljenega in tokrat malo manj obljudenega Gradiškega jezera
pri Lukovici si je pritekel drugo mesto.
Gorski teki so ena redkih športnih zvrsti, kjer so športniki letos
sploh lahko nastopali. Tekmovalni koledar je bil močno okrnjen in
tekmovanja strnjena v krajše obdobje. Bojan Galin je z doseženimi
rezultati zelo zadovoljen ter hvaležen maserki Vidi Uršič in bioterapevtu Slavku Vidranskemu. Z optimizmom zre v prihodnost in
upa na dobre rezultate tudi v naslednjem letu.
Peter Pibernik
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V SPOMIN
Poslovil se je Alojzij Lah, častni občan Občine Komenda
V 83. letu se je poslovil Alojzij Lah, častni občan občine Komenda in predsednik Konjeniškega kluba Komenda. Naziv častni občan
Občine Komenda je prejel 15. maja leta 2002
za posebne zasluge na področju gospodarstva, dvigovanja ugleda in promocije Občine
Komenda, ki ima trajni pomen za občino,
ter za dolgoletno delo v Konjeniškem Klubu Komenda. Ob tem dogodku so zapisali:
»Alojz Lah je v svojem življenju dokazal, da
je z veliko volje in vztrajnosti mogoče doseči izjemne uspehe, ki se odražajo tudi zunaj
meja Občine Komenda, po vsej Sloveniji in
zunaj nje.« Sprva se je ukvarjal s kmetijstvom, od leta 1965 dalje tudi z obrtništvom,

Dragi Lojze!
Danes se z veliko žalostjo v srcu in mislih
poslavljamo od tebe, ki si nam bil mnogokrat
zgled dobrega gospodarja in idejnega vodje.
Tvoje misli in ideje so segale krepko v
prihodnost. Mnogi jim morda niso mogli slediti, a člani kluba in ekipe sejemske
dejavnosti smo ti sledili in se dopolnjevali.
Ničkolikokrat smo se spogledovali, ko si s

temu je kasneje pridružil trgovino in popravilo kmetijske mehanizacije. Leta 1995 se je
pričel ukvarjati s sejemsko dejavnostjo, bil
je glavni organizator sejmov v Komendi, ki
so močno vplivali na rast ugleda Občine Komenda. Od leta 1955 pa vse do konca je deloval v Konjeniškem klubu Komenda, katerega
ustanovni član je bil, od leta 1980 naprej pa
tudi predsednik.
V začetku novembra se je Lojze Lah, kot smo
ga poznali, za vedno poslovil. Toda v Občini
Komenda je pustil pečat, ki ne bo pozabljen.
Lojze, počivaj v miru.
Občina Komenda
svojo trdno odločenostjo in zdravo kmečko
pametjo tlakoval pot prihodnosti kluba.
Vsakič, ko bomo odpirali vrata Konjeniškega kluba in hlevov, bomo prijeli za tvojo
kljuko, in še mnogo let konjeniških prireditev in sejmov, bomo omenjali tvoje ime.
V teh dneh je žalostno sleherno slovensko
kmetijsko dvorišče in na mnogih je prisoten
vsaj del tvoje poslovne poti. Prijateljstva, ki
si jih stkal, bodo odslej tudi naša prijateljstva, in začrtana pot bo tudi naša pot.

Pustil si nam velike čevlje. Stežka jih bomo
obuli, a obljubimo, da tvoje življenjsko delo
ni bilo zaman in se bomo z vsemi močmi
trudili, da ga popeljemo naprej.
Dragi Lojze, raje bi te imeli še naprej ob sebi,
in s tabo slavili jubileje, a te žal moramo
pustiti tja gor, kjer se enkrat vsi srečamo.
Naj bo tvoja zemlja lahka in bivanje med
angeli veselo.
Tvoji prijatelji in člani Konjeniškega kluba

Andreju Žalarju, dolgoletnemu uredniku
Aplence, v slovo …
Poslovil se je Andrej Žalar. Za Aplenco in v
Komendi je kot novinar in urednik občinskega glasila Aplenca prizadevno deloval
preko 20 let. Lahko rečemo, da je v tem
obdobju postal pravi kronist naše Občine
Komenda. Prisoten je bil vedno in povsod,
ne glede na to, kdo je bil pobudnik ali organizator dogodka. Upravičeno rečemo, da je
bil pri objavah nepristranski, vedno dobronameren, in mislim, da smo ga ravno zato
imeli Komendčani preprosto radi.
V Uredniškem odboru smo se poskušali dotakniti vseh dogodkov v Občini. Andrej je dajal tudi velik poudarek zgodovini in razvoju
naše Občine. Prav je, da se mu v imenu Uredniškega odbora Občinskega glasila Aplenca
zahvalimo in ga ohranimo v lepem spominu.
V imenu Uredniškega odbora
zapisala Katja Tabernik

* * * * * *
Z Andrejem Žalarjem, kot dolgoletnim
urednikom lokalnega časopisa Aplenca,
sva bila na nek način sodelavca. V Zavodu Medgeneracijsko središče Komenda
(ZMSK) in Medgeneracijskem društvu za
kakovostno starost je namreč osnovno
poslanstvo ozaveščanje skupnosti o medgeneracijski solidarnosti v luči kakovostnega staranja in potrebnosti povezanosti
in poznavanju mlade, srednje in starejše
generacije, brez katere bomo imeli v prihodnosti velike težave. In to brez podpore
medijev ne gre. Sodelovanje z njim mi je
bilo v veliko veselje.
Zelo bom pogrešala njegovo navdušenje
nad našim delovanjem, vzpodbude k rednemu pisanju, pomoč pri urejanju slikovnega materiala, opozarjanje in čakanje na

prispevke tudi velikokrat krepko preko
roka oddaje. Na vse slavnostne in manj
slavnostne dogodke v ZMSK in društvu se
je vedno prijazno odzval in o njih tudi korektno poročal.
Bil je novinar s srcem, denar mu ni bil
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pomemben, veliko je naredil prostovoljsko. Rad je imel ljudi, ne glede na njihovo
prepričanje. Kot urednik Aplence je živel za
Občino Komenda, kljub temu da je bil Kranjčan. Večina telefonskih pogovorov z njim
se je končalo s smehom. Hvala.
Dragi Andrej, ostal nam boš v lepem spominu kot Človek z veliko začetnico.

za ZMSK in Medgeneracijsko društvo
zapisala Viktorija Drolec

* * * * * *
Za tabo vedno vije
se misli mojih pot,
začaran duh spremlja
te vedno in povsod!
(S. Gregorčič)
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Globoko nas je pretreslo sporočilo, da se
je 7. novembra zaradi posledic okužbe s
koronavirusom poslovil naš prijatelj, Andrej Žalar, ki je bil dolgoletni član Turističnega društva Tuhinjska dolina in urednik lokalnega časopisa Tuhinjski glas.
Andrejevo delo je bilo vedno opravljeno
strokovno, fotoaparat je bil njegov stalni
spremljevalec, kakor tudi njegova dobra
volja in nasmeh na obrazu. Spremljal je
napredek naše doline in o vsaki novi pridobitvi zapisal z izbranimi besedami, kot
je znal le on.
Najini poti sta se prvič križali pred dobrimi
30 leti. Andrej je bil novinar Gorenjskega
glasu, sam pa sem začel uresničevati svoje
sanje o izgradnji Term Snovik. Spletla sva
trdno prijateljsko vez, rad sem preživljal
čas v njegovi družbi in on v moji.
Andrej je znal ceniti svoje domače okolje, zelo rad je imel svojo Gorenjsko, ki jo
je prevozil po dolgem in počez. Pot ga je

večkrat zanesla v našo dolino in našo Občino, kamor je zelo rad prihajal. In skoraj
vedno je ob teh obiskih dodal: »Prihajam iz
Komende in v Komendo grem.«
Vedno sem občudoval njegovo natančno in
nezmotljivo presojo o tem, kateri zorni kot
uporabiti, ko želi posneti osebo, dogodek
ali utrinek iz narave.
Andrej, hvala za vse zgodbe.
Ponosen in zadovoljen sem, da sem imel
priložnost sodelovati z njim. Njegovo delo
in odnos sta me pripeljala do marsikaterega spoznanja.
Živimo v obdobju epidemije, zato sva se
zaradi trenutnih okoliščin od njega poslovila le z županom Občine Kamnik Matejem
Slaparjem, ki ve, da je Andrejev prispevek k
razvoju Občine velik.
Trudili se bomo nadaljevati z delom, ki bo
vredno njegove dediščine.

da bo tudi to svoje poslanstvo oplemenitil
z glasbo. Julija 1981 je bilo v komendski fari
nadvse slovesno, najprej, petega, smo bili na
Romanovi in čez en teden še na Ivčetovi novi
maši. Spomini na to so nepozabni, veliko je
bilo druženja tiste dni, kak teden zatem smo
naredili še turo na Triglav. Iz Vrat gor in dol
na bohinjske planine …
Minevala so leta, tista druščina, ki se je zbirala ob kitari in pesmi, je izbrala različne poti
in vezi. Po skoraj desetletju duhovništva, nazadnje je bil župnik v Stranjah, je (1990) Roman odprl novo poglavje v življenju, ustvaril
si je družino in postal pomemben člen uspešnega domačega Tesarstva in krovstva v Že-

jah. Vse do nenadnega in nepričakovanega
slovesa pred svojo hišo na Homcu.
Spomini ne bodo obledeli, premočni so,
utrjeni v skalah tiste meglene Škrlatice,
na ledeniku Mont Blanca, v domačih Kamniških in na še bolj domačem Vodičnem
vrhu nad Bohinjem, kjer smo še v začetku
septembra ob ognju skupaj preglašali tišino hribovske noči …
Roman, počivaj v miru! In hvala, da si z
nami delil svojo mladost.
France Stele

Ivan Hribar

Roman
Z Romanom(1) sva bila sošolca celo osemletko v Mostah, en teden je bil mlajši od
mene. Ni bil med glasnejšimi, bolj razmišljujoče in preudarne narave. Župnik
Demšar naju je istočasno povabil med ministrante in v prvem samostojnem nastopu sva, ker sva bolj mimogrede poslušala
navodila, naredila pravo zvočno sceno pri
maši. Podobnost dogajanja na oltarju naju
je zmotila, da sva zvonila že pri darovanju
in ob ugotavljanju zmote zvončkljala vse
do konca povzdigovanja. Potem sva bila v
zakristiji deležna še ene pridige, pa stokrat
sva morala napisati, kako je prav …
V srednješolskih letih je bil Roman del komendske mladine, ki je hodila v hribe, prepevala ob kitari ali kar tako in se pogovarjala
o letom zanimivih stvareh. Ne samo to, bil je
mojster na kitari in znal je ustvarjati pravo
vzdušje okrog sebe. Že v gimnaziji, če ne prej,
je vedel, da bo duhovnik. Mi pa smo vedeli,

(1)Roman Štebe, Boštkov Roman iz Žej,
31. 07. 1955 – (Homec) 20. 10. 2020
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V KZC – v trgovini v Komendi nudimo:

ROČNO IZDELANI
ADVENTNI VENČKI IN
ARANŽMAJI

DOMAČE DOBROTE
suhe mesnine, siri,
domači štruklji,
piškoti …

STEKLENA EMBALAŽA
za pakiranje doma
izdelanih daril – likerji,
kompoti, med, domači
piškoti …

Srce joče
Teboj,
pomirjena.
Tiho,
tihoza
čas
beži, duša
veter je
solze
posuši,
Ker si tam,akjer
je
ena
sama
srce ne preboli. Ljubezen.
Nekoč se spet vidiva.
SPOMIN
VVSPOMIN

HELENI BERGANT
BERGANT
HELENI

POGREBNE
STORITVE
Tiha misel zablestela nad večernim krajem,
duša odblestela z zlatim je sijajem.
(S. Kosovel)

24-urna dežurna služba

041 634 948

Hvala vsem, ki se spominjate naše Lenčke.
Iskrena hvala vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu.
Bojan z družino
Bojan, Anže, Urška, Patrik, Luka, Žan, Tim
Suhadole, 16. 11. 2020

Najtežje od vsega je iz človeka izvabiti najboljše.
(Sean Connery)
ZAHVALA
V 83. letu starosti
se je poslovila

MARINKA BREMŠAK
iz Gmajnice pri Komendi.
Za čas, ko je živela doma, se iskreno zahvaljujemo
za nesebično pomoč negovalkam Medgeneracijskega centra Komenda in vsem sosedom, ki so kadarkoli priskočili na pomoč. Hvala tudi Domu počitka
Mengeš, Gasilcem Komenda in župniku za obred.
Hvala vam za izrečena sožalja in darovane sveče.
Žalujoči nečaki z družinami

V SPOMIN

Vsi njeni.

LJUDMILA
tatvin v enem mesecu. Povprečno vsake tri dni en vlom ali tatvina.
LUKANEC
Iz solz se zate venec spleta

Vlomi,
tatvine, sejem ...
Ne spomnim se, da bi bilo v vseh naseljih v občini kar deset vlomov in

Si angel, ki nad nami bedi.
S 7. na 8. oktober poskus vloma v hišo na Klancu, 15. 10. vlom v hišo v
iz Križa
Moja
ljubezen
objema
Komendi in na Gori, pa s 15. na 16. oktober
v Mostahrož
in 26.
še enkrat vvanj se vpleta,
namesto
-10.
ljubezen
A spomin
natetebe
boli, ves
boličas,
...
Mostah vlom v hišo, nazadnje pa 31. oktobra še v hišo v Žejah. In potem s 5. na
sajnajina
vem,
da v resnici ostal si pri nas.
Mineva eno
leto odkar se je 24. oktobra poslovila od naju
mami.
v spomin, v zahvalo, za vso ljubezen
tvojo.
Ostal
bo
le
dragocen,
boleč
spomin,
6. oktober tatvina robotske kosilnice na Križu, na sejmu se je s 14. na 15. oktober
Zahvaljujemo se vsem, ki se je spominjate in obiskujete
njen grob.v mojem srcu boš stanoval
Za vedno
storilec oskrbel z več pari čevljev, od 11. na 15. oktober se je lotil traktorja na
Andrejspomin
in in
Monika
z angel
Niko
najino
skupno
prehojeno
mojna
varuh
naprej
še ostal!pot.
sejmu in iz njega nabiral rezervne dele. 19. oktobra pa so v trgovini v Mostah
V svojem 69. letu je svojo življenjugotovili »primanjkljaj«, ker je zmanjkalo več prodajnih izdelkov.
Si angel,
ki nad
namiata,
bedi.
skooktober
pot sklenil
oče,
stari
Med kaznivimi dejanji, so zapisali, se je z 12. na 13.
znašla mož,
atast
spomin
tebe boli, boli...
V SPOMIN
brat,stric,
innasvak
poškodovana ograja na Glavarjevi cesti, 25. oktobra pa izsiljevanje
po
Ostal bo le dragocen, boleč spomin,
facebooku. V Komendi se je 6. oktobra iz lokala slišala preveč navita
spomin na najino skupno prehojeno
glasba, na sejmu v Komendi pa sta 14. oktobra možakarja jezno reševaV SPOMIN
pot...
la nesporazume. Razrasla se je tudi zeleno-rjava snov. S Križa jo je 7.
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ALBIN KAVČIČ

SINU
ROKUSINU
KERNU
ROKU
(15.11.1998 - KERNU
19.11.2016)

iz Žej pri Komendi.

oktobra zaneslo 31. oktobra še v Žeje.
In da bo mera oktobrske kronike polna, še dogajanja na cesti.
1. oktobra nesreča v Mostah s pobegom, 2. oktobra spet v Mostah z mateV SPOMIN
Srčno
senizahvaljujemo
v teh
rialno škodo, 3. oktobra divjad
v Žejah
bila dovolj previdna, vsem,
5. oktobra ki
pri ste bili z nami
odcepu za Drnovo bližnjenajtežjih
srečanje z materialno
škodo, pa
14. oktobra dve
trenutkih
življenja.
Iskrena hvala sorodninesreči, povzročiteljema pa se je na Glavarjevi tako mudilo, da sta ostala
kom, sosedom, znancem in sovaščanom za tople besenepoznana. Na Zajčevi je prišlo
na parkirišču
do zvite pločevine,
neprevidna Ivana Petek, rojena
V 91.
letu starosti
se je poslovila
de sožalja
inoktobra
pozornosti,
divjad pa je naletela na prometno
vozilo 23.
na Križu. stiske
-ažerok, hvala za lepe misli

Odšli so ...

(15. 11. 1998 - 19. 11. 2016)

sinu ROKU KERNU

Jerman, po domače Špelnova iz Križa pri Komendi.
in molitve. Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga imeli radi,

Hvalavsem,
vsem,ki
kiga
gaobiskujete
obiskujetena
nanjegovem
njegovem
grobu
Hvala
grobu
inin
ga
(15.11.1998 - 19.11.
2016)
Odšli
so…
vsem, ki ste našega ljubljenega ata še zadnjič obiskaga ohranjate
v lepem
spominu.
Božidar Maraž, Komenda, Kranjska pot 15, star 75 let
ohranjate
v lepem
spominu.
letu starosti
se je poslovil
Jože
po
Karol Romšak, Križ 31,
88 let
liVstar
v84.
komendski
poslovilni
vežici ter
ga Koželj,
tako
Hvala
vsem,množično
ki ga obiskujete na njegovem grobu in ga ohranjate v
Matilda Kopitar, Žeje pridomače
Komendi 17,
stara 81 let ata iz Gore pri Komendi.
Gašperjev
na96njegovo
poslednjo pot.lepem spominu.
Angela Kern, Potok pripospremili
Komendi 6, star
let
Ati Tomaž in vsi njegovi.
Janez Vidmar, Suhadole 9, star 63 let
Vsi njegovi
Moste, november 2018
Marija Zupin, Križ 75, stara 94 let

AtiTomaž
Tomažininvsi
vsinjegovi
njegovi
Ati
Moste,november
november2019
2020
Moste,

Časopis Aplenca – Glasilo občine Komenda je naslednik časopisov Aplenca, ki je prvič izšel 10. januarja 1992 in Glasila občine Komenda, ki je začel izhajati po ustanovitvi Občine
Komenda. Skupaj sta izhajala do konca leta 2006. Od 25. januarja 2007 pa je časopis Aplenca-Glasilo občine Komenda vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo pod zaporedno
številko 1135.
Aplenca-Glasilo občine Komenda izdaja Občina Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda
Odgovorni urednik Aplence-Glasila občine Komenda: Andrej Žalar
Ženi, mamici, teti, snahi in najboljši prijateljici v spomin!
Koživljenja
življenjesijala,
tone vza
večnost,
Ženi, mamici, teti, snahi in
Telefon: odg. urednik: GSM 031 638 Si
699,kot
e-mail:
urednistvo.gok@komenda.si
sonce
vse svoje ljubezen
Uredniški odbor: Katja Tabernik, Bojan Škof, Danica Zmrzlikar, Marija Špehonja, Grega Krmavnar, Matija Remše, Marko Dobnikar.
ostane
tiha
solza
večnega
Člani uredništva: Viktorija Drolec, Vera
Kepic, Jožebolečina,
Pavlič,
dr. Marko
Žerovnik
... Priprava
za
tisk inspomina.
tisk: BOLD.
Naklada:
2150 izvodov. Izhaja
enkrat mesečno,
vsa gospodinjstva v spomin!
razdala.
Odslej
boš
kot
zvezda
svetleča,
naj
ti
v
najboljši
prijateljici
v občini ga dobijo brezplačno.

Aplenca na spletu:
www.komenda.si
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nebesih
bo sreča.
DragazaTINCA
HAFNER!
Aplenca - Glasilo občine
Komenda, dana
leto 27, številka
12 bo izšla 21. decembra 2018. Gradivo
objavo oddajte
do vključno četrtka, 6. decembra 2018. Oglase, zahvale oddajte na zgoščenki (CD) v tajništvu na občini, ali pošljite po E-pošti na naslov: urednistvo.gok@komenda.
Draga
si ali na andrej.zalar@siol.net. Informacije tudi na ZAHVALA
GSM 031 638 699.

ZAHVALA
V SPOMIN
TINCA
HAFNER!
V 35. letu starosti se je od nas
V naša srca se je žalost naselila, ker ti najdražja naša
v 26. letu
poslovil
sin,nas
oče, mož, nečak,si nas zapustila.
ZAHVALA
LUKA TAVČAR
jebrat,
tragično
stric in bratranec
A očitno nekdo se je odločil, da potrebuje te še bolj,
zapustila naša
naša
je žalost
zato na tvoji V
poti,
naj tisrca
nežnose
cimbale
igrajo naseliin angelčki
V teh dneh mineva pet
Lahko
prideš
v mislih,
hči, mamica, sestra
la,
ker
najdražja
naj
te ti
varno
tja peljajo.naša si nas
FRANCI
BERGUŠ na svojih rokah
let, odkar Luka ni več
saj pesem poznaš.
Kogar imaš rad
zapustila.
A očitno
nekdo se je
se vsem,prideš
ki se jezmeraj,
spominjate, prižigate
Kogar
rad
med nami.
Zdiimaš
se daiz Nasovč pri Komendi. Zahvaljujemo Lahko
odločil,
da
potrebuje
te
še
bolj,
KLARA MAČEK svečke in z lepimi
nikoli ne umre.
sajmislimi
ključepostojite
imaš. ob njenem preranem
leč nazaj,nikoli
a v sanjah
je
ne umre.
grobu.
zato na tvoji poti, naj ti nežno
Le daleč, daleč je.
samo eno
noč
indaleč
v spoLe
daleč,
je.
Zahvaljujemo se pogrebni službi Jerič, pevcem, žuLahko
prideš
v
sanje,
cimbale igrajo in angelčki na
Ob mnogo
prezgodnji
naše drage
Klarepoti.
se Pogrešamo te! ljubezen ne spi.
minih je samo en hip,
pniku
ter vsem,
ki ste gaizgubi
pospremili
na zadnji
svojih rokah naj te varno tja
zahvaljujemo
vsem vam, ki ste
teh težkih
treVsi tvoji
Lahko prideš zmeraj,
daleč stran. V srcu pa je
Prav
tako se zahvaljujemo
za nam
svetev maše
in sveče.
peljajo.
se vsem, ki se je spominjate,
ko noč seZahvaljujemo
spusti.
nutkih
stali ob za
strani
in nam
pomagali.slovesu.
Hvala vsem,
zmeraj tu.
Hvala
sosedom
pomoč
pri zadnjem
prižigate svečke in z lepimi mislimi postojite ob njekisodelavci,
ste jo imelisosedje,
radi, se ji
poklonili
jo tako–številčno
Vsi
prijatelji
ininznanci
hvala!
Bojim
se
le
včasih,
nem preranem grobu. Pogrešamo te!
pospremili na njeno zadnjo pot, hvala vam.
HVALA vsem, ki ga ohrada več te ne bo.
Vsi tvoji
Vsi njegovi
njate v svojih spominih!
Da noč bo pretemna
in prazno nebo.
Ostaja bolečina, praznina, molk, tišina in spomini, ki ne bodo nikoli pozabljeni.
Lahko prideš zmeraj ...
Mami, Ati in ostali njegovi
Ko tvoje zaželimo si bližine,
Tvoja Maša, ati, mami, brat Jaka
Kjerkoli zdaj si – naj te sreča
poišče.
Gora,
november 2020
(Feri Lainšček)
gremo tja, v mirni kraj tišine.
V svetlobi naj tvoje bo zdaj bivališče.
Tam srce se tiho zjoče, saj verjeti noče,
Ljubezen, ki obilno si nam jo dajala,
da te več med nami ni.
za vedno v naših bo srcih ostala.

ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je v
79. letu starosti sklenila
naša ljubljena

IVANA GAŠPERLIN
roj. HACE
Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom,
sosedom, prijateljem in znancem za sočustvovanje, darovano cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste jo
pospremili na njeni zadnji poti. Hvala tudi pogrebni
službi, g. župniku za lep pogrebni obred in pevcem.

Žalna floristika
po naročilu
V SPOMIN

21. novembra mineva leto
dni, odkar nas je zapustila
naša mama, babica, prababica, sestra, teta in tašča

Možna dostava
Hacetova 1,
DOLGI MOST-Ljubljana
Moste pri KOMENDI

MARIJA ZUPIN

po domače Jeranova mama s
01 53 43 587 / gasperlin@vrtnicenter.si
Križa pri Komendi

www.vrtnicenter.si

Hvala vsem, ki obiskujete njen grob, ji prižigate sve-

Na svetu je mnogo poti, a samo ena vodi tja, kjer boš ti,
Naslednja
Aplenca, Glasilo Občine Komenda, izide v četrtek, 24. decembra.
Rok za posredovanje
če in se je spominjate
v molitvi. gradiv za objavo v oktopo tej poti za teboj pridemo mi vsi.
njeni okobrski številki je 8. december 2020. Dobrodošli vašiVsi
predlogi
za
vsebine,
zanimive
sogovornike,
lepe zgodbe vVsi
lokalnem
njeni
lju, napišete nam lahko, kaj vas moti, ali pa pohvalite, kar si zasluži pohvale. Pišite nam na: urednistvo.gok@komenda.si.
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Tržnica deluje vsako soboto
od 9.00 do 11.00

Knjižnica v času epidemije
Knjižnica povezuje branje, znanje, zdravje in posameznike ter posameznice v skupnost. Še vedno poteka
izposoja gradiva, vendar prilagojena času epidemije.
Gradivo si lahko člani izposodijo po predhodnem naročilu
preko telefona ali preko Moje knjižnice na Cobissu. Naročeno gradivo se potem prevzame na prevzemnem mestu na
hodniku knjižnice. Naročanje gradiva po telefonu je pogosto pogovor, ki se ne nanaša samo na svetovanje za dobro
branje, pač pa služi tudi premagovanju stisk in povezovanju. Navodila o spletnem naročanju, rezervaciji gradiva in
vpisu so na spletni strani knjižnice.
Povezanost
Spodbujamo bralce in bralke, da ostanejo povezani s knjigo
in branjem. Sploh v času karantene, omejenih stikov, lažnih
novic in vsega, kar je povezano s širjenjem epidemije. Zdaj
je bolj kot kadar koli prej pomembno poskrbeti za fizično in
duševno dobro počutje, v to skrb pa spada branje ali učenje. Številke o izposoji so manjše, a zato se preko telefona
ali elektronske pošte več posvečamo osebnim stikom ter
pogovorom, največkrat so ti povezani z bralnimi nasveti.
Zato poteka izposoja počasneje, a odzivi so bolj pozitivni.
Da smo res povezani, izpričuje naslednje e-pismo našega
bralca, ki smo mu priskrbeli knjige: »Polepšali ste mi dan
in iskrena hvala za prijaznost in hvala, ker se v teh časih
trudite biti takšni, kakršni bi morali biti ljudje vedno, da bi
nam bilo lepo.«
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik

Poziv društvom:
čestitke in objave v decembrski Aplenci
Zadnja letošnja Aplenca bo izšla v četrtek, 24. decembra.
Vsa društva, ki bi želela objaviti čestitko, nam gradivo
lahko pošljete do ponedeljka, 7. decembra. Vse informacije na: urednistvo.gok@komenda.si ali na številki: 051
200 762. Za društva so
čestitke brezplačne.

Aplenca

Zavod Medgeneracijsko središče Komenda se iskreno
zahvaljuje naši občanki, gospe Branki Spruk, za donacijo
879 pralnih zaščitnih mask.

WWW.SERVIS-KOLES.SI

POSEZONSKI
GENERALNI
SERVIS 50€
Namen posezonskega servisa je podaljšanje življenjske dobe
kolesa. Če kolo temeljito očistimo, razmastimo pogonski del kolesa,
namažemo ležaje in impregniramo okvir, preperečimo rjavenje in
prekomerno obrabo delov. Le tako nas spomladi čaka brezhibno in
varno kolo.
DELOVNI ČAS: pon -pet : 8.00 – 16.00 ali po dogovoru

TGT Ciperle d. o. o.

Kljub omejitvam javnega življenja iz TD Komenda sporočajo,
da tržnica deluje vsako soboto med 9.00 in 11.00. Delovni čas
je zaradi trenutne situacije prilagojen. Glede ostalih dogodkov
TD Komenda pa bodo, sicer brez programa, ohranjali tradicijo
in 28. 11. postavili novoletno jelko ter prižgali lučke. Konec decembra pa nameravajo postaviti tudi zunanje jaslice. Več pa je
odvisno od epidemiološke slike in priporočenih ukrepov.

• Izkopi • Kiper prevozi
• Storitve z dvigalom in
gradbeno mehanizacijo
• Urejanje dvorišč in okolice
• Priklop kanalizacij

041 674 165
031 837 267
Gmajnica 77,
1218 Komenda
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Dostava hrane: 031 59 59 59
Trenutno imamo samo dostavo,
lahko pa pokličete in pridete iskat!
DELOVNI ČAS: med vikendi: 11.00 do 21.00
med tednom: 10.00 do 21.001 18/11/2020

Restavracija_Olga_Glasilo_Obine_Komenda_Oglas.pdf

@restavracijaolga

23:04
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Gasilska zveza Komenda združuje tri prostovoljna
gasilska društva v Občini Komenda: PGD Komenda,
PGD Križ in PGD Moste. Vsa tri društva so primerno opremljena z vozili in opremo za skrb za požarno
varnost na območju občine.
NAGRADE:
1. Nagrada – gasilni aparat - 6 KG
2. Nagrada – gasilni aparat – 2 KG
3. Nagrada – gasilni aparat – 1 KG

Rešitev oktobrske križanke se glasi: PLANINSKI DOM KOMENDA

Seznam nagrajencev Nagradne križanke PLANINSKI DOM
KOMENDA, v Aplenci, Glasilu občine Komenda, številka 10/2020:
1. nagrada – kosilo za 2 osebi:
MAJA ČAMERNIK
2. nagrada – kosilo za 1 osebo:
DOMEN ŠTEBE
3. nagrada – pica po izbiri:
MEŽNAR URŠKA
Nagrajenci lahko na podlagi tega potrdila in osebnega dokumenta nagrade koristijo v PLANINSKEM DOMU KOMENDA, Podboršt
pri Komendi 7 g, Komenda (040 602 902). 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 7. decembra 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.

Razstava

adventnih venckov

Hacetova 1,
DOLGI MOST-Ljubljana
Moste pri KOMENDI

www.vrtnicenter.si

