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Nagovor župana
Epidemija SARS-CoV-2 je 
žal močno prisotna tudi na 
območju naše občine. Do 
sredine decembra je bilo 
v celotnem letošnjem letu 
s tem virusom potrjeno 
okuženih kar 4,6 % pre-
bivalstva občine. Verjetno 
ta številka ni povsem real-
na, ker vemo, da je veliko 
oseb z virusom, ki tega ne 
zaznajo oziroma ne kažejo 
nobenih znakov okužbe. Po 

podatkih NIJZ smo žal zabeležili tudi smrtne žrtve z območja občine, 
ki so evidentirane kot posledica okužbe s tem virusom. Situacijo smo 
v okviru občinske uprave in štaba Civilne zaščite uspešno obvladovali 
in predvsem upamo, da se stanje ne bo še poslabševalo. Vse občan-
ke in občane ponovno pozivam, naj dosledno upoštevajo navodila 
stroke. Tudi ob osamosvojitvi Slovenije smo državljanke in državlja-
ni dokazali, da lahko stopimo skupaj in s skupnimi močmi uspešno 
premagamo ovire. Zakaj se ne bi ponovno poenotili, se vsi skupaj zo-
perstavili tej epidemiji in jo ob upoštevanju navodil premagali? 
Letošnje leto je bilo poleg z epidemijo zaznamovano predvsem z 
dokončanjem gradnje kanalizacijskega omrežja v naseljih Breg, 
Klanec in Nasovče. Gradnja kanalizacije in obnova ostale komu-
nalne infrastrukture za celostno urejanje območja, kjer je po-
tekala trasa izgradnje kanalizacije, je s končanjem del v naselju 
Nasovče zaključena. V kratkem pričakujemo Uporabno dovoljenje, 
ko bodo zavezancem za priklop na javno omrežje izdane odločbe. 
Zavezanci bodo imeli šest mesecev časa za izvedbo hišnih kanali-
zacijskih priključkov in plačilo sorazmernega dela komunalnega 
prispevka. Poudariti velja, da precej objektov iz ostalih naselij še 
ni priključenih na javno omrežje, ker zavezanci zamujajo s pri-
ključevanjem, v nekaterih primerih pa le ne poskrbijo za zapisni-
ški pregled hišnega priključka.
Na območju Poslovne cone Komenda smo uspeli pridobiti do-
voljenje za povrnitev dela zemljišč kot zazidljivih zemljišč, naša 
družba PCK je lahko na tem delu zgradila manjkajočo komunalno 
infrastrukturo. Z izvedeno investicijo je družba PCK ta zemljišča 
lahko tudi prodala in s kupnino zmanjšala dolg družbe do DUTB. 

Vsem občanom in 
občankam želim 

lepo praznovanje in 
srečno, mirno, zdravo leto 

v medsebojnem spoštovanju 
in razumevanju. 

Iskrene čestitke ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti.

Župan Stanislav Poglajen 
s sodelavci občinske uprave, 

s svetniki in svetnicami Občinskega sveta 
Občine Komenda

Srečno 2021

Vsem občankam in občanom želim v 
teh težkih časih tesnobe in negotovosti 
lepe in doživete božične praznike.

V prihajajočem letu naj vas spremljajo 
zdravje, mir, veselje, sreča in osebno 
zadovoljstvo ter dobro medsebojno 
razumevanje in sodelovanje.

Jubilejni praznik samostojnosti in enotnosti naj vas 
navdaja z veseljem in s hvaležnostjo!

Miha Novak, načelnik Upravne enote Kamnik s sodelavci

Dokončno poplačilo dolga je po pogodbi predvideno do poletja 
prihajajočega leta. S tem bomo rešili dolgo trajajoče breme zadol-
ževanja same družbe in tudi občine kot njene lastnice. 
Dokončali smo z dvema območjema komasacije, to sta Nasovče, 
kjer smo bili kot nosilec urejanja sami, in Drnovo, kjer smo bili kot 
nosilec projekta skupaj s sosednjima občinama Kamnik in Mengeš. 
V jesenskih dnevih smo skupaj z Občino Kamnik pričeli z grad-
njo skupnega zbirnega centra na Suhadolski jami. Dela potekajo 
po sprejetem terminskem planu, skupna investicija naj bi bila do-
končana januarja prihodnjega leta. 
Ne nazadnje ne smemo in ne moremo pozabiti meseca septembra, 
ko nas je tako presenetil naš kolesar Tadej Pogačar z zmago na 
največji kolesarski dirki – Tour de France. V tistih dneh je bila naša 
občina ne samo center Slovenije, temveč tudi širše. S tem svojim 
uspehom je Tadej označil našo občino na svetovnem zemljevidu.    
Tik pred prvim letošnjim snegom smo pričeli z ureditvijo štirih 
otroških igrišč; na Križu, na Gmajnici, v Mostah in v Suhadolah. 
Manjka le še nekaj ustreznih lepih dni za dokončno ureditev. Pri 
izbiri lokacij za letošnja štiri igrišča je bil pomemben dejavnik tudi 
lastništvo zemljišča. Upam, da bomo v bližnji prihodnosti tudi v 
središču Komende našli primerno lokacijo za naše najmlajše ob-
čane. Do takrat pa upamo, da se bodo z veseljem igrali na kakšnem 
od navedenih štirih igrišč. 

Vsem občankam in občanom želim v letu 2021 obilo zdravja, sre-
če in zadovoljstva. Naj se letošnje leto z epidemijo koronavirusa ne 
ponovi. Spremlja naj nas misel, da s sodelovanjem vseh, s skupnimi 
močmi in napori zmoremo ter znamo prebroditi vse nastale težave. 

Stanislav Poglajen
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S 14. redne seje 
Občinskega sveta 
Občine Komenda

ZDRAVSTVENI ZAVOD REVITA  
PODAL SVOJO ODPOVED

Na seji je direktorica Občinske uprave mag. Majda Rav-
nikar obrazložila, da je 30. oktobra 2020 koncesionar, 
Zdravstveni zavod Revita, podal Občini svojo odpoved. 
Kot razlog za to odločitev je navedel pomanjkanje in 
izgorelost kadra, pomanjkanje finančnih sredstev in 
predvideno upokojitev nosilca zdravstvene dejavnosti, 
prim. Deana Klančiča, dr. med., spec. splošne  in dru-
žinske medicine. S koncem oktobra je pričel teči 6-me-
sečni odpovedni rok, iz Komende pa tako Zdravstveni 
zavod Revita odhaja s 30. aprilom 2021. Občinska upra-
va je o odpovedi pisno obvestila direktorja Javnega za-
voda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik ter ga 
seznanila, da je od maja naprej na razpolago program 
na področju splošne oz. družinske medicine na obmo-
čju Občine Komenda. Direktor je Občinsko upravo ob-
vestil, da zaradi kadrovskega primanjkljaja ni zainte-
resiran za prevzem tega programa. Svetniki so na seji 
(po hitrem postopku – zaradi izrednih potreb) sprejeli 
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe 
v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne 
oz. družinske medicine za odrasle v Občini Komenda. S 
sprejemom odloka je podana pravna podlaga za razpis 
in podelitev nove koncesije. 

USKLAJEVANJE CEN GROBNIN

Kar nekaj trenja je med svetniki povzročila 8. točka 
dnevnega reda: Predlog Sklepa o določitvi višine grob-
nine in višine uporabnine mrliških vežic na pokopališču 
v Komendi. Odlok o pokopališkem redu na območju naše 
občine je bil sprejet leta 2017, torej pred razširitvijo po-
kopališča (v letu 2019). Žarni grobovi v novem kolum-
bariju so izvedeni v dveh različnih velikostih žarnih niš, 
kar pomeni tudi različno višino grobnine v razmerju do 
enojnega groba. Nekaj svetnikov je podalo mnenje, da 
se višanje cen v teh časih zdi moralno sporno. Na dru-
gi strani pa gre za odločitev oz. uskladitev, ki se mora 
sprejeti skladno z zakonom. Gre za 25 % povišanje, kar 
v (nominalnem znesku) pomeni 32 centov na mesec za 
enojni grob. 

Leto 2020 

Ob zaključku vsakega leta se vedno sprašujemo, ali je bilo 
uspešno, smo izpolnili vse jasno zastavljene cilje. Tudi 
na občinski ravni se moramo vprašati, kako je bilo. Nekaj 
ljudi – občanov je bilo zadovoljnih in nekaj nezadovolj-
nih. Če potegnemo pod črto, bi lahko rekli, da leto 2020 
ni bilo tako slabo, seveda pa daleč od dobrega leta. Ne-
kako smo se prikopali do zaključka izgradnje kanaliza-
cije, vsaj v grobem. Začelo se je premikati v višji prestavi 
z izgradnjo zadrževalnika Tunjščice, na katerega je ve-
zana večja investicija – izgradnja telovadnice v Mostah. 
Tudi pri cestnih vprašanjih se je začelo premikati z di-
alogom na zato določenih državnih organih – urejanje 
dokumentacije za prometno ureditev križišča v Mostah 
pri trgovini Tuš, ureditev križišča pri gostilni »Rajovec«. 
Očem in ušesom je skrit tudi skoraj do konca saniran dolg 
hčerinskega podjetja PC Komenda, za katerega ve malo 
ljudi, še manj pa jih je sodelovalo pri saniranju le-tega. 
Za uspešno sanacijo so namreč zaslužene določene/do-
ločeni osebi, da bo v letu 2021 Občina predvidoma brez 
kredita z naslova PC Komenda. Vsem občankam in obča-
nom želimo lepe božično-novoletne praznike ter zdravo 
in uspešno 2021. 

Vaš TRN

Finančna razbremenitev občin
Konec novembra je prek ZOOM aplika-
cije potekal 14. kongres NSi, ki je bil tudi 
volilni. Delegati so na volitvah, ki so po-
tekale po pošti, volili predsednika NSi, 6 
članov izvršilnega odbora, 5 članov nadzornega odbora in 
5 članov razsodišča. Predsednik NSi je zopet postal Matej 
Tonin, ki mu iskreno čestitamo in želimo uspešno vodenje 
stranke. Čestitke tudi vsem ostalim izvoljenim. 
V NSi podpiramo dobro razvito lokalno samoupravo. Višja 
povprečnina in finančna razbremenitev tako omogočata 
več možnosti za razvoj občin in višji življenjski standard 
občanov. S finančno razbremenitvijo občin bo država prev-
zela financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja za 
brezposelne državljane RS in tujce, ki imajo dovoljenje za 
stalno prebivanje in jim je po zakonu, ki ureja uveljavlja-
nje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do denarne 
socialne pomoči. Enako bo veljalo tudi za otroke do 18. leta 
starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski čla-
ni. Država bo prevzela tudi financiranje nalog družinskega 
pomočnika in financiranje nalog mrliško pregledne službe. 
Obveznost plačila nezgodnega zavarovanja, zavarovanja 
odgovornosti in pravne zaščite za slovenske gasilce in ga-
silske službe bo prevzela država.
Vlada pa je na predlog NSi sprejela sklep, da ministrstvo za 
obrambo razdeli slovenskim občinam 6,5 milijonov evrov 
za borbo proti covid-19. Pomoč bo tako prejela prav vsaka 
občina. Le s podporo lokalnim skupnostim bomo uspešno 
premagali epidemijo. 

Martina Prezelj,  OO NSi Komenda
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Jaslice v komendski cerkvi bo letos 
dopolnil Blejski otok z jezerom
Čeprav so časi posebni in se niti ne ve, ali bomo za pra-
znike lahko vstopili v cerkev ali ne, so jasličarji v komen-
dski cerkvi tudi letos pripravili čudovite jaslice. 

Kaj je novega, nam je povedal Marko Grilc, ki jaslice izdeluje in 
postavlja že več kot 15 let. Poleg njega pa še Andrej Gašperlin, Se-
bastijan Strnad, Drago Car, Janez Pogačar in Janez Ravnikar. »Le-
tošnja novost je Blejski otok z jezerom. Rekli smo si – lani je bil 
Triglav s Kredarico, pa naj bo letos Bled,«  pove Marko Grilc, ki 
je za popolnoma ročno izdelan blejski otok potreboval dobra dva 
meseca, pri turnu pa je pomagal še Andrej Gašperlin. Zaradi izre-
dnih razmer letošnje leto jaslic pri stranskem oltarju ne bo, bodo 
pa identične jaslice postavili še drugo leto, saj se zavedajo, da si 
jih letos verjetno ne bodo mogli ogledati prav vsi, ki bi si to želeli. 
»Naše jaslice hodijo gledat tudi ljudje iz drugih občin. So le poseb-
ne, saj gre v celoti za ročno delo,« še pove Marko Grilc, ki jaslice 
ustvarja za veselje in za dušo.

Špela Šimenc

Ureditev otroških igrišč na območju LAS

Občina Komenda in Občina Vodice sta bili uspešni v svoji 
prijavi za sofinanciranje iz sredstev Evropskega kmetij-
skega sklada za ureditev otroških igrišč v obeh občinah. 

Projektu so bila z Odločbo Agencije Republike Slovenije za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja v mesecu septembru odobrena nepo-
vratna sredstva v višini 54.938,81 evrov. Projekt vključuje opre-
mo osmih otroških igrišč na območju Občine Komenda in Občine 
Vodice in s tem prebivalcem naselij v obeh občinah prinaša nove 
urejene in prosto dostopne površine za preživljanje prostega časa 
in medsebojno druženje na območju občine, kjer prebivajo.  
V Občini Komenda so otroška igrišča urejena na novih lokacijah. 
Oprema so postavili na naslednjih lokacijah: v Suhadolah (80 m2) 
1 večnamensko igralo, v Mostah (90 m2) 1 večnamensko igralo, 2 
košarkarska koša in dve klopci,  na  Gmajnici (100 m2) 4 igrala in 
dve klopci, ter na Križu (100 m2) 3 igrala. Na Gmajnici je otroško 
igrišče locirano poleg teniških igrišč in je proti vodi ograjeno s 
panelno ograjo. V Mostah je igrišče v neposredni bližini osnovne 
šole in vrtca; košarkarska koša sta postavljena na že asfaltirano 
in zarisano igrišče. Pridobljenih bo 370 m2 novih urejenih povr-
šin za otroška igrišča v Občini Komenda. Na Križu se igrišče na-
haja za gasilnim domom.
Z nabavo in postavitvijo otroških igral na območju občin Komenda 
in Vodice bosta občini poskrbeli za osnovno infrastrukturo, ki bo 
zagotavljala družbeni, socialni in motorični razvoj otrok. Dodatno 
pa bosta, ko bodo epidemiološke razmere v državi to dopuščale, 
ob uvajanju igral v uporabo, organizirani tudi dve delavnici (ena 
v vsaki občini), kjer bodo s pomočjo društev, šole in animatorjev, 
uporabnikom, predvsem pa otrokom, predstavljeni varni nači-
ni uporabe igral, staršem pa bo predstavljen pomen druženja in 
ohranjanja osebnih stikov v vaških jedrih. 
Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas. Naložbo sofinanci-
rata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetij-
skega sklada za razvoj podeželja.

Igrišče na Križu.

Igrišče v Mostah.

Igrišče v Suhadolah.
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Bele božične zvezde Vrtnega centra Gašperlin 
bodo krasile baziliko Sv. Petra v Vatikanu
Nekaj dni pred božičem je izpred 
Vrtnega centra Gašperlin na prav 
posebno pot krenil kombi z belimi 
božičnimi zvezdami. Te bodo krasile 
baziliko Sv. Petra v Vatikanu. 

Do sodelovanja je prišlo v dogovoru s Sa-
bino Šegula, ki že več kot 15 let skrbi za 
praznično okrasitev bazilike. Sabina Šegu-
la je imela željo vključiti tudi rdeče božične 
zvezde v okrasitev, toda tam, kjer se odvija 

cerkveni obred, želijo imeti vse v beli barvi. 
Bele božične zvezde, ki so jih pri Gašperlinu 
poimenovali kar 'Vatikanske zvezde' in so 
tudi sicer od lani v prosti prodaji, bodo stale 
na posebnem stojalu, pod katerim bo smre-
čje, okrašeno z velikimi zlato obarvanimi 
storži, sem in tja pa bo dekoracijo krasila 
rdeča vrtnica. Vse skupaj si bomo lahko v 
živo ogledali prek prenosa na televiziji. 

Špela Šimenc

Nasmeha, iskrenih želja 
in pristnih odnosov nam 
ne vzame niti korona

Leto je minilo kot bi mignil, in vse 
bolj se nam zdi, da se dogodki tekom 
dneva in samo življenje vrti le okoli 
ene sam besede: korona. 

Ko pišem tole besedilo, je v našem vrtcu 
prisotnih le 7 »zvezdic«. Želja vseh je, da bi 
bila tukaj celotna skupina in da bi življenje 
in ritem dneva v vrtcu potekala po običaj-
nih tirnicah. Toda dejstvo je, da je naš tre-
nutni ritem drugačen od običajnega.
Pri nas vsako leto poteka veseli december. 
Obišče nas sv. Miklavž, imamo glasbene 
goste, lutkovne predstave, ustvarjamo, ra-
jamo, pečemo, pričakujemo Božička in smo 
preprosto srečni in neobremenjeni.
To pa je v trenutnih razmerah skoraj ne-
mogoče. Poskušamo ne spreminjati ritma 

dneva, pa  vendar že sama odsotnost velike 
večine otrok spremeni samo dinamiko dela, 
igre, socialnih stikov, prijateljstva. Večkrat 
tedensko pošljemo otrokom, ki so doma, 
sporočila s slikicami, videoposnetke, pa 
vendar je vmes razdalja. Doba virtualnosti 
je velik tehnološki napredek, vendar ne 
more nadomestiti bližine in pristnih stikov, 
ki nam manjkajo. Ko nas je razveselil prvi 
sneg, smo sedeli ob oknu, pili vročo čokola-
do in opazovali čudež narave in takrat eden 
od otrok reče: »Snežinke odnesite virus, da 
se vsi vrnejo.« Iskrena želja petletnika, ki ti 
seže v srce in osolzi oko. Vsi se trudimo, da 
otrok ne bi obremenjevali s trenutno situa-
cijo, pa vendarle so otroci kot gobe, ki vpije-
jo naše besede, čustva, dejanja, misli ... Pre-
malokrat se zavedamo, kaj jim sporočamo. 
Zato si v teh dneh vzemimo čas, postojmo 
in poskušajmo pogledati zadevo z druge 
plati, čeprav se zavedamo, da je to izredno 
težko in mogoče za koga celo neizvedljivo.
Ne pritožujmo se. Vzemimo si trenutek zase, 
da umirimo svoje misli, pustimo življenju, 

Na Koželjevi domačiji 
so na ogled jaslice in 
novoletna jelka

Tudi Komendo je pobelil prvi sneg. 
December je kljub koroni prišel v vsej 
svoji luči …

Je adventni čas in bliža se novo leto. Smo 
ga veseli? Smo. Kljub vsem tegobam no-
vodobne bolezni smo tudi letos na Ko-
željevi domačiji postavili novoletno jel-
ko. Na dvorišču Koželjeve domačije smo 
člani društva na ogled postavili jaslice. 

Razstavi v notranjih prostorih domačije 
pa smo se morali zaradi epidemioloških 
razmer odpovedati.  
Vabljeni k ogledu. 
Pri ogledu ravnajte odgovorno in se držite 
navodil NIJZ, prav tako kot tudi druge dni. 
Jaz zate, ti zame. 
Vsem krajanom in članom Turističnega 
društva Komenda želimo lepe božične in 
novoletne praznike in veliko zdravja v no-
vem letu. 
V upanju na čim prejšnjo zmago nad koro-
no vas v naslednjem letu vabimo na tradi-
cionalne prireditve, ki jih za vas prirejamo 
člani turističnega društva. 

Vid Koritnik

da odnese, kar mora odnesti, in prinese, kar 
nam mora prinesti, da se zgodi vse najboljše, 
kar je dobro za nas. 
Zato bodimo z otroki. Ustvarjajmo, bo-
dimo v naravi, smejmo se in dajmo sku-
paj otrokom občutek varnosti, ki ga tako 
močno potrebujejo. Tega velikokrat ne 
pokažejo. Dajmo jim občutek, da smo tu-

Jaslice na Koželjevi domačiji.
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RK Moste kljub težkemu letu pomaga 
in privablja nasmehe

Prihaja čas praznikov, veselja, druženja in pričakovanja vse-
ga dobrega. A žal se bomo v RK Moste obiskom in obdarova-
nju za nedoločen čas odpovedali.

Med nas je prišel nepovabljen gost, Covid-19, ki je močno pose-
gel v naše življenje. Virus je kot sovražnik, ni ga videti, otipati in 
vonjati – neviden je, a si je podredil ves svet. Med nas je vnesel 
strah, zmedo, nemoč in nezaupanje. Ker nam je zdravje vseh na 
prvem mestu, si bomo po najboljših močeh prizadevali, da omi-
limo stanje ogroženosti s tem, da bomo vsi upoštevali preventiv-
ne ukrepe in skupaj našli pot do rešitve. 

Naša organizacija, RK Moste, je humanitarna. Člani že dolga 
leta spremljamo in skrbimo za stanje naših krajanov, starostni-
kov, invalidov, osamljenih in socialno šibkih. Naš plan v tem 
letu se je zelo spremenil, saj smo vrsto let do zdaj redno organi-
zirali kulturni program ob praznovanju za praznik mater, žena 
in deklet. Skupaj s šolskimi mentoricami so sodelovali tudi ot-
roci, ki so bili presrečni, da so se predstavili svojim staršem in 
občinstvu. Naš namen pa je tudi vzgojno naravnan, z željo, da se 
mladi vključijo in povežejo z dogajanjem v kraju. Mesec marec 
je zelo povezan s tradicijo praznovanja občank, ki jih obiščemo, 
obdarimo, največje darilo pa je lep pogled, topla dlan in vesel 
nasmeh. Vsakič so nam iz srca hvaležne. 
Seveda pa veliko načrtovanih dogodkov v tem letu nismo mogli iz-
peljati. Med drugim tudi predavanj, obiskov jubilantov in bolnih, pa 
še marsičesa. Rešili smo nekaj izredno težkih socialnih stisk in prek 
OZRK Kamnik smo redno obveščeni o tekočih zadevah in dogodkih. 
Kljub veliki želji, da razveselimo starostnike in ostale za božič in 
novo leto, tako, kot smo to počeli pretekla desetletja, smo opus-
tili obdarovanje in obiske. Oddolžili pa se bomo s prisrčno izde-
lanimi voščilnicami otrok iz likovnega krožka OŠ Moste. Veliko 
opravil bi še opravili, a prepričani smo, da nam bo čas za to v 
prihodnosti tudi naklonjen. 

Najbolj si želimo, da bi se prepovedi omilile, sprostili ukrepi, da bo 
negotovi čas čimprej za nami. Vemo, da so med nami ljudje, ki nas 
radi sprejmejo v pričakovanju tolažbe, sočutja in pomoči. Ali pa le 
pogovora in nasmeha. Sporočamo vam, da upanje ostaja, da smo v 
mislih z njimi in z veliko željo po dobrem zdravju. 
Konec tega nesrečnega leta smo kljub vsemu dobro zaključili, saj 
nam je uspelo podariti resnično potreben prenosni računalnik 
družini s šoloobveznimi otroki. 
Novih načrtov za prihodnje leto 2021 ne bomo delali, saj se mora-
mo najprej sestati. Ne želimo prehitevati časa, a vseeno se malo-
dušju ne bomo prepustili. 

V imenu RK Moste pa vsem občankam in občanom ob priha-
jajočih praznikih želimo veliko zdravja, dobrega počutja, ve-
sele družbe, pa tudi čim več toplih objemov, tople besede in 
upanja. To umre zadnje. 

Srečno!
Rdeči križ Moste

Božično‐novoletni koncert

z največjimi hiti preteklih let

Godbe Komenda

Godba Komenda koncert Godba Komenda 2020
TV Komenda Facebook Youtube

bo letos na spletu

Dirigent: Peter Šala

že od petka, 18. decembra 2020 naprej 

Na koncert godbenikov kar iz 
domačega kavča
Tako kot se je življenje od meseca marca omejilo na do-
mače prostore in družino, so razmere vplivale tudi na de-
lovanje Godbe Komenda. 

Godbeniki smo morali za dalj časa odložiti glasbila, že po nekaj 
kratkih tednih počivanja pa smo pogrešili druženje in igranje. V 
mesecu septembru smo pod budnim očesom predsednika in di-
rigenta ter strogim upoštevanjem priporočil strokovnih služb 
ponovno pričeli z rednimi vajami. Ko smo ogreli inštrumente in 
se spomnili vseh not, smo začeli s pripravami tradicionalnega 
prazničnega koncerta, ki ga vsako leto izvajamo v decembru in 
ga nestrpno pričakujemo. Vaje niso trajale dolgo, že sredi oktobra 
smo bili zaradi razmer spet prisiljeni začasno prekiniti z delom, 
kmalu pa nam je postalo jasno tudi, da koncerta letos, v nam znani 
obliki, ne bo.
Brez skrbi, za vas smo izbrali najboljše posnetke preteklih 
koncertov ter kar od doma posneli del programa, zato letošnji 
koncert bo! Praznično vzdušje bomo za vas pričarali na Tv Ko-
menda, kanalu YouTube in Facebook strani Godbe Komenda s 
premiero v petek, 18. decembra, ob 20. uri in kasneje s ponovit-
vami. Godbeniki vam želimo uglašene praznike, polne zdravja 
in harmonično leto 2021.

Miša Šala

kaj, in povejmo jim, da jih imamo neskončno radi, da so »naše 
zvezdice«, ki sijejo. 
Zapomnimo si, kako pomembno je nekomu povedati, kako po-
memben del našega življenja je, kako pomembno je, da nekomu 
zopet narišemo nasmeh na obraz, in kako pomembno je, da neko-
mu prižgemo kanček upanja. 
Predajamo vam naše božično novoletno voščilo: »Vzemite si čas za 
ljudi, ki jih imate radi, ohranjajte pristne odnose, predajte si iskre-
ne želje in osebam okrog vas narišite nasmeh na obraz in prepričani 
smo, da bodo prazniki, kljub koroni, v vaših in naših srcih lepši.«
Vesele, mirne, zdrave božične praznike in srečno 2021!

Otroci in zaposlene Zasebnega vrtca Zvezdnato nebo
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»Bil sem navdušen in tudi malo presenečen, kakšno 
podporo sem dobil v domačem kraju, hvala!«

Občina Komenda ima novega častnega občana, to je kolesarski as Tadej 
Pogačar. Ujeli smo ga na Azurni obali, kjer se že pripravlja na novo sezono.

Intervjujev in prošenj zanje gotovo ne 
zmanjka. Si se od Tour de France sploh 
lahko kaj zares spočil?
Ja, res jih ne zmanjka, vendar sem se 
spočil po sezoni, ki je bila zares pestra, 
čeprav je bilo manj štartov kot prejšna 
leta, je pandemija zares naredila na-
porno leto. 

Kje si trenutno in kako je videti čas, 
preden se prične nova sezona?
Trenutno sem na Azurni obali, treni-
ram s punco na malo toplejšem vremenu 
in se pripravljava na novo sezono, ki se 
zelo hitro bliža.

Ob tvoji zmagi je bilo v Komendi 
pravo evforično vzdušje. Zelo si nam 
polepšal to 'koronsko' leto. Si kaj 
spremljal dogajanje, morda videl 
kakšne posnetke iz 'Rumende', kot je 
Komendo poimenoval župan? 
Od družine in prijateljev sem dobival ra-
zne fotografije in sporočila iz Komende. 
Bil sem zares navdušen in malo prese-
nečen, kakšno podporo sem dobil v do-
mačem kraju, hvala!

Pred kratkim si postal tudi  
častni občan Komende. Kaj ti  
pomeni ta naziv?
Častni občan v Komendi mi pomeni ve-
liko, vedno se veselim in vedno komaj 
čakam, da pridem domov in se vozim po 
naših krajih, zato sem res ponosen, da 
sem prejel tudi to nagrado.

Se je tvoje življenje od zmage  
močno spremenilo?
Ne, ni se nič kaj spremenilo, razen da 
imam veliko več intervjujev. Trening 
in način življenja pa ostajata enaka kot 
prejšnja leta.

Osvojil si Tour de France, dirko vseh 
dirk. Kateri je tvoj naslednji  
kolesarski cilj?
Naslednji cilj ... Verjetno braniti zmago, 
saj bom tudi nosil številko 1. Naslednje 
leto so tudi olimpijske igre, tako da zna 
biti kar pester koledar z velikimi cilji. 

Špela Šimenc

Radostnice – nova knjiga Jožefa Pavliča 

Knjiga našega občana Jožefa Pavliča z naslovom Radostnice želi biti prav to: 
prinašati veselje, srečo in mir. Kljub težkim časom, ki jih je dodatno obreme-
nil  izbruh epidemije covid-19. Bralcu želi povedati, da te še tako huda bole-
zen, nesreča, težava ne stre, če je v tebi dovolj notranje moči, veselja do živ-
ljenja in zavedanja, da je to enkraten dar. Zato ga je treba živeti polno, hkrati 
pa odgovorno, v njem videti tudi drugega.

Kako, avtor pove v besedilih, razdeljenih 
v sedem vsebinsko pa tudi življenjsko 
ujemajočih se razdelkov. Vanje je strnil 
več desetletij svojega pisanja, izbor le-
-tega. Od otroštva v kmečkem svetu 
(Pod rodnim krovom) do več kot 40 let 
življenja v lastnem družinskem domu (V 
zavetju doma), od občudovanja Komen-
de in delovanja v njej (Tebi, ljuba Ko-
menda) do obiskov, potovanj in romanj 
(Z romarsko palico v roki), od zaveda-
nja, kako smo lahko veseli in hvaležni, 
da živimo v svobodni lastni državi in 
domovini (Na braniku slovenstva), do 
pogleda vase, v svojo človeško notrino, 
kjer se poraja vse ključno za nas, pa tudi 
za naš odnos do bližnjega in drugih lju-
di (Na poti k drugemu, na poti k sebi). 
Nazadnje, ker je bilo to tako nenadno in 

Jožef Pavlič je knjigo Radostnice iz-
dal v samozaložbi. Obsega 352 strani 
z zelo berljivimi črkami, je šivana in 
s trdimi platnicami. Pri izdaji mu je 
denarno pomagala Občina Komenda. 
Knjiga nima cene, avtor bo vesel in 
hvaležen za vsak dar zanjo. Dobite jo 
lahko na naslovu: Jožef Pavlič, Suha-
dole 61 G, 1218 Komenda, po telefonu 
01/8341 889 in elektronskem naslo-
vu: jozef_pavlic@t-2.net.

za mnoge usodno, razdelek – V primežu 
covida-19.
V vsakem besedilu, naj bo to meditativni 
utrinek, črtica, novela, prikaz pomemb-
nih ljudi, slovesnosti in dogodkov, kriti-
čen esejistični pogled ali humoreska, je del 
pisca, njegovega srca in duha, mišljenja 
in doživljanja. Njegovega pa tudi mojega, 
našega, slovenskega, evropskega, iz sveta. 
Občega. Predvsem hvaležnega, veselega in 
rešilnega. Tega, za kar je vredno živeti, z 
njim bogatiti sebe in druge, pa tudi reše-
vati. Zmagovati.

E. Č.
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Vaš partner za zdravje. triglavzdravje.si

Specialisti+Hitro 
do pregleda, 
diagnoze, 
posega in 
fizioterapije
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»Za nagrado sem prejela polno košaro 
Kraševih dobrot in odločila sem se, da 
bom, ko odrastem, ilustratorka«
Eva Mlinar je v prvi vrsti ilustratorka in oblikovalka, hkrati pa tudi vizualna umetnica in umetno-
stna zgodovinarka. Je ljubiteljica srednjega veka, Bližnjega vzhoda in groteskne umetnosti. Je 
soavtorica Knjige leta 2019: Vinjete straholjubca, ki je prvi izvirni slovenski risoroman. Eva, ki 
prihaja iz Komende, živi in ustvarja v Ljubljani, v prostem času pa izjemno rada potuje. 

Če začneva od začetka – je umetniški 
duh v tebi prisoten od nekdaj, si že 
kot otrok rada ustvarjala?

Kot otrok sem bila bolj introvertirana in 
sem največ časa preživela med knjigami ali 
med risanjem. Imela sem srečo, da je bila 
babica, pri kateri sem preživela večino časa, 
likovno nadarjena in velikokrat sva ustvar-
jali skupaj, jaz sem risala, ona pa klekljala. 

Kdaj si se odločila, da bo umetnost del 
tvojega poklicnega življenja?
Na nek način sem svojo ilustratorsko pot 
začela v četrtem razredu, ko je po osnov-
nih šolah hodil pisatelj Vid Pečjak in iskal 
mlade ilustratorje za ponovno izdajo svoje 
knjige Drejček in trije marsovčki. Ko nas je 
v Komendi obiskal ravno med risanjem, se 
je pri moji mizi pomudil dlje časa in z za-
nimanjem opazoval, kaj delam, kasneje pa 
izbral kar štiri moje risbe, ki so bile vklju-
čene v knjigo. Za nagrado sem prejela pol-
no košaro Kraševih dobrot in odločila sem 
se, da bom, ko odrastem, ilustratorka. 
Pri 14 letih sem od strica za darilo dobi-
la oljne barve in to mi je odprlo nov svet. 
Barvice je zamenjal čopič, na gimnaziji pa 
smo imeli odličen likovni krožek in slikar-
ski atelje, kjer sem preživela večino popol-
dnevov. Kljub temu se po koncu srednje šole 
nisem mogla čisto dobro odločiti, ali bi šla 
na likovno akademijo, na zgodovino ali fi-
lozofijo. Vse me je zanimalo. Na koncu sem 
izbrala umetnostno zgodovino. Kljub temu, 
da sem še vedno nadaljevala s slikanjem in 
imela nekaj samostojnih razstav, sem raz-
mišljala, da bi ostala v akademskem svetu 
humanistike. Ko pa so se mi začela odpirati 
vrata na področju ilustracije in ko so začela 
prihajati prva resna naročila (predvsem s 
področja kulture), sem začutila, da je to to.
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Vendar je tudi Akademija še prišla na vrsto?
Akademija je prišla na vrsto kasneje. V 
tretjem letniku Filozofske fakultete sem 
tako začela še vzporedni študij vizual-
nih komunikacij na Akademiji za likovno 
umetnost in oblikovanje. Vmes sem odšla 
na polletno izmenjavo na Karl Franzens 
Universität v Graz. Največ znanja je prišlo, 
ko sem zaključila študij in začela delati na 
lastnih projektih. Na začetku sem risala za 
časopis Tribuna ter sodelovala z Mestnim 
gledališčem ljubljanskim, kjer sem ilustri-
rala gledališke liste in knjižne naslovnice. 
Najpomembnejše  oblikovalske izkušnje pa 
sem pridobila v petih letih dela v marke-
tinški agenciji. 

Kaj te navdihuje, kje črpaš ideje?
Za umetnika je navdih zelo pomem-
ben. Meni so to zagotovo potovanja, stik 
z drugimi kulturami ter zgodovina idej 
in umetnosti. Najraje raziskujem države 
Bližnjega vzhoda, saj so me začarali nji-
hova starodavnost, živahne ulice, bazarji 
in kultura gostoljubja. Za potovanja si rada 
vzamem dlje časa, spoznavam domači-
ne, jem na ulici, se učim jezika. Ne maram 
pretiranega planiranja vnaprej, saj sta rav-
no spontanost in odprtost tisti, ki ti na pot 
pripeljeta najbolj zapomnljiva doživetja. 
Od prebivanja pri kurdski družini iz Tatva-
na (ki je imela za domačo žival prepelico), 
spanja pod milim nebom ob Mrtvem morju 
in v maroški Sahari, štopanja po puščavi 
Negev, trekinga in srečanja z medvedom 
na gori Sabalan v Iranu, kolesarkega ma-
ratona po ulicah Diyarbakirja, do kupo-
vanja starin ob Vii Dolorosi v Jeruzalemu. 
Najbolj dragocena izkušnja pa mi je zago-
tovo leto življenja v Istanbulu. Pred odho-
dom sem pustila službo v agenciji in tam 
sem imela veliko časa za lastno ustvarja-
nje. Potovanja so ponavadi prekratka, da bi 
zares začutil utrip kraja z vsemi njegovimi 
karakteristikami, ga posvojil in našel svoje 
skrite kotičke. Istanbul je slikovito mesto 
mogočne preteklosti, paša za oči, kjer te na 
vsakem koraku kaj preseneti. 

V Istanbulu pa je tudi nastalo eno tvoje 
prav posebno delo, kajne?
Še preden sem odšla v Turčijo, sva se s 
sošolko z likovne akademije, oblikovalko 
in ilustratorko Hano Jesih dogovorili, da 
ohraniva sodelovanje in med mojim bi-
vanjem v tujini pričneva s projektom vi-
zualnega dopisovanja (po vzoru t.i. Mail 
arta iz 60-ih). Vsak mesec sva si izbrali 
določeno temo in izmenjali deset ko-

lažnih fragmentov, potem pa na podlagi 
tega ustvarili kolažne ilustracije – ona z 
vidika Ljubljane in jaz Istanbula. Rezultat 
te koresondence je bila avtorska knjiga z 
naslovom Impresije: Ljubljana/Istanbul, 
v njej pa sem najbolje izrazila svoje doži-
vljanje mesta in njegove kulture.

Katera država te je z umetnostnega 
vidika najbolj navdušila?
Vsaka država me je navdušila drugače, 
težko izpostavim samo eno. Leta nazaj, 
ko sem začela potovati, je bila to zagoto-
vo Francija s svojimi gotskimi in roman-
skimi katedralami – Reims, Chartres, 
Saint Denis, Conques. Zaradi čudovite 
arhitekture visokih stropov in obokov, ki 
ustvarijo temačno, mistično atmosfero 
in vsega kiparskega okrasja, ki je polno 
simbolike in zgodb. 
Med zadnjimi potovanji pa mi je najbolj 
ostal v spominu Mardin, mesto na turški 
meji s Sirijo, ki je nekoč veljalo za »zla-
to mesto Mezopotamije«. Je kot muzej na 
prostem s številnimi starodavnimi moše-
jami, madrasami in cerkvami. V Mardinu 
je bivalo veliko različnih narodov in kul-
tur – Babilonci, Hititi, Bizantinci, Kurdi, 
Armenci, Arabci; še danes pa v mestu živi 
skupnost asirskih kristjanov, direktnih 
potomcev starih Asircev. Med njimi se iz 
generacije v generacijo prenaša umet-
nost poslikave t.i. svetiščnih prtov (sutore 
d'madbho), kar je nekaj najboljšega, kar 
sem kadarkoli videla.

Kako bi sama opisala tvoj slog?
Pri ilustracijah kombiniram različne teh-
nike, tako analogne, kot digitalne, ter va-
nje pogosto vključujem fragmente kolaža. 
Prav zaradi kolaža, ki skupaj sestavlja ele-
mente iz ločenih svetov, moje podobe lah-
ko delujejo absurdno in groteskno. Rada 
imam barvitost, močne barvne kontraste 
in bogat simbolni jezik z asociacijami na 
metafore in historične reference. To do-
polni in obogati pomen, ki se skriva pod 
interakcijo likovnih elementov. Pri upora-
bi kolaža pa najraje izhajam iz starih gra-
fik ali srednjeveških rokopisov; ti so polni 
fantastičnih elementov in bogate ikono-
grafije. Ker so bili ljudje v srednjem veku 
večinoma nepismeni, so namesto besed 
pripovedovale podobe. Te pa niso služile 
imitaciji resničnosti, temveč vizualizaciji 
idej in vzbujanju čustev – navdušenja nad 
stvarjenjem in strahu pred božjo kaznijo. 

Si soavtorica Knjige leta 2019:
Vinjete straholjubca, ki je prvi izvirni 
slovenski risoroman. Kaj ti pomeni 
ta nagrada in kako bi ti z nekaj stavki 
predstavila to knjigo? 
Nagrade na Slovenskem knjižnem sejmu 
sem bila zelo vesela, saj mi pomeni tako 
potrditev kot vzpodbudo za naprej, poleg 
tega pa je poskrbela za to, da je knjiga priš-
la v roke precej več ljudi, kot bi sicer. Z Evo 
sva imeli veliko srečo, da naju je k sodelo-
vanju povabila založba VigeVageKnjige, ki 
daje velik poudarek na dialog med podobo 
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in besedo. Pri nastajanju knjige sva imeli 
popolno svobodo, tako da je knjiga točno 
takšna, kot sva si jo zamislili. 
Vinjete straholjubca so literarno-vizualna 
zbirka grotesk neujemljivega žanra. Ses-
tavljajo jo kratka besedila – nekatera v ob-
liki pesmi ali pisem, druga v obliki opisov in 
tretja v obliki seznamov, vsem pa je skupno 
to, da so označena z naslovom in svojo za-
poredno rimsko številko. Vsebinsko so bese-
dila polna osebnega simbolizma in različnih 
referenc, predvsem na sveto pismo, klasično 
literaturo, ikonografijo in popularno kultu-
ro. Omenjajo se različni kraji, tako resnični, 
kot izmišljeni, z njimi pa je povezana vrsta 
hudomušnih personaliziranih likov (skoraj 
mrtvi čuk, kužni hermelin, dimenzijska lu-
knja, vsesplošno simpatični kenguru, fev-
dalna materinska uharica itd). Ilustracija, ki 
prav tako črpa iz številnih virov, ni name-
njena zgolj osvetljevanju teksta, mu ni po-
drejena, ampak je zgodba sama zase. Knjigo 
dopolnjuje velik zemljevid, t.i. mappa mun-
di, v katerega je ujet domišljijski svet Vinjet.

Tvoje so tudi nekatere Lahkonočnice, 
čudovito ilustrirane pravljice. Delaš na 
različnih projektih. V čem pa najbolj uživaš?
Poleg lastnih projektov najbolj uživam pri 
delu za gledališče in razne muzeje. Zadnji 
dve leti pri Anton Podbevšek teatru v No-
vem mestu skrbim za oblikovanje kreativ 
za predstave, pred tem pa sem oblikovala 
plakate za gledališke odre v New Yorku in 
ilustrirala gledališke liste ter knjižne na-
slovnice za gledališče MGL. 

Eno ljubših sodelovanj mi je bilo delo za 
muzej Welcome Collection v Londonu. 
Nastal je na podlagi ene najbolj ambici-
oznih zbirk 20. stoletja – sira Williama 
Wellcoma, ki je zbiral rokopise, knjige in 
predmete povezane z medicino, alkimi-
jo, čarovništvom, pa tudi antropologijo in 
etnologijo. Zbirka je danes dostopna jav-
nosti, muzej pa postavlja razstave, ki so na 
preseku arhitekture, zdravja in zgodovine. 
Takšna je bila tudi razstava z naslovom 
Življenje z zgradbami (Living with Buil-

dings), pri kateri so me najeli za ilustrira-
nje člankov ob razstavi. Pri ilustriranju so 
mi dali na razpolago ogromno zbirko ro-
kopisov, grafik in fotografij, iz katerih sem 
ustvarila kolaže. Tak način dela mi je naj-
bolj blizu, da mi je na razpolago material, 
ki ga preštudiram, izluščim najpomemb-
nejše ter se iz vsega skupaj še kaj naučim. 
Med bolj zanimivimi projekti zadnjega leta 
so zagotovo tudi murali, ilustracije na ste-
no. Prvega sem ustvarila v Kranju, v okviru 
festivala sodobnega kolaža Kaos, drugi pa 
se nahaja v eni od učilnic Poljanske gimna-
zije v Ljubljani. Arhitekturni studio Kosi in 
partnerji vsako leto obnovi nekaj gimnazij-
skih prostorov, pri vsakem pa k sodelova-
nju povabi drugega ilustratorja, ki poskrbi 
za stensko »dekoracijo«. Najbrž so se rav-
no zaradi mojih kolažev spomnili name pri 
učilnici za zgodovino in za nalogo sem dobi-
la, da na izviren način upodobim zgodovino 
Slovenije in simbole nacionalne identitete. 
Odločila sem se, da slovensko zgodovino 
razdelim na 4 obdobja in v vsaki ilustraciji 
poskusim združiti pomembne momente in 
ujeti atmosfero posamezne dobe. Šla sem 
v knjižnico po kup knjig in ob ponavljanju 
snovi iz srednje šole iskala zanimive podo-
be, ki bi jih lahko vključila v kolaže. Na koncu 
sem imela izbrane glavne motive in nabran 
kup fotografij in grafik (ter skenov iz knjig). 
Nato se je začelo igranje, kombiniranje in 
iskanje najboljše kompozicije, kolaž pa sem 
kombinirala še z barvnimi ploskvami in ne-
kaj ročne risbe. Delo in hkrati zabava. 
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Kateri pa so umetniki, ki jih najbolj 
občuduješ?
Veliko jih je. Če bi se omejila samo na slo-
venske umetnike in ilustratorje, bi izbrala 
Jožeta Ciuho, Štefana Planinca, Metko Kra-
ševec, Marlenko Stupica in Alenko Sottler.

Smo v čudnih časih, ki znajo dušiti. Kako 
se ti spopadaš s tem?
Zaenkrat mi ni težko. Ker sem imela v 
zadnjem letu zelo veliko dela, mi celo 

paše, da sem malo bolj na »izi«, imam 
čas za branje in sprehode v naravi. Še 
naprej tečejo projekti v založništvu in 
knjižna ilustracija, saj izdajanje knjig ni 
vezano na dogodke, pozna pa se pri delu 
v teatru, saj smo morali prestaviti kar 
nekaj predstav. Bolj mi je žal glede od-
padlih projektov v tujini, saj bi bilo letos 
precej pestro – že nekaj mesecev nazaj 
naj bi sodelovala na skupinski razstavi v 
Bukarešti, oktobra na bienalu ilustracije 

v Litvi, konec novembra pa naj bi imela 
samostojno razstavo v Berlinu. Vse se je 
zelo upočasnilo; razstave se prestavljajo 
na splet, ni kreativnih sestankov, druženj 
in izmenjave idej. Jaz sem po naravi zelo 
družabna in mi to manjka, po drugi stra-
ni pa sem tudi samotar in bom to obdobje 
izkoristila za to, da se naučim uživati v 
lastni družbi. 

Špela Šimenc

»Kljub epidemiji so vse 
skrbi glede pomanjkanja 
zdravil odveč«
Tatjana Tramte, mag. farmacije, je lekarni v Ko-
mendi in Vodicah prevzela leta 2001. Sama večino-
ma dela v komendski lekarni in tako pozna večino 
strank, kar vidi kot prednost. V času koronavirusa 
opaža povečan obisk, pa tudi spremenjeno starostno 
strukturo obiskovalcev lekarne.

Že skoraj 20 let delate v Lekarni Komenda, ste tudi naša 
občanka. Se vam zdi prednost, da delate v domačem kraju, 
v manjši lekarni, kjer poznate večino strank?
To je gotovo prednost, velikokrat lahko na primer strankam 
naredimo kakšno uslugo. Če imajo ljudje neko uveljavlje-
no terapijo in ne pridejo do zdravnika, jim lahko za kakšen 
dan posodimo zdravilo. To si lahko privoščimo le v manjših 
lekarnah. Tudi meni osebno lokalno okolje odgovarja, ker 
so mi pri delu najbolj všeč medčloveški stiki in pri stalnih 
strankah so bolj pristni. Izhajam še iz generacije, v kate-
ri smo se za ta poklic odločili zaradi tega socialnega čuta in 
tako tudi delamo.

Je lekarna v tem času, ko je težje priti do zdravnika, 
postala bolj obiskana?
Velikokrat v teh časih ljudje rečejo, da so prišli kar k nam, 
ker ne morejo do zdravnika. Jaz takrat, ko prepoznam nujno 
stanje, ljudi vsekakor spodbujam, da morajo iti do zdravni-
ka. Imamo pa vseskozi vrsto in je problem, ker se je težko s 
stranko zares pogovoriti.

Se je populacija strank v lekarni v času epidemije  
kaj spremenila?
Pozna se, da namesto starejših po zdravila zanje hodijo 
mlajši ljudje, sorodniki, sosedje. Včasih nam to povzroča 
malo težav, saj ne vedo čisto točnih podrobnosti glede te-
rapij in zdravil, po katere so prišli. Zato bi svetovala, da se 

vsi, ki hodijo po zdravila za druge, dobro pozanimajo, ali 
gre za kronično terapijo, ki jo pacient že pozna, ali gre za 
nekaj novega.

Imate večinoma lokalne stranke?
V prvem valu, dokler občine niso bile zaprte, je bilo kar veli-
ko strank od drugje. Predvidevam, da zato, ker so bile drugje 
pred lekarnami dolge vrste. Sedaj pa je večina domačinov. 

Zakaj je v teh časih pred lekarnami taka gneča, si ljudje 
delajo zalogo?
V prvem valu so ljudje veliko kupovali vse tisto, kar se jim 
je zdelo, da bodo potrebovali doma, če zbolijo. Sedaj pa se 
mi zdi, da ljudi bolj skrbi za zdravila za kronična bolezenska 
stanja in si jih želijo zagotoviti takoj, ko je možno. 

Pa je strah upravičen?
Zaenkrat ne, vse je v redu in ni nobenega pomanjkanja zdravil. 

Kaj pa bi vi svetovali bralcem – si je smotrno delati velike 
zaloge zdravil?
Jaz mislim, da ne. Smiselno je, da ima človek doma nekaj 
proti povišani temperaturi in smiselno se mi zdi povečati 
imunski odgovor telesa. Morda dodatek kakšnih vitaminov, 
vsekakor pa gibanje in zdrava prehrana. 

Špela Šimenc
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Roji komarjev, ki so prinesli 
malarijo in trojčke
Pri nas na Madagaskarju smo globoko zakorakali v poletje. Dnevi so vroči, okrog 35 °C. Popol-
dne ali zvečer pa so skoraj vsak dan vročinske nevihte. Sonce je zelo močno in v zraku je veliko 
vlage. Trenutno vreme me precej hitro utrudi, pa ne samo mene, tudi tukajšnje ljudi. Večji pro-
blem kot vročinska utrujenost pa je tudi porast števila komarjev in posledično okužb z malarijo. 
Ko so mi prijatelji iz Slovenije pošiljali slike prvega snega, sem si za trenutek zaželela, da bi bila 
doma in mi ne bi bilo tako vroče.

Malarija ali vročinska mrzlica
V Evropi razsaja korona, na Ma-
dagaskarju o njej skoraj ni več sle-

du. Velik problem tukaj v vročem obdobju 
predstavlja malarija. Malarija je ena naj-
pogostejših nalezljivih tropskih bolezni. 
Poleg visoke obolevnosti povzroča tudi 
visoko umrljivost. Danes na področju, kjer 
so okuženi komarji, živi 40 % človeštva. Po 
podatkih Svetovne zdravstvene organiza-
cije za malarijo na svetu letno zboli od 300 
do 500 milijonov ljudi, približno 1 – 3 mili-
joni zaradi bolezni tudi umrejo, več kot po-
lovica od teh so otroci. Malarija je razširje-
na v več kot 100 državah sveta, pojavlja se 
skoraj v vseh državah podsaharske Afrike, 
tudi na Madagaskarju. 
Malarijo povzročajo paraziti – plazmodiji, 
ki jih s pikom na človeka prenašajo okuže-
ne samice komarjev Anopheles. Za to vrsto 
komarjev je značilno, da pikajo predvsem 
ponoči, saj so najbolj aktivni od mraka 
do zore. Privlačijo jih temne in žive bar-
ve, znoj in izraziti vonji (parfumi, losjoni, 
mila). Največje tveganje za pike malaričnih 
komarjev je med in po deževni dobi. Tak 
čas je ravno zdaj na Madagaskarju, saj vsak 
dan dežuje, prav tako je zelo vroče. Slednje 
omogoča popolne pogoje za uspešno raz-
množevanje in življenje komarjev.

Številni klinični znaki in težka 
diagnostika
Malarija je bolezen, ki se lahko kaže s šte-
vilnimi kliničnimi znaki. Najznačilnejši je 
pojav visoke vročine, ki jo po navadi spre-
mljata mrzlica in potenje. Lahko so priso-
tne tudi bolečine v mišicah in sklepih, gla-
vobol, prebavne težave, bruhanje, kašelj, 

V naši porodnišnici so se rodili trojčki.

Hitri testi za malarijo-pozitivno. Otroci v vrtcu pri kosilu.
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Hvala vsem, ki že več kot eno leto delite 
svoje z ljudmi tukaj na Madagaskarju. 
V njihovem imenu se vam zahvaljujem 
in se priporočam v naprej. Moj bančni 
račun, kamor lahko nakažete morebi-
tni finančni dar za nakup riža, še vedno 
hranijo v uredništvu Aplence. Že v naprej 
hvala vsem, ki boste tudi v teh dneh svoje 
delili z nami na Madagaskarju.

zlatenica in motnje zavesti. Nekatere obli-
ke malarije se lahko ponavljajo. Malarija je 
lahko še posebej nevarna za majhne otro-
ke, nosečnice, bolnike z oslabelim imun-
skim odgovorom, osebe brez vranice ter za 
bolnike s kroničnimi obolenji.
Dovzetnost za okužbo je univerzalna. Na 
dovzetnost delno vpliva genetska pre-
dispozicija. Tudi prebolela bolezen ne 
povzroči pojava popolne imunosti pred 
ponovno okužbo in boleznijo. Številni ot-
roci tukaj zbolijo tudi večkrat v enem me-
secu. V teh dneh v vrtcu in v šoli vsak dan 
med poukom vsaj 5 otrok začne kazati 
znake okužbe z malarijo, zato jih hitro na-
potimo v bolnišnico.  

Zdravljenje malarije
Zdravljenje malarije poteka z ustreznimi 
zdravili, ki jih na Madagaskarju velikokrat 
zmanjka. Najbolj pogosto se uporablja-
ta ACT in kinin. Obe vrsti zdravila sta zelo 
agresivni in imata veliko stranskih učinkov. 
V teh dneh smo na misijonu zelo v skrbeh, 
saj nam bo zmanjkalo zdravil, iščemo jih 
po celem otoku, vendar se jih ne da nikjer 
kupiti. Ker bolezen lahko brez ustreznega 
zdravljenja zelo hitro napreduje, je izred-
no pomembno, da se bolnike zdravi takoj, 
ko je to mogoče. Velika smrtnost se veli-
kokrat pojavi zaradi prepoznega prihoda v 
bolnišnico. Malarija v kratkem času lahko 
zelo napreduje, kar lahko ogrozi življenje. 
Ustrezno diagnozo malarije lahko postavi 
le zdravnik na podlagi pregleda krvi. V naši 
bolnišnici na misijonu uporabljamo hitre 
teste, ki jih velikokrat prehitro zmanjka. V 
primeru, da testov ni na voljo, se vsa vro-
činska stanja zdravi kot malarija. V tem pri-
meru sicer pride do možnosti zdravljenja 
malarije, čeprav ta to ni. Pravijo, da s tem ni 
nič narobe. Bolje, da malarijo preventivno 
zdravijo, kot da bi bilo zdravljenje prepoz-
no in bi to povzročilo smrt. Še posebej hit-
ri ukrepi so potrebni, kadar gre za otroke. 
Ravno včeraj so v enem dnevu v bolnišnično 
oskrbo sprejeli 35 otrok, ki so zaradi hude 
oblike malarije ali poznega zdravljenja 
potrebovali intenzivno zdravljenje. V naši 
bolnišnici vsak dan obravnavajo okrog 150 
bolnikov, od tega jih več kot štiri petine te-
stirajo za malarijo. Pozitivnih je 90 % opra-
vljenih testov. 

Lakota in bolezni
K še večji dovzetnosti za bolezen in posle-
dično smrt prispeva tudi nezadostna pre-
hrana ljudi tukaj. Že v prejšnjem prispev-
ku sem pisala o lakoti. Šele zdaj na svoje 

oči zares vidim, kaj pomeni lakota. Lahko 
rečem, da lansko leto ljudje tukaj niso bili 
zares lačni. Letos je situacija čisto drugač-
na. Ljudem je zmanjkalo riža, ki je njihova 
osnovna hrana. Riža se ne da nikjer kupi-
ti, ker ga ni. Uvoz riža iz Indije, Kitajske in 
Pakistana ni zadosten, sklepam, da jo je pri 
tem zagodla slavna korona. Na misijonu 
ljudje vsak dan obupano iščejo riž. Z Jane-
zom si vsak dan beliva glavo, kako bi jim 
lahko pomagala. Lakota namreč povzroči 
tudi veliko bolezni, oslabi organizem, ki 
tako ne prenese več zdravil, s katerimi se 
zdravi malarija. Nosečnice umirajo med 
porodi. Mamice nimajo dovolj mleka za do-
jenčke. Problemi so neskončni. Eno z dru-
gim. Ne veš, kje, kako in komu bi pomagal. 
V prvi vrsti vsak dan skrbimo za otroke, ki 
hodijo v šolo in vrtec. Vsak dan dobijo en to-
pel obrok, riž s prilogo. Nove ideje še iščeva, 
saj se zavedava, da hrane za vse lačne ljudi 
tukaj pač ne moreva kupiti. Direktno iz pri-
stanišča na severozahodu otoka sva naroči-
la »šlepar«, ki je pripeljal 5 ton riža. Z avto-
mobilom in manjšim tovornjakom smo riž 
zvozili na misijon. Ob pogledu na vse vreče 
riža, ki jih nikakor ne moreš vseh ujeti v sli-
ko, mi zastane dih. Vendar riža ne bo dovolj 
za vse. Najprej bomo poskrbeli za otroke, 
odrasli pa bodo iskali hrano v naravi. 
Bližajo se prazniki, ki so v Evropi velikokrat 
zaznamovani z dragimi darili, polno oblo-
ženimi mizami in kičastimi okraski. Tega 
na Madagaskarju, vsaj tukaj na podeželju, 
ni. Veselje je v majhnih stvareh, v skodeli-
ci riža, in če je sreča, zraven še malo slane 
vode. Sveti Miklavž nam je prinesel tudi 
predčasno darilo, saj so se v naši porodni-
šnici rodili trojčki. Skupaj z mlado mamico 
in očkom so srečni in zdravi. Pravi čudež 
sredi bede. Ne pozabimo torej, še posebej v 
teh prazničnih dneh: »Delati dobro in deliti 
svoje z drugimi.«

Katja Ravnikar

Z domačini na delu.

Raztovarjanje riža.

Skladiščenje riža.
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Skrbimo za okolje
Učenci 2. razredov smo se v času šola-
nja na daljavo učili tudi o skrbi za okolje. 
Ugotovili smo, da lahko vsak posame-
znik naredi nekaj dobrega za naš planet. 
Tudi sami učenci so predlagali, kako bi 
prispevali k čistejšemu okolju.

Ne mečite smeti po tleh, raje jih vrzite v 
primerne zabojnike. Otroci, ne kupujte 
preveč igrač na baterije in iz plastike. 

Jakob Žargi, 2. b

*   *   *   *   *
Kakšna stvar ne sodi takoj v koš. Morda jo 
lahko uporabiš še enkrat. 

Žan Ožura, 2. b

Manj smeti – manj skrbi. 
Zoja Pibernik, 2. a

*   *   *   *   *
Zmanjšaj količino odpadkov. 

Vita Pibernik, 2. a

*   *   *   *   *
Vsak bi moral počistiti za seboj. 

Stella Poglajen, 2. a

*   *   *   *   *
Pijmo vodo iz pipe. 

Gašper Čebulj, 2. c

*   *   *   *   *
Ne uporabljajte preveč plastike. 

Viktorija Avbelj, 2. c

Bilo je nekoč
V petek smo imeli tehniški dan. Imeli smo ga prek računalnika. Bilo 
je zanimivo. Skupaj z mamico sva si na daljavo ogledala muzej na 
Podborštu. Videl sem veliko starih predmetov. Bil sem pa na obisku 
pri prababici in pradedku, ki imata doma tudi veliko starih predme-
tov. Pradedi jih je včasih zbiral. Prababica mi je podarila starinsko 
lanterno, ki je že zelo stara. S pomočjo sestre Lare sem spekel kruh. 

Aljaž Žumer, 3. b

*   *   *   *   *
Zelo zanimivi so stari predmeti. Všeč mi je bil video o Lončarje-
vem muzeju. Tam sem bila že z mami. Zelo zanimiv je stari likal-
nik na oglje. Všeč mi je bil tudi video lov na zaklad. Z mami sva 
pekli kruh in pico.

Maša Strajnar, 3. c      
 

*   *   *   *   *
Ličkanje koruze je bilo včasih zelo pogosto kmečko delo. Ljudje so 
na njivi potrgali koruzo in jo pripeljali domov. Znosili so jo v hišo 
ali nekam na toplo. Na večer so prišli sosedje in jo pričeli ličkati. 
Zraven so peli in se šalili. 
Ličkati koruzo pomeni, da so ljudje z vsakega storža strgali liste. Na 
nekaterih so pustili tri liste, da so kasneje dva storža zvezali sku-
paj. To se delali skoraj cel mesec, saj so hodili po vsej vasi. Ljudje so 
si namreč včasih zelo pomagali in so hodili od hiše do hiše. 

Katarina Vidic, 3. c

Iz šolskih klopi ...
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Zimska sreča
Glejte, glejte, kaj je to?
Tiho padajo na zemljo.

Ena, dva in tri,
moja radost že žari. 

Bele lepotice se iskrijo, 
na poljane hitro zdaj bežijo.

Plešejo po nebu,
kot da je končno vse v redu.

Srce mi poje,
dviga mi krila.
Lepo je danes, 

saj zimska je idila.

Najlepši je čas,
ki ga lahko delim,

četudi le s snegom,
saj vendar živim.

Kako lepo sem se imela,
saj znotraj sem bila vesela.

Moje iskrice v očeh
sanjajo še beli sneg.

Neža Gvardjančič, 8. b

Čudežni svinčnik

Sedela sem v razredu in pogledala na 
uro: bila je tretja ura in bila sem zelo lač-
na. Učitelj je razdeljeval test, za katerega 
se nisem nič učila. Sošolko sem prosila 
za plonk listek, a bilo je prepozno. Učitelj 
me je utišal in me prosil, naj pripravim 
peresnico. Pogledala sem v torbo, kjer 
peresnice ni bilo. Ko sem preiskala vsak 
prostorček v torbi in je še vedno nisem 
našla, mi je učitelj dal svoj svinčnik. To 
se mi je zdelo malo čudno, saj na testih 
svinčnika ne smemo uporabljati. Ved-
no pišemo z nalivnikom, a če mi ne bo 
odvzel točk, seveda nimam nič proti!
Učitelju sem se zahvalila in začela pisati. 
Oziroma … Nisem pisala jaz. Svinčnik je 
kar sam pisal! Moja roka se je tresla, saj 
me je bilo strah, da je mogoče začarana. 
Nikomur nisem nič povedala, a morda je 
bila to neumna ideja. 
Vsaj svinčnik je vedel, kaj se je dogajalo! 
Pri vsakem vprašanju je hitro in natančno 

napisal odgovor in nadaljeval z nasled-
njim. V nekaj minutah sem končala štiri 
strani težkih vprašanj in svinčnika nisem 
mogla več držati. Postal je težak in ni ho-
tel z mize, kot bi bil zaljubljen. Tresla sem 
se, ko sem se približala učitelju. Vsi so me 
gledali, kot da sem znorela. Niti najhitrej-
ši in najpametnejši učenec še ni končal 
prvih pet vprašanj! Nekaj učencev se mi 
je smejalo, ker so mislili, da sem obupala 
in da nočem nadaljevati. Deloma so imeli 
prav. Obupala sem, ker nisem več hotela 
prijeti svinčnika. In nisem hotela nada-
ljevati s testom, ker je svinčnik že končal. 
Učitelj je začel pregledovati moj test. 
Vsake toliko časa je naredil čuden obraz, 
ampak nisem vedela zakaj. Še enkrat sem 
poskusila pobrati svinčnik. Sedaj je teh-
tal toliko kot navadni svinčnik, kar me je 
zelo presenetilo. 
Vzela sem papir in poskusila risati. Črte 
so se čisto same začele risati, kot pri tes-
tu. Nastala je lepa risba moje mačke. Slika 
je bila lepa, to priznam, a je nisem hotela 
obdržati, saj jo je narisal čudežni svinč-

nik in ne jaz. Zato sem jo podarila učite-
lju v zahvalo, ker mi je posodil svinčnik. 
Prosila sem ga, naj svinčnik vzame na-
zaj, nisem mu pa povedala zakaj. 
Istočasno mi je vrnil test. Na njem sem 
uzrla veliko petko. Pohvaljena sem bila 
za napredek. To ni bilo res, to vem. Le kaj 
lahko naredim? 
S kolesom sem se mimo krožišča odpe-
ljala domov. Mama je bila mojega rezul-
tata zelo vesela. Povedala sem ji o čudež-
nem svinčniku. Poklicala je učitelja in mu 
vse razložila. Rekel je, da svinčnik lahko 
vzame nazaj, jaz pa sem se odločila, da 
ga bom obdržala – ne za teste, ampak 
za zapisovanje med uro. Vse je šlo dobro, 
edino test sem morala pisati še enkrat. 
Kaj pa lahko rečem o tem? Ali poštenost 
vodi do več dela? Kakor koli, še danes ne 
vem, ali sem naredila prav. Ničesar ne 
morem narediti, samo poskušam lahko 
preživeti brez svinčnika. To pomeni, da 
se vračam med nekdanje ocene. 

Špela Ana Bremšak, 6. a
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Peka piškotov
5. decembra sva se odločili, da bova 
spekli piškote. Idejo sva dobili v eni 
izmed reklam. Pri delu nama je poma-
gala tudi mami. S peko sva začeli že 
dopoldne, končali pa popoldne. Piško-
te sva oblikovali z modelčki v obliki 

zvezdic, zvezdnih utrinkov, smrekic, 
lunic, zvončkov in srčkov. Na neka-
tere sva posuli tudi koščke čokolade. 
Ko so bili piškoti pečeni, sva jih nekaj 
dali babi in dediju. Ostale pa smo po-
jedli malo kasneje. Res so bili dobri. 

Mija Jeraj, 3. b, in Ajda Jeraj, 6. c 

Praznični december 
v 1. razredih OŠ 
Komenda Moste
Začel se je praznični december. Prvo-
šolce je prvi decembrski dan na dalja-
vo s pismom presenetil škrat Srečko, 
v katerem se jim je predstavil, zdaj 
pa jim dnevno v spletnem škratovem 
koledarju pušča kratka sporočila in 
zabavne, domiselne naloge. 
Ena izmed škratovih nalog je bila 
tudi, da so otroci v okviru tehniškega 
dne »Polepšajmo praznične dni« iz-
delovali praznične okraske, s kateri-
mi so si polepšali svoje domove. 
V teh dneh nas je narava obdarila s 
prvimi snežinkami, zato smo sneg 
izkoristili za zimski športni dan. 
Učenci so uživali v zimskih radostih: 
sankanje, kepanje, izdelovanje sne-
žakov, iglujev, angelov. Nekateri pa 
so pridno poprijeli za lopate in od-
metavali sneg z dvorišč. 
V upanju, da bo ta praznični decem-
ber čim bolj čaroben, vam prvošolci 
želimo lepe prihajajoče praznike.  

Adventna dobrodelna 
akcija 8. c razreda 
Čas, v katerem smo, še posebej kliče po 
dobrodelnosti, solidarnosti in sočutju.
Naš razred vsako leto v adventnem 
času speče piškote in zbira denar v do-
brodelni namen. Letos bi nas skoraj 
zaustavil koronavirus, a smo se odlo-
čili, da se ne damo!
Dogovorili smo se, da bo vsak od nas 
spekel piškote. Namesto, da bi jih pro-
dajali v šoli, smo z njimi obdarili tiste, 
za katere vemo, da bi se jih razvese-
lili. To so bili dedki in babice, sosedje 
ali izbrani posamezniki iz vasi. Pos-
krbeli smo za to, da so se ob obdaro-
vanju upoštevali ukrepi. Obdarovali 
smo anonimno, brez osebnih stikov. 
Upamo, da je tudi med vami kakšen 

tak, ki ga je na okenski polici ali na 
pisemskem nabiralniku pričakala pi-
sana škatlica!
Vabimo vse bralce Aplence, da nas po-
snemajo in naredijo nekaj lepega za 
osamljene v svojem okolju. Ni potrebno, 
da gre dar vedno iz rok v roke – morda 
boste kot mi spoznali, da ob obdarova-
nju najbolj bogati darovalec sam.

8. c

Prvi sneg in naš športni dan
Ko sem se zjutraj zbudila, sem najprej 
naredila nalogo za nemščino. Potem 
sem se toplo oblekla in odšla delat sne-
žaka. Ko je bil snežak narejen, sem se 
odločila, da naredim še skakalnico. Po 
dveh urah norčij zunaj na snegu me je 
mami poklicala h kosilu. Na mizi so me 
pričakali makaroni.
Po kosilu smo na sneg šli vsi, še mami in 
oči. Dokončali smo skakalnico in se kep-
ali. Zvečer smo se odpravili še na sprehod 
po Komendi. Ko smo prišli domov, smo si 
skuhali čaj in pogledali božični film.
Po filmu je bil čas za umivanje zob in 
sladko spanje.
Dan je bil prečudovit.

Nika Užmah, 5.č
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»Programiranje« na daljavo
Šolsko leto se bliža drugim počitni-
cam – preživeli smo krompirjeve in 
kot kaže, bomo tudi novoletne – na 
daljavo. Počitnice so namenjene po-
čitku, sprostitvi, nabiranju nove ener-
gije, spoznanj. Čeprav smo v večini že 
nekaj časa doma, bomo letos verjetno 
vsi preživeli praznike res doma, s svo-
jimi najbližjimi in sprehodi po naši lepi 
ZLATI KOMENDI – kar sploh ni slabo. 
Učenje na daljavo je izziv za nas vse: 
učence, starše, učitelje. Mislim, da 
si tega vsi skupaj sploh nismo niko-
li predstavljali. Učitelj doma, učenec 
doma, starši doma ali pa ne, pa vse naj 
bi potekalo normalno. O tem je bilo izre-
čenih in napisanih res veliko besed. Vsak 
ima lahko svoje mnenje, svoje izkušnje, 
probleme, ampak s tem smo se morali 

spoprijeti, sprijazniti – ali pa tudi ne.
Po spomladanskih izkušnjah nam je 
bilo učenje na daljavo nekako usojeno 
in zato smo že prvi teden v septembru 
začeli z izobraževanjem učencev o MS 
Teamsih – učnem okolju, za katerega 
smo se odločili na ravni šole. 
Tudi učenci pri izbirnem predmetu ra-
čunalništva so hitro razumeli navodila 
na daljavo. Nekateri so komaj začeli s 
tem predmetom, pa so že morali delati 
od doma. Nekateri so pri tem predmetu  
drugo ali pa že tretje leto in jim je lažje. 
Zdaj so vsi v vlogi programerja, po na-
vodilih morajo sprogramirati določeno 
nalogo. Ena izmed nalog je bila, da v 
Scratchu animirajo svoje ime in napi-
šejo sporočilo.

Marjana Grošelj

Dnevniški zapis osamljenega jezdeca

Mesec november.  S svojim konjem 
se bližam mestecu Komenda. Na poti 
sem osamljen, saj okoli pustoši Črna 
smrt. Prebijam se skozi gosto meglo 
v upanju, da bom kmalu dosegel cilj, 
kjer se bom lahko odpočil. 
Zunaj se temni in v daljavi počasi vi-
dim luči. Zagledam prve hiše, na uli-
cah pa ni nikogar. Vsi se bojijo kuge, 
ki na telesih pušča črne lise in vodi 
v smrt. Ljudje so si komaj opomogli 
od hude lakote in so še zelo slabotni, 
zato jih ogromno umre. Približam se 
župnišču, kjer naletim na duhovni-
ka, ki se biča, da bi se kaznoval in iz 
sebe izgnal tega hudiča, ki te razžre 
od znotraj navzven.  Noč prespim v 
hlevu zraven.  
Prebudim se v še en turoben dan, prip-
ravljen na boj s to zahrbtno pošastjo. 
Napotim se k vaškemu zdravniku, ki 
ravno pušča kri slabotni ženski, ven-
dar v njenih očeh vidim, da je Črna 
smrt zmagala.  Obupan in nemočen 
odidem dalje. Razmišljam, kako bi 
premagal to pošast in prebivalcem vlil 
vsaj malo upanja na boljše življe-
nje.  Vsaka družina je izgubila že vsaj 

enega bližnjega, če niso umrli kar vsi. 
Na vas se je že začela spuščati tema, 
jaz pa še vedno nisem bližje rešitvi. To 
noč si najdem zatočišče v skednju, 
vendar noč skoraj prebedim.  
Spet je nov dan in napotim se k vaške-
mu zdravilcu. V koči ima ogromno ze-
lišč, s katerimi skuša pomagati ljudem 
in jih rešiti muk. Jezen sem in po glavi 
se mi podijo misli, kako naj ničvredni-
ci odsekam glavo in zmagam. Naletim 
pa le na polje, polno grobišč brez imen 
in podob. Želim biti junak, o katerem 
bi govorili še stoletja kot o junaku, ki 
je premagal Črno smrt, bojim pa se, da 
se borim z nevidno pošastjo.  
Tako izmučen jo zagledam. Stoji na 
koncu mesta in se mi roga v obraz. 
Zberem vse moči in zajaham proti njej. 
Iz sedla potegnem nož in ji ga zarijem 
globoko v srce. Nemočna izpusti le 
krik in izpuhti v nebo. To je bila moja 
zmaga in zmaga celotnega človeštva! 
Ljudje so prišli na ulice, se objeli in 
jokali od sreče. Zazrem se v nebo in ji 
rečem le še: »Ne drzni si vrniti se!« 

Lara Ferjuc, 8. č 

Snežinke so 
najbolj krhka 

stvaritev 
narave, a 

poglejte, kaj 
zmorejo, če se 
držijo skupaj.

 

Vista M. Kelly

Spoštovani bralci, 

zapuščamo leto, ki nas je do-
dobra preizkusilo v sočutju, 
strpnosti, potrpežljivosti, iznaj-
dljivosti, kritičnem razmisleku in 
pomembnih odločitvah – leto, 
v katerem smo prav vsi osvoji-
li nova znanja in spretnosti. S 
katerimi dogodki bo napolnje-
no novo, ne vemo, a na prazno 
platno leta 2021 bomo do kon-
ca decembra ustvarjali povsem 
novo sliko. Želimo, da bodo na 
njej upodobljene vaše male in 
velike zmage, mnogo drobnih 
trenutkov čiste radosti in iskrene 
sreče, predvsem pa, da bo veliko 
prostora namenjenega druženju 
in prijateljskim vezem.

Naj nas praznični čas poveže, 
novo leto pa obdari z zdravjem, 
srečo in posluhom za drugega.

Kolektiv OŠ Komenda Moste
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Skavti v času epidemije

Epidemija je podobno kot druge stvari otežila tudi izved-
bo skavtskih srečanj in tako kot ostali se tudi klanovski 
voditelji nismo vdali. 

Čeprav smo, v upanju, da bi bilo letošnje (skavtsko) leto bolj nor-
malno, imeli pred začetkom že večino aktivnosti načrtovanih, 
smo morali srečanja prestaviti na daljavo, kar pa še ne pomeni, 
da so vedno znotraj okvirjev naših zaslonov. Primer takšnega 
sestanka je bil nekoliko bolj gospodinjske narave, ko smo sku-
paj pekli čokoladni sufle in ob tem ugotovili, da naše sposobnosti 
peke sladic sploh niso tako slabe, na koncu pa smo še osvežili naše 
kroje z našitki iz predala. Da ne bi bile vse le ročne spretnosti, smo 
se na enem od srečanj učili plesa in namesto jesenovanja klanov-
ce poslali na orientacijo po domači občini. Prav ta orientacija jih 
je napeljala na projekt, ki se ga zdaj pridno lotevajo. Kljub temu, 
da so aktivnosti bolj zanimive izven zaslonov, pa je potrebno na-
meniti tudi nekaj časa pogovorom, kjer delamo na osebnem nap-
redovanju, se učimo o duševnem zdravju in ponavljamo pomen 
adventa in božiča. Kaže, da bodo srečanja vsaj zaenkrat potekala v 
podobnem stilu in jih bomo ne glede na to poizkusili čimbolj po-

pestriti, bo pa takrat, ko se spet srečamo v živo, toliko bolj zabav-
no in aktivno. Tako da, klanovci, ki berete ta članek, pripravite se, 
ker ne verjamem, da si predstavljate, kaj vse vas še čaka. Ostali 
pa naše dejavnosti spremljajte v zgodbah na instagramu @skav-
ti_komenda1. 

Jakob Stele

Judo klub Komenda trenira 
tudi v času korone
V današnjih težkih časih, ko je virus omejil gibanje in 
so posledično zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja 
covid-19 prepovedani tudi vsi treningi kakovostnih 
športnikov in rekreacije, je psihosocialno in tudi fizič-
no zdravje otrok v nevarnosti. Doma veliko otrok izgu-
bi voljo po treningu, motivacija upade, socialni stiki pa 
so onemogočeni. 

To je bil eden izmed razlogov, da smo novembra pričeli izvajati 
zamisel g. Boštjana Veinhandla, predsednika in glavnega trenerja 
Judo kluba Komenda, da ponovno povežemo vse naše člane in or-
ganiziramo brezplačne treninge prek aplikacije Zoom. Ta projekt 
trenutno poteka pod njegovim vodstvom, poleg svoje službe se 
zavzema za naše otroke in se trudi za njihovo zdravje in ohranja-
nje gibalne učinkovitosti.
Trikrat ali večkrat tedensko za naše otroke organiziramo trenin-
ge v dveh ločenih starostnih skupinah. Otroci se na vadbo po-
vežejo s svojim računalnikom ali telefonom, pripravijo si nekaj 
prostora ter kakšne osnovne pripomočke, ki jih najdejo doma, 
in telovadijo skupaj, čeprav vsak v svoji sobi. Ker juda sicer ne 
moremo trenirati brez nasprotnika, smo za judo vaje uporabili 
najrazličnejše pripomočke, vse od metle, blazine, stola in žoge. 
Glede na visoko udeležbo na brezplačnih spletnih treningih se je 
izkazalo, da otroci pogrešajo treninge in gibanje nasploh. Z ve-
seljem se pridružijo na treningu in se srečajo s svojimi prijatelji. 
Trenerji prostovoljno pripravljamo in vodimo pestre treninge, 
s katerimi poizkušamo ohraniti vsaj del kondicijske pripravlje-
nosti, trenirati moč in gibljivost ter tehnike juda. Poleg tega z 
ogledi video posnetkov in judo tekmovanj ponavljamo tudi te-
oretični del in se pripravljamo na izpite za višje pasove. Dokler 

je bilo še dovoljeno zbiranje, smo izkoristili tudi eno največjih 
telovadnic – naravo. Organizirali smo kondicijske treninge v 
manjših skupinah, zunaj na prostem v različnih občinah, od ko-
der otroci prihajajo, in se povzpeli na bližnje vzpetine, tekli, pri 
vajah za moč uporabili razne pripomočke, ki nam jih ponudi na-
rava, in se ob tem držali priporočene varnostne razdalje.
Kljub temu, da trening glede na intenzivnost in kakovost še zdaleč 
ni enak tistemu v dvorani, na judo blazinah, pa je velik korak k 
ohranjanju redne športne aktivnosti in zdravemu načinu življe-
nja. Vsekakor imajo naša Zoom srečanja tudi pozitiven doprinos 
k dobremu počutju in ohranjanju socialnih stikov, saj lahko otroci 
med sabo komunicirajo in delijo svoje izkušnje.

Katarina Kumer 
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Kako se spoprijeti z 
učenjem na daljavo?
Trenutno izobraževanje poteka prek spleta, zato morajo biti 
učenci in dijaki pri učenju samostojnejši. V tem prispevku je po-
danih nekaj napotkov za učinkovitejše in prijetnejše učenje.
 

Način dela
 ◼ Učenje naj bo aktivno in kre-

ativno. Učenci naj uporabljajo barve, 
zapisujejo v zvezek, na računalnik ali 
tablico. Učno snov naj nato predstavijo 
bližnjim, ti pa naj z vprašanji preverijo 
njihovo znanje. Takšno učenje bo bolj 
učinkovito in zanimivo.

 ◼ Učenci naj med seboj sodelujejo s so-
šolci. Delo si lahko razdelijo, razložijo 
drug drugemu snov, preverijo znanje 
in si povedo, kako so se lotili določenih 
učnih zadolžitev. Tako bodo tudi bolje 
vzdrževali medsebojne stike. 

 ◼ Pomembno je ohranjanje rutine. Ta 
naj bo čim bolj podobna tisti, ki jo ima-
jo učenci, ko se šolajo v šolskih klopeh. 
Rutina jim bo pričarala šolsko in delov-
no vzdušje ter v njih aktivirala pravo 
energijo za učenje.

 ◼ Snov naj predelujejo sproti. Učenci naj 
bodo v koraku s snovjo, da se jim obve-
znosti ne nakopičijo. Na takšen način 

bodo tudi lažje ohranjali stik z učitelje-
vo razlago tekoče snovi. 

Delovno okolje
 ◼ Učni prostor naj bo stalen. Uče-

nec naj ima poseben kotiček za učenje 
(npr. pisalna miza v sobi), ki je ločen od 
motečih dejavnikov. Nekaterim bolj kot 
sedenje za mizo ustreza učenje na pos-
telji ali na tleh. Otrokom pri tem dovo-
lite svobodno izbiro, vendar naj ta daje 
učne rezultate. 

 ◼ Delovno okolje naj bo urejeno, čisto 
in dobro prezračeno. Za urejenost de-
lovne površine naj učenec skrbi sam. V 
takšnem okolju se bo dobro počutil in 
lažje ohranjal zbranost.

 ◼ Pred učenjem odstranite moteče de-
javnike. Najpogosteje so moteči de-
javniki nepotrebne elektronske na-
prave. Iz neposredne bližine učenja 
umaknite tudi igrače in rekvizite za 
prosti čas.

Urnik učenja
 ◼ Urnik naj bo prilagojen 

učenčevemu bioritmu. Nekate-
ri se lažje učijo zjutraj, drugi po-
poldne ali zvečer. Opredeli se naj  
čas vstajanja, učenja, čas za odmore, 
obroke, fizično aktivnost, prosti čas, 
druženje z bližnjimi in čas v naravi. Ur-
nik učenja naj bo za učence predvsem 
kot orientacija in ne kot omejitev. 

 ◼ Izkoristite čas, ko je učenec razpolo-
žen za učenje in ga usmerite, da takrat 
predela več snovi ali zahtevnejšo snov. 
Ko je učne volje manj, se naj učenec loti 
lažje in bolj zanimive snovi. 

Kontrola dela
Mlajši in manj samostojni učen-

ci potrebujejo na začetku vsakodnevno 
kontrolo domačega dela. Ko se privadijo 
rednega strukturiranega dela, je prav, da 
se kontrola zmanjša. Na ta način postajajo 
učenci bolj samostojni in odgovorni, starši 
pa se s tem razbremenijo.

Sprostitev
Sprostitev in počitek sta enako po-

membna kot delo. Med učenjem se naj 
učenci občasno raztegnejo ali sprehodijo 
po stanovanju. Po daljšem učenju oziroma 
padcu pozornosti si naj privoščijo odmor. 
V kolikor bosta učenčevo delo in sprosti-
tev pravilno uravnotežena, bo tak sistem 
deloval dolgoročno. Za učinkovito učenje 
je potreben tudi kakovosten spanec. Po-
membno je predvsem, da se učenci odpra-
vijo v posteljo dovolj zgodaj in spijo toliko 
časa, da se dobro spočijejo. Pred spanjem 
ni priporočljivo gledanje televizije, pre-
življanje časa za računalnikom, s tablico 
ali telefonom. Tako se bodo zjutraj zbudili 
sveži in polni energije.

Blaž in Špela Filipič

Učenje 
MAT, FIZ, KEM – 
tudi na daljavo.

Učni center Prem
Gmajnica 21, 1218 Komenda

031/361-305
info@prem.si
www.prem.si
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Praznično kosilo
Letošnji praznični večerji za božič in novo leto bosta verjetno 
zelo drugačni kot vse do sedaj. Le v krogu najožje družine bomo 
morali nazdraviti. Vsekakor pa bomo imeli v mislih vse naše 
drage in jih bomo zelo pogrešali. A sedaj so tako resni časi, mo-
ramo se držati navodil, da bo čim prej minilo.

Moj predlog za večerjo je naslednji:

Predjed: Ajdove pogačice s sirom.
Juha: Prežganka z jajcem.

Glavna jed: Nadevane zarebrnice, pražen ali pečen 
krompir, pražen por.

Poobedek: Vinski punč in slovenska potica.

Ajdove pogačice s sirom
Iz spodnjih količin naredimo 4 okrogle 
hlebčke. Primerno za 4 osebe. Pogača je 
dobra tudi, ko je ohlajena.

Potrebujemo: 
 ◼ 15 dkg ajdove moke,
 ◼ 1,2 dcl vrelega mleka,
 ◼ za 1 oreh kvasa,
 ◼ čajno žličko sladkorja,
 ◼ 2 jedilni žlici tople vode,
 ◼ 10 dkg bele moke,
 ◼ 3 g masla,
 ◼ ščepec soli.

Za nadev: 
 ◼ 20 dkg dobro odcejene skute,
 ◼ jajce,
 ◼ malo limonine lupinice,
 ◼ ščep cimeta,
 ◼ 8 dkg ali manj sladkorja,
 ◼ par žlic kisle smetane, 
 ◼ lahko dodamo pest rozin ali  

narezanih orehov.

Priprava:
Ajdovo moko poparimo z vrelim mlekom in 
gladko vmesimo, solimo in dodamo maslo. 
V skodelici smo v mlačno vodo dodali slad-
kor in kvas. Premešamo in počakamo, da 
naraste. Ta kvasec dodamo k že malo ohla-

jeni ajdovi zmesi in dodamo še belo moko. 
Zopet – pustimo, da testo malo vzhaja, ga 
razdelimo na 4 dele, kupčke razvaljamo na 
pomokani deski za svinčnik na debelo. Aj-
dovega testa ne smemo prav dolgo gnesti, 
ker bo vedno bolj pacasto. Zložimo jih na 
pomokan pekač. Nadev pripravimo tako, da 
odcejeno skuto pretlačimo z jajcem, doda-
mo lupinico, cimet, sladkor ali par koščkov 
orehov, dodamo smetano in dobro zme-
šamo. Nadev naložimo na testo, kateremu 
smo robove malo privzdignili, da nadev ne 
bo odtekal iz podlage. Pogače spečemo v 
srednje ogreti pečici. Postrežemo tople.

Prežganka z jajcem

Potrebujemo:
 ◼ 6 dkg maščobe (olje ali maščoba žival-

skega izvora),
 ◼ 10 – 12 dkg moke,
 ◼ 2 l juhe ali vode,
 ◼ 1 jajce,
 ◼ sol,
 ◼ ščep kumine.

Priprava:
Na ogreti maščobi prepražimo moko ne-
koliko temneje, kot smo sicer navajeni. Ko 
moka zarumeni, dodamo ščep kumine in 
urno zalijemo s toplo juho. Če zalijemo z 

vodo, moramo dodati še ustrezne začim-
be. Ko je prežganka gladka in dobro prevre, 
vlijemo vanjo med stalnim mešanje še ste-
peno jajce. Juho po okusu še dosolimo.

Nadevane – svinjske, 
telečje ali goveje 
zarebrnice
Potrebujemo:

 ◼ 6 zarebrnic,
 ◼ 18 dkg mletega mešanega mesa,
 ◼ sol,
 ◼ poper,
 ◼ 2 žlici dobro narezane čebule,
 ◼ 1 šalotko,
 ◼ 3 ali več strokov česna,
 ◼ žlico gorčice,
 ◼ 2 žlici olja za pečenje,
 ◼ 1 žlico kisle smetane,
 ◼ 1 žlico paradižnikove mezge,
 ◼ ½ žlice moke.

Priprava:
Mleto meso damo na malo ogreto ma-
ščobo, dodamo čebulo, česen, sol, po-
per, zelen narezan peteršilj in vse dobro 
premešamo. Zarebernice narežemo tako, 
da dobimo mesno vrečko, jo posolimo, 
posujemo z začimbami za meso in v vre-
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čo natlačimo pripravljeno zmes mesa. Če 
je kos zarebrnic res velik, lahko med maso 
dodamo malo krušnih drobtin, namoče-
nih v vročem mleku in 1 jajce. Odprtino 
vreče zašijemo s sukancem ali zašpilimo 
z zobotrebci. Zarebrnice opečemo na vro-
čem olju na obeh straneh. Opečeno položi-
mo v malo višjo ponev. Obložimo jo lahko 
s kosi krompirja, celimi koreni in s celo 
svežo papriko. Vse skupaj prelijemo z ne-
kaj zajemalkami juhe, pokrijemo in počasi 
dušimo, ne na premočni temperaturi, kar 
uro in pol. Bolje je bolj počasi. Ko je meso 
pečeno, dodamo kislo ali sladko smetano, 
paradižnikovo mezgo in žlico moke. Pus-
timo, da omaka povre. Zarebrnici odstra-
nimo zobotrebce ali nitke, jo naložimo na 
velik krožnik in polijemo z omako. 

Vinski punč

Potrebujemo:
 ◼ 7 rumenjakov,
 ◼ 40 dkg sladkorja,
 ◼ liter belega vina,
 ◼ 6 pomaranč,
 ◼ 1 limono,
 ◼ 1 vanilijo.

Priprava:
Rumenjake mešamo z metlicami kar 15 
min, da dobimo lepo penasto maso. Počasi 
primešamo belo zavreto vino, precejen po-
marančni in limonin sok, dodamo še vani-
lijo. Zgostimo med mešanjem nad soparo 
– posodo z vrelo vodo. Spenjeno in vroče 
nalijemo v čaše in postrežemo ob dobrem 
pecivu ali slovenski potici.

To je bogata zaloga energije za praznične dni!
Letos nas je narava presenetila,  pohitela in 
nam spremenila že prve decemberske dni v 
zimsko pravljico. Celo leto 2020 je bilo  prav 
muhasto. Ni dovolj, da je prestopno leto, ki 
je vedno  nekaj posebnega. Prineslo nam je 
še korono. Ni bilo enostavno, mnogo skrbi 
in mnogo žalosti, mnogo prirejanja naših 
življenskih navad. S prilagajanjem navad, z 
upoštevanjem priporočil stroke in z lastnim 
spoštovanjem razmer bomo zmogli in us-
peli. Upam, da bomo kmalu prejeli ustrezno 
cepivo in da bomo vsi izšli iz te neprijetne 
krize kot zmagovalci. 

Želim vam mirne in lepe praznike – in os-
tanimo zdravi.

Katja Tabernik

Spoštovani,

letos smo zaradi razglašene epidemije 
zaradi koronavirusa in sprejetih ukrepov 
o omejitvi gibanja ljudi zaradi prepreče-
vanja okužb prisiljeni prilagoditi tradi-
cijo raznašanja gasilskih koledarjev in 
osebnih novoletnih voščil občanom ter 
pobiranja prostovoljnih prispevkov, ki 
so večji finančni del za uspešno delova-
nje naše operativne enote. Ne glede na 
razmere smo letos na 28 intervencijah 
opravili 750 delovnih ur.

Ker smo letos zaradi epidemije ob pre-
cejšni dodatni prihodek od oddajanja 
prostorov in drugih storitvenih de-
javnosti, beležimo 60 % primanjkljaj 
prejetih sredstev glede na prejšnja leta.

Glede na razmere smo se odločili, da 
letos zaradi preprečevanja okužb ne 
bomo pobirali prostovoljnih prispev-
kov, ampak bomo koledarje v naseljih 
Moste, Žeje in Suhadole le razdeli-
li po hišah, stanovanjih in objektih 
brezkontaktno.

Naše društvo sestavljamo posamezni-
ki, ki smo v popolnoma isti situaciji kot 
drugi občani. Koronakriza in posledič-
no izpad prihodka se občutita povsod, 
posebno pri družinah in posamezni-
kih, ki so v tem času ostali brez službe 
oziroma prihodka. Zato razumemo, da 
je doniranje v teh časih oteženo. 

Pa kljub temu smo za vas pripravili tri 
preproste možnosti, kako lahko pri-
spevate finančna sredstva za uspešno 
delovanje našega društva.

1. SMS-DONACIJA S KLJUČNO BESEDO 
MOSTE5 na 1919
Za namen brezkontaktnega pobiranja 

prostovoljnih prispevkov smo omo-
gočili donacije prek SMS-sporočil, in 
sicer tako, da pošljete SMS-sporočilo 
z vsebino MOSTE5 na številko 1919. S 
poslanim SMS-sporočilom boste na-
menili 5 EUR. Donirate lahko večkrat.  
Pravila in pogoji uporabe storitve 
SMS-donacija za PGD Moste: https://
www.pgd-moste.si/sms-donacije.

2. BANČNO NAKAZILO NA BANČNI 
RAČUN DRUŠTVA
Namenjena sredstva našemu društvu 
lahko nakažete na naš poslovni račun:  
SI56 6100 0001 8268 260 z namenom: 
Donacija 2020. 
Za preprostejše nakazilo lahko upora-
bite tudi QR-kodo spodaj.

3. NAMENITEV 0,5 % DOHODNINE 
NAŠEMU DRUŠTVU
Ta donacija za vas ne pomeni nobenega 
dodatnega stroška, saj gre za dohodni-
no, ki smo jo obvezani plačati, vendar pa 
lahko del te (0,5 %) namenimo izbrani 
organizaciji. Tudi našemu društvu. 

Namenitev dohodnine našemu dru-
štvu lahko preprosto uredite s sple-
tnim obrazcem na https://edonacije.
com, v sekciji Donirati želim pa izbe-
rete naše društvo PGD MOSTE.

 
Operativna enota Prostovoljnega 
gasilskega društva Moste se  
iskreno zahvaljuje za pomoč in 
vam želi lepe praznike  
ter srečno, zdravo in varno v 
novem letu 2021.

Obvestilo PGD Moste
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Nagradni natečaj UPPG
Ustanova želi izdati knjigo (Ne)poznani Glavar. O  Gla-
varju  je zbranih več kot 200 naslovov člankov, knjig in 
drugih  objav. Vendar še vedno ne vemo vsega. Zato vas 
vabimo, da prispevate svoje znanje.
 
Prijavite se, pokažite interes, napišite prispevek za zbornik in 
prejeli boste nagrado.
Oblikovanih je deset raziskovalnih področij/tem, s pripadajočimi 
raziskovalnimi vprašanji. Od piscev prispevkov pričakujemo, da si 
izberejo področje in odgovorijo na vsaj eno od raziskovalnih vpra-
šanj. Zaželeno je, da pisci v prispevku dodajo še druge ugotovitve, s 
katerimi celostno in poglobljeno predstavijo obravnavano področje.
Na natečaj se je mogoče prijaviti do 16. 2. 2021.
Prijava in podrobnosti natečaja  (pravila, nagrada, oblikovne in 
vsebinske smernice) so na spletni strani Ustanove: www.uppg.si.

UPPG

KDO SEM?

Lebdim v naročju cvetočega travnika,
Vdihnem globoko razkošje vonjav,

Vse v meni vzdrhti v zanosu neznanem,
Jutranji žarek igra se z lasmi.

Duša topi se v valovih vesolja,
Zajema objem me čiste ljubezni,
Silnic narave, neskončnih moči,

Svet spet prijazen, kot raj se zazdi.

Vitke, temotne jelke v daljavi,
Se primikajo blizu, kot živi privid,

Zadihajo z mano, v prečiščeni sapi,
Kot pramoč narave, kot večnosti svit. 

Kdo sem?

V trenutku bežečem sem zlita s svetlobo,
Sem prah v vrtincu, sem vse in sem nič.

Kdo sem?

                                                                    
                                                     Marija Kern

Gasilski koledar 2021 PGD Komenda

Letošnje leto je naše normalno delovanje močno omeji-
la epidemija covid-19. V mesecu decembru smo vaščane 
običajno obiskali, jim voščili lepe praznike in jim izro-
čili naš koledar. Vaši prispevki so nam do sedaj omogo-
čili vračilo kredita, s katerim smo dogradili in obnovili 
naš gasilski dom.

Zato smo se letos odločili za drugačen  pristop. Odločili smo se 
za 13-listni koledar, ki ga krasijo slike naših postavnih  članov in 
članic operativne enote. Koledar lahko naročite na  info@pgd-ko-
menda.si  ali  na tel.: 030-910-899. Minimalni prispevek za 13-li-
stni koledar je 20 evrov. V Občini Komenda vam ga dostavimo na 
dom, izven občine pa vam ga brezplačno pošljemo po pošti.
Podatki za nakazilo: PGD Komenda, Glavarjeva 65, 1218 Komenda, 
TRR  SI56 0700 0000 1188 049, Sklic 00-2021
Želimo vam lepe praznike in srečno 2021. 
Na pomoč!

PGD Komenda

Telefon za psihološko podporo ob epidemiji COVID-19

Ker pogovor daje moč.

24 ur, vsak dan.
Klic je brezplačen.

080 51 00
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Vsem voznikom 
želimo srecno 
vožnjo v letu 

2021!2021!
Vesele božične in novoletne 

praznike ter srečno 2021 
vam želi  kolektiv

STREHA SODNIK, D.O.O.
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Lepe, doživete božične praznike in

SREČNO 2021!

Med adventnim časom smo 
vam pripravili razstavo 
božično-novoletnih 
aranžmajev, pestro izbiro 
božičnih zvezd iz lastne
proizvodnje, brezplačni 
setveni koledar... Vabljeni.

www.vrtnicenter.si

Hacetova 1,
DOLGI MOST-Ljubljana

Moste pri KOMENDI

Vedno na voljo za vas na 041 386 371

Vsem krajanom in članom 
Turističnega društva Komenda 

želimo lepe božične in 
novoletne praznike in veliko 

zdravja v novem letu. 

26 VOŠČILA
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Želimo vam blagoslovljene 
božične praznike, 

ponosno praznovanje dneva 
samostojnosti in enotnosti 

ter vse dobro v letu, 
ki je pred nami! 

Srečno 2021!
Občinski odbor SDS Komenda

Drage občanke, spoštovani 
občani, ljubitelji športa!

Naj bo leto 2021 zdravo, 
aktivno in družabno!

Košarkarski klub Komenda

želi vsem občankam 
in občanom Komende 

vesele božične praznike, 
ter zdravo, uspešno in 
srečno novo leto 2021.

V LETU 2020 NAM JE BILA DANA 
NEOMEJENA PRILOŽNOST BITI: 

SOČUTEN, EMPATIČEN, SOLIDAREN. 
NAJ V LETU 2021 TE VRLINE RASTEJO 

IN ZMANJŠUJEJO STISKO LJUDI, KI NAS 
POTREBUJEJO.

Mirne in zdravja polne božično 
novoletne praznike želi kolektiv Zavoda 

Medgeneracijsko središče Komenda

Voščilu se pridružuje tudi Medgeneracijsko 
društvo za kakovostno starost Komenda.

27VOŠČILA
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Samo tri besede: »zdravje, ljubezen, sreča!«
A želji samo dve: »naj CORONA čim prej zgine in 

naj bodo zdravje, ljubezen in sreča večni!«
To so želje Upravnega odbora DU Komenda,  

namenjene vsem krajanom Komende in 
še posebej članom DU Komenda.

Vesele božične praznike in 
srečno ter zdravo novo leto 2021,

Predsednik DU Komenda

(Saša Lenarčič) 

Vsem občankam in občanom,

vsem bralkam in bralcem

ŽELIMO

vesele božične praznike, 

obilo zdravja,zadovoljstva, 

predvsem pa sreče

v letu 2021.

GZ Komenda

Vesele božične praznike 
ter mirno, prijazno 

leto 2021

želi 

VOŠČILO
Mladinska komisija v GZ Komenda 
se zahvaljuje in vošči vsem mladim, 
mentorjem in njihovim staršem, ki 
pripomorete pri aktivnostih gasilskih 
dejavnosti. 
Na čimprejšnje snidenje v letu 2021. 
Zdravo preživite prihajajoče praznike. 
Upamo, da se vidimo v čim večjem 
številu pri gasilskih aktivnostih.

VARNO IN 
ZDRAVO 

2021

SREČNO 2021

Počasi leto h koncu gre,
spomine zbira in želje,
naj novo leto srečno bo,
z uspehi in veseljem le napolnjeno.

Vam želi MRAVLJIŠČE

28 VOŠČILA
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Dragi bralci, 

želimo vam prijetne praznične dni 
in vse dobro v letu 2021.

Uredniški odbor Aplence  

Srečno, 
zdravo, 
uspešno 
2021! Vaš NK Komenda. 

Želimo vam vesel 
božič ter srečno 
in varno v letu

2021

PGD

KRIŽ

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Vsem krajanom želimo srečno, zdravo in uspešno 
leto 2021. Zahvaljujemo se za vso pomoč in 

podporo, ki ste nam jo namenili v letu, ki se izteka.
Na pomoč!

Kriški gasilci

V novem letu vam želimo visoke cilje,
zanimive izkušnje in izjemne dosežke.

Vesele praznike
in srečno v letu

2021!

Vsem cenjenim občankam in občanom želi
ob Božiču in v Novem letu 2021 zdravje, 

mir, srečo in blagostanje,

Krajevni odbor Rdeči križ Moste

29VOŠČILA



  Naslednja Aplenca, Glasilo Občine Komenda, izide v petek, 29. januarja. Rok za posredovanje gradiv za objavo v januarski 
številki je 12. januar 2021. Dobrodošli vaši predlogi za vsebine, zanimive sogovornike, lepe zgodbe v lokalnem okolju, napi-

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

Žalna floristika 
po naročilu 
Možna dostava

www.vrtnicenter.si

Hacetova 1,
DOLGI MOST-Ljubljana

Moste pri KOMENDI

01 53 43 587  /  gasperlin@vrtnicenter.si

V 54. letu starosti nas 
je zapustil dragi

FRANCI TIČAR

p.d. Zavrlov Franci iz Zaloga  
pri Cerkljah

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem so-
rodnikom, sosedom, sodelavcem, sošolcem, prija-
teljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno 
cvetje in sveče, sv. maše ter ostale darove. Vsem 
hvala, da nam v teh težkih trenutkih stojite ob 
strani. Hvala g. župniku Jerneju Marenku za lepo 
opravljen pogrebni obred in ostalim duhovnikom,  
pevcem, pogrebni službi Pogrebnik Dvorje  ter vse-
mu zdravstvenemu osebju,  ki  ste ga spremljali v 
času njegove bolezni.

Vsi njegovi
Zalog, Vopovlje, november 2020

ZAHVALA

Srce tvoje je zastalo, zaloški zvon ti zadnjič  je zapel,
misel nate je ostala, v srcih naših vedno boš živel.
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TINCI HAFNER 
(8. 11. 1964 – 11. 11. 2017)

Minila so že tri leta, odkar nas je v 54. letu starosti 
prezgodaj zapustila draga žena, mati, babica, se-
stra, snaha, teta in najboljša prijateljica. Radi bi se 
zahvalili vsem, ki nam v teh težkih letih stojite ob 
strani in nam na kakršen koli način pomagate. Hva-
la vsem, ki ohranjate večen spomin na našo Tinco! 
Hvala vsem, ki se je spominjate, prižigate svečke in 
z lepimi mislimi postojite ob njenem preranem gro-
bu. Pogrešamo te!

Vsi njeni

V SPOMIN

Ko tvoje zaželimo si bližine, gremo tja, 
v ta mirni kraj tišine, tam srce se tiho zjoče,

saj verjeti noče, da te več med nami ni.
Čeprav tvoj glas se več ne sliši, beseda tvoja v nas živi, 

povsod te čutimo mi vsi ... Med nami si!

Spomini so kot iskre, ki pod pepelom tlijo, 
a ko jih razgrneš, vedno znova zažarijo. 

(J.W. Goethe)

Z žalostjo v srcih se spominjamo, da te šestindvaj-
set let ni več med nami. Hvala vsem, ki ohranjate 
lep spomin nanjo.

Vsi njeni
Mlaka pri Komendi, december 2020

MARJANI 
KRANJEC 
roj. Križman

(11. 1. 1970 - 15. 12. 1994)

V SPOMIN

30 OBVESTILA

Odšli so ...

V 60. letu starosti se je poslovila Iva Ciglar iz Suhadol.

V 63. letu starosti se je poslovila Marjanca 
Globočnik, po domače Mlinarjeva iz Klanca  
pri Komendi.
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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 15. januarja 2021. 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 novembrske križanke se glasi: GASILSKA ZVEZA KOMENDA

Seznam nagrajencev Nagradne križanke GASILSKE ZVEZE KOMEN-
DA,  v Aplenci, Glasilu Občine Komenda, številka 11/2020:

1. nagrada  – gasilni aparat – 6 kg     
EMA HACIN     

2. nagrada – gasilni aparat – 2 kg   
KATJA LONČAR

3. nagrada – gasilni aparat – 1 kg  
PAVEL VIDMAR

Nagrajenci lahko na podlagi tega potrdila in osebnega dokumen-
ta nagrade prevzamejo v Režijskem obratu Občine Komenda, 

Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda. ČESTITAMO!

NAGRADE:

1. Nagrada – 2 veliki pici Pizzerie Hram Gorjan z dostavo
2. Nagrada – 1 velika pica Pizzerie Hram Gorjan z dostavo
3. Nagrada – 1 velika pica Pizzerie Hram Gorjan z dostavo

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 21.00



Toplini naj božič vrata odpre, 
naj se era zdravja, sreče začne.

Vse dobro v letu 2021!

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.

V KZC – v trgovini v Komendi nudimo:

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

trgovina.komenda@kzcerklje.si

DOMAČE DOBROTE – suhe mesnine, sveži siri, 
domači štruklji, domači piškoti, likerji …

STEKLENA EMBALAŽA 
za pakiranje doma 

izdelanih daril – likerji, 
kompoti, med, domači 

piškoti …

VSEM STRANKAM 
ŽELIMO VESELE 

BOŽIČNE PRAZNIKE IN 
SREČNO, ZDRAVO TER 
USPEŠNO NOVO LETO 

2021.

Nudimo vam:

izdelavo kanalizacijskih hišnih priključkov, rušenje objektov, 
asfaltiranje, tlakovanje, urejanje dvorišč in cestišč (izkopi, priprava 

terena), prevoze s kamionom (razsuti tovor) ter prevoze strojev. 

Nudimo tudi opravljanje zimske službe. 

VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE IN SREČNO 2021vam želi kolektiv TGM KOSIRNIK, Roman Kosirnik s.p. 

TGM KOSIRNIK, ROMAN KOSIRNIK S.P.  /  Moste 1B, 1218 Komenda   /   info@tgm-kosirnik.si  /  www.tgm-kosirnik.si

VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE 
IN SREČNO 2021

vam želi kolektiv TGM KOSIRNIK, Roman Kosirnik s. p.


