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

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

Glasilo izhaja enkrat mesečno, vsa gospodinjstva v občini ga dobijo brezplačno. Naslednja številka bo izšla v petek, 26. februarja 2021. Rok za
posredovanje gradiv za objavo v februarski številki je 10. februar 2021. Anonimnih prispevkov ne obravnavamo, mogoča pa je anonimna objava.
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Staro leto zaključila odstop podžupana
Igorja Štebeta in sklep Višjega sodišča, ki
je Občini naložil precej visoko odškodnino
Igor Štebe odstopil, o novih kandidatih župan še razmišlja – Višje sodišče v Ljubljani občinsko upravo presenetilo s svojo odločitvijo – Obeta se ureditev dveh črnih prometnih točk.

I

gor Štebe je odstopil kot podžupan.
Kakšen je razlog za odstop in kdo sedaj
opravlja funkcijo podžupana?
Svetnik Igor Štebe je 21. decembra 2020
podal pisno izjavo, da nepreklicno odstopa
s funkcije podžupana Občine Komenda. V
prejeti pisni odpovedi razlog ni bil naveden.
Njegovo voljo sem upošteval in ga z 22. decembrom 2020 razrešil s funkcije. Trenutno
Občina nima podžupana, o kandidatih za
novega podžupana še razmišljam.
Dosedanjemu podžupanu Igorju Štebetu se
zahvaljujem za njegov trud in delo, ki ga je
opravil v šestih letih funkcije podžupana.
Prav on ima največ zaslug, da smo po težkih
in dolgotrajnih postopkih uspeli pridobiti
potrebna soglasja in dovoljenja za povrnitev dela zemljišč v območju Poslovne cone
Komenda v zazidljiva zemljišča. Upam in
pričakujem, da bo Igor tudi v bodoče korektno in konstruktivno deloval kot svetnik in
kot oseba z mnogimi izkušnjami.
V mesecu decembru se je zgodila izredna
občinska seja, zaprta za javnost. O čem je
tekla beseda?
Konec decembra je bila izvedena izredna

seja Občinskega sveta, ki je bila zaradi tematike, ki se je obravnavala na seji, zaprta za javnost. Na njej so se članice in člani
Občinskega sveta Občine Komenda, poleg
sprejetja sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe PCK d.o.o., seznanili
tudi s prejetim Sklepom Višjega sodišča v
Ljubljani zaradi določitve odškodnine za
razlaščene nepremičnine. Zaradi celotne
seznanitve z navedeno zadevo in zaradi
pomembnosti pri nadaljnjih odločitvah je
bila seja zaprta za javnost. V tem času so
potekala tudi intenzivna dogovarjanja in
pogajanja za sklenitev morebitnega dogovora, z vzajemnim popuščanjem.
Občinsko upravo kot tudi odvetniško pisarno, ki nas je v predmetni sodni zadevi
zastopala, je izredno presenetil izvršljiv
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani in višina
sodno določene odškodnine, na katerega
žal ni bilo več možnosti za pritožbo. Sklep
Višjega sodišča je določil odškodnino v višini dobrih 1.176.000,00 evrov (z zakonskimi zamudnimi obrestmi) in sodne stroške v višini dobrih 10.000 evrov. Na podlagi
tega sklepa je Občina morala poravnati obsežen znesek, ki nikakor ni bil predviden

niti pričakovan. Glede na izvršljiv sklep sodišča in možnosti izvršbe na podlagi prejetega sklepa smo pristopili k dogovoru. Še
pred novim letom je bil navkljub pravnomočni sodni odločbi dosežen in podpisan
dogovor, ki celovito ureja in razrešuje tudi
druga (do tistega trenutka) še nerazrešena pravna razmerja. Znesek poravnave je
znašal skoraj 800.000 evrov.
Leto 2020 se je torej končalo precej
burno. Kateri je največji letošnji izziv
za Občino?
Res je sicer novo leto, a izzivi se nadaljujejo tam, kjer jih v preteklosti nismo uspeli dokončati. V letu 2021 imamo, skupaj z Direkcijo RS za ceste, namen urediti
dve, z vidika varnosti v cestnem prometu
na državnih cestah, črni točki. To sta celovita ureditev križišča pri trgovini TUŠ v
Mostah in križišča pri starem gasilnem
domu v Mostah. Projektna dokumentacija je po navodilih in napotkih upravljavca
državnih cest s strani Občine že naročena.
Velik zalogaj bo tudi nadaljevanje postopka za gradnjo zadrževalnika na Tunjici, ki
je za Občino, predvsem za območje ob šoli
v Mostah, izrednega pomena. Kot sem že
omenil, je izgradnja šolske telovadnice v
Mostah v celoti pogojena z izgradnjo zadrževalnika. Po trenutnih podatkih s strani
Direkcije RS za vode se pripravlja gradivo
za obravnavo na seji Vlade RS in uvrstitev
projekta v državni NRP ter s tem možnost
podpisa pogodbe z inženirjem za izdelavo
projektov za gradnjo. Sama gradnja je po
terminskem načrtu planirana v letu 2022.
V kratkem pričakujemo tudi projektno dokumentacijo za preureditev ceste od cerkve
v Komendi do Klanca z izvedbo koridorja
oziroma pločnika za pešce, ki bo služila kot
osnova za izvedbo ustreznega razpisa za
izvajanje del.
V tem tednu se tudi zaključuje zbiranje
ponudb za izvedbo klimatizacije Športne
dvorane v Komendi, ki naj bi bila prav tako
izvedena v letošnjem letu.
Špela Šimenc

4

AKTUALNO

Aplenca | Januar 2021

Komentar občinskih svetnikov v zvezi z dogajanjem na
izredni seji Občinskega sveta (dne 23. 12. 2020)

Odstop podžupana
Igorja Štebeta
Spoštovane občanke in občani!
Svetniška skupina Lista TRN se je
odločila, da vam zapiše nekaj svojih misli in stališč glede aktualnih
dogodkov. V decembru 2020 smo
bili seznanjeni z izgubo tožbe Občine zoper gospodarsko družbo ter
odstopom podžupana Igorja Štebeta. Hkrati se v Občini ta trenutek soočamo z resnim problemom
odstranjevanja inertnih odpadkov
na smetišču v Suhadolah.
Nesoglasja med Igorjem Štebetom
in županom so bila prevelika. Naši
cilji niso bili nikoli politični, pač pa
vedno gospodarski in ekonomski
napredek Občine. In če nimaš vseh
informacij, je zelo težko delovati v vlogi podžupana. Igor je v času
opravljanja funkcije podžupana
kljub temu našel marsikatero, tudi
na videz nemogočo rešitev. Prizadeval si je pri mnogih projektih v Občini, od kanalizacije, same izvedbe
novega gasilnega doma v Mostah do
podpore lokalnim klubom in društvom. Kot član nadzornega sveta
Poslovne cone Komenda je vztrajal
pri samem poplačilu dolga in ogromno energije in truda vložil v to,
da bi PCK prišla do realnosti, ki je ni
bilo pričakovati. Toda v letošnjem
letu bo cona sanirala dolg, ki ni bil
majhen in poplačala vse terjatve, kar
je za sam razvoj in napredek Občine
izjemno dobra napoved. Igor Štebe
s člani nadzornega sveta in z direktorjem Poslovne cone Komenda je
bil pred leti eden redkih, ki je verjel,
da je to sploh mogoče.
Lista TRN se mu zahvaljuje za njegovo
delo v vlogi podžupana in smo veseli, da ostaja vodja svetniške skupine.
Obljubljamo, da mu bomo še naprej
stali ob strani, da se bo še naprej boril
v vlogi svetnika za vse dobre projekte
v dobrobit vseh občanov.
Hvala vam za zaupanje,
Lista TRN

IZJAVA
Spodaj podpisani občinski svetniki obveščamo lokalno javnost, da se je Občina Komenda znova znašla pred novimi finančnimi ovirami, ki bodo negativno vplivale na nadaljnji razvoj Občine.
Na razširjenem kolegiju župana dne 15. 12. 2020 smo bili občinski svetniki s strani župana prvič seznanjeni o odškodninski tožbi družbe Palmarium
d.o.o. Ljubljana, v kateri je Višje sodišče odločilo, da mora Občina Komenda
zaradi razlastitve zemljišča in infrastrukture na območju Sončne aleje navedeni družbi plačati visoko odškodnino.
Na izrecno pobudo občinskih svetnikov je bila dne 23. 12. 2020 sklicana izredna seja Občinskega sveta, zaprta za javnost, na kateri smo bili s strani
vodstva Občine in odvetniške družbe podrobneje seznanjeni o omenjeni zadevi, ki se je vlekla vrsto let in o kateri ves ta čas ni nihče seznanil občinskih
svetnikov in iskal skupnih rešitev za nastalo situacijo.
Vsled vsega podpisani občinski svetniki Občine Komenda ne prevzamemo
ne odškodninske ter ne moralne odgovornosti za oškodovanje proračuna
Občine Komenda. Čutimo pa se dolžne o tem obvestiti občanke in občane
Komende, saj znajo biti zaradi nastale situacije znova okrnjeni investicijski
programi v Občini v prihodnjih obdobjih.

Občinski svetniki Občine Komenda:
Lista TRN, SDS, LMŠ, SLS, samostojni svetnik Roman Dobnikar
(podpise hranijo na uredništvu Aplence – Glasila Občine Komenda)
Komenda, 15. 1. 2020

OBVESTILO
o postopku Javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje javne
službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne oziroma
družinske medicine za odrasle v Občini Komenda
Občina Komenda je s strani koncesionarja – Zdravstvenega zavoda Revita,
konec oktobra lani prejela pisno odpoved Pogodbe o koncesiji za opravljanje
zdravstvene dejavnosti na področju
splošne oziroma družinske medicine

na območju Občine Komenda. Z dnem
prejema odpovedi je koncesionarju,
skladno z določili pogodbe, pričel teči
šestmesečni odpovedni rok, ki se izteče s 30. aprilom 2021.
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Občina Komenda je, takoj po prejemu
odpovedi, pričela z ustreznimi postopki za izvedbo javnega razpisa za
podelitev nove koncesije. Javni razpis je bil na portalu javnih naročil in
na občinski spletni strani objavljen
8. januarja. Rok za posredovanje ponudb se izteče danes, 22. 1. 2021. Do
trenutka pisanja tega obvestila je Občina Komenda prejela eno ponudbo.
Javno odpiranje ponudb(e) bo v ponedeljek, 25. 1. 2021.

Jasnejšo informacijo glede nadaljnjega izvajanja javne službe bomo lahko
podali šele po odpiranju in analizi ponudb(e). Vsekakor pa zaskrbljene občane in občanke obveščamo, da bosta Občina Komenda in Občinski svet
Občine Komenda vse napore usmerila
v zagotovitev nemotenega izvajanja
javne službe tudi po 1. maju 2021.

Na podlagi 8. člena Pravilnika o dodeljevanju pomoči občanom Občine Komenda (v nadaljevanju: Pravilnik) (veljaven od 28. 12. 2018, objavljen https://
www.uppg.si/delovanje-uppg/predpisi/) Ustanova Petra Pavla Glavarja
(UPPG) tudi letos objavlja

za socialno delo Osrednja Slovenija
– vzhod, enota Kamnik, Župnijske
Karitas Komenda ali krajevne organizacije Rdečega križa.

JAVNI RAZPIS
SOCIALNE POMOČI v
letu 2021
za občane Občine Komenda, ki so se
znašli v trenutni hudi denarni stiski.
Do pomoči so upravičeni polnoletni
prosilci s stalnim prebivališčem v Občini Komenda, ki so oddali popolno
vlogo v svojem ali v tujem imenu.
Vloga je popolna, kadar vsebuje dokumente, ki jih prosilec predloži v
lastnem interesu:
◼ dokazilo o stalnem bivališču v Občini Komenda (kopija veljavnega
osebnega dokumenta),
◼ originalne ali kopije položnic ali
računov,
◼ kopijo odločbe CSD o uveljavljanju
pravic iz javnih sredstev, ki ne sme
biti starejša od enega leta,
◼ pisno obrazložitev prošnje za pomoč z navedbo popolnih osebnih
podatkov prosilca (ime in priimek,
naslov, telefonska številka),
◼ vlogi se lahko neobvezno priloži
tudi priporočilo za pomoč Centra

mag. Majda Ravnikar,
direktorica občinske uprave

Prosilec je lahko tudi posameznik, ki ve
za človeka v svojem okolju, ki je v izraziti materialni in denarni stiski. Zaradi
verodostojnosti v prošnji prosilec navede tudi svoje osebne podatke.
Ker so denarna sredstva omejena, bo
Ustanova dala prednost prosilcem, ki
vlogo oddajajo prvič in ki med prejetimi vlogami izkazujejo najbolj neugodne, predvsem finančne razmere.
Razpis je odprt vse do konca leta
2021. Vloge rešujemo do izrabe namenskih sredstev.
Vloge oddajte z vsemi zahtevanimi pogoji v pisni obliki na sedež Ustanove:
UPPG, Zajčeva 23, 1218 Komenda. Na
kuverto pripišite: Odbor za dodeljevanje socialne pomoči.
Postopek obravnave prispelih vlog je
zaključen s poslanimi potrdili o plačilih položnic ali z obvestilom o nepopolni ali zavrnjeni vlogi najkasneje v 21
dneh od prejema vloge.
Za pomoč pri oblikovanju prošnje lahko pokličete 041 589 785.
Štefan Petkovšek, predsednik uprave UPPG
Helene Drolc, predsednica odbora za
dodeljevanje socialne pomoči
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OBVESTILO
Odmera nadomestila
za uporabo stavbnega
zemljišča – NUSZ v letu 2021
Zaradi odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto
2021 Občina Komenda poziva vse
lastnike nepremičnin, da najkasneje do 15. 2. 2021 sporočijo vse
spremembe, povezane z odmero
nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča (v nadaljevanju: NUSZ),
ter da lahko do 15. 2. 2021 podajo
vlogo za oprostitev.
Prijava podatkov za odmero:
Vse zavezance za NUSZ pozivamo,
da najkasneje do 15. 2. 2021 Občini
Komenda sporočijo vse spremembe, ki so povezane oz. vplivajo na
odmero NUSZ za leto 2021, zlasti
naslednje: sprememba zavezanca, sprememba vrste dejavnosti ali
namembnosti prostora, objekta ali
zemljišča, sprememba poslovne ali
stanovanjske površine, sprememba
stalnega prebivališča oziroma naslova zavezanca, kjer sprejema poštne pošiljke in podobno. Zavezanci
so tudi med letom dolžni na navedeni naslov sporočiti vse spremembe, ki vplivajo na določitev višine
nadomestila in spremembo statusa
zavezanca najpozneje v 30 dneh od
nastanka spremembe. Če zavezanec
nastalih sprememb ne sporoči, se za
odmero uporabijo podatki, s katerimi razpolaga Občina ali se lahko pridobijo brez sodelovanja zavezanca.
Zahtevek za oprostitev in prijava spremembe se vloži v sprejemni
pisarni Občine Komenda, Zajčeva
cesta 23, 1218 Komenda, ali pa se ga
posreduje po e-pošti na naslov: obcina@komenda.si.
Vse dodatne informacije in vpogled
v podatke zavezanci lahko pridobijo v času uradnih ur na Režijskemu
obratu Občine Komenda ali na tel. št.
01/724 74 04.
Datum: 11.01. 2020
Stanislav Poglajen, l.r., Župan
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Jaslice v naravi
Najrazličnejše jaslice si vsako leto pripravimo doma,
pred hišo, ob poti, tam, kjer nam je lepo, v domači cerkvi.

Foto: Katja Tabernik

Pridne roke so jih letos postavile tudi nad Čukov bajer. Najrazličnejše jaslice si lahko ogledamo tudi ob naši komendski poti
na Šenturško goro. Veseli me, da na tej planinski poti, ki je letos
zaradi vremenskih razmer zelo bogato obložena z blatom, srečaš
veliko družin z malimi in velikimi otroki. Na moji poti sem naštela veliko prisrčnih jaslic. Čez Skalco, iz Poženjka čez Zaloški rob,
lahko, da še kje. Preko 30 jih je – ene lepše in bolj domiselne od
drugih. Ker sem že omenila vreme – figurice je oblikovalec celo
oblekel v tkanino. In ko prehodim tako galerijo v naravi, imam
dušo napolnjeno. Velik poklon pa pripada prvemu planincu, ki je
pričel z nošenjem kamenja na kup ob poti in tam naredil prve jaslice že vsaj pred 13-imi leti. Želim si, da bi te poti obiskovali otroci
tudi prek celega leta. Če drugega ne, je korona prinesla to, da bolje
spoznavamo lepote okoli domačega kraja.
Katja Tabernik

Blejski otok v komendskih jaslicah

Foto: Jožef Pavlič

Kot smo pisali v prejšnji Aplenci, so jaslice v komendski
župnijski cerkvi sv.Petra letos »bogatejše« za Blejski
otok z jezerom krog njega.
Objavljamo še fotografijo letošnjih postavljenih jaslic, saj si jih
zaradi epidemije marsikdo ni mogel ogledati v živo.
Letos so se, zaradi že omenjene epidemije, postavljavci, najprej pa
izdelovalci jaslic, v prvi vrsti Marko Grilc in Andrej Gašperlin, odpovedali postavitvi jaslic pri prednjem desnem stranskem oltarju
sv. Andreja.
Jožef Pavlič

Zimske radosti pri Suhadolah
Letošnja zima doslej – sredi januarja in v komendski občini – ni bila radodarna s snegom, je pa z ledom. Posebej
po nižjih delih travnikov, kjer se je pri zadnjem deževju
na začetku januarja nabralo dosti vode, je ta zaradi nizkih
temperatur po 10. januarju zamrznila.
Tudi na travnatih površinah onkraj reke Pšate pri Suhadolah, kjer
se vsako leto, če je led, drsajo številni otroci. Takšni sta Pirnatov in
Kanciljev travnik, le nekaj deset metrov oddaljena od reke Pšate.
Petošolki Ela in Neja sta povedali, da zelo uživata v drsanju, paziti
pa morata, da ne padeta v vodo, kjer so v ledu že večje luknje, oziroma da se ne spotakneta ob že močno razbrazdanem, nagubanem
in načetem ledu. Sedmošolec Luka je s seboj prinesel celo hokejsko
palico in pak, pogrešal pa je soigralce, s katerimi bi se poskusil v
tem športu. Upa, da se bo kmalu na pravem hokejskem igrišču ob
potočku Stržen le nekaj sto metrov stran, kjer sicer merijo moči v
hokejskih veščinah suhadolski in drugi mladinci in očetje, kdaj pa
ga prepustijo tudi drsalcem.

Ledenih norosti so se veselili tudi kužki, vse pa je tistega januarskega dne že prav prijetno grelo sonce, podarjal se je prekrasen
pogled na daljne planine in gore z obilnim snegom. Letos zaradi
covid-19 in omejenega gibanja znotraj občin bolj želja komendskih občanov, kot vijuganje po njihovih smučinah. Morda pa ga
nasuje sv. Neža? Če ne, dokler je še, veselo in urno na led. Kdaj tudi
na rit, a nič zato. Veselo, zdravo in zabavno je pa le.
Jožef Pavlič
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Rezbar in jasličar Andrej Gašperlin:
Njegove jaslice so razstavili celo v Vatikanu
Pravijo, da je za moškega dobro, če je polno zaposlen. To, da je polno zaposlen, velja tudi za rezbarja in jasličarja Andreja Gašperlina iz Most. Čeprav je že dopolnil 71. leto življenja in je od leta
2006 upokojen, ne miruje.

Jaslice jasličarja Andreja Gašperlina na razstavi v Vatikanu

Foto: Jožef Pavlič

Trzinu pod vodstvom arhitekta in rezbarja Marijana Vodnika iz Domžal. Pridobil si
je celo certifikat rezbarja pri Turističnem
društvu Kanja Trzin.
Prve jaslice je razstavil v Budnarjevi muzejski hiši nad Kamnikom. Te danes z
ženo Milko postavita vsako leto za božič
v kuhinjskem kotu domače hiše, v kateri ima Andrej v spodnjih prostorih svojo
rezbarsko-jaslično delavnico; njegovi rezbarski izdelki krasijo že skoraj vso hišo,
zlasti sobo za goste. V prve jaslice je postavil
tudi očeta in mater z značilnimi kmečkimi
predmeti, veliko trdnjavo, domačo podružnično cerkev sv. Boštjana, vaško Marijino
kapelico, na vrhu pa kapelico na Kredarici.
Uspeli poskus z jaslicami ga je spodbudil
k nadaljnjim izdelavam in tudi razstavam
jaslic. Doslej je sodeloval že na 59 razstavah po Sloveniji in eni v Avstriji. Na njih
je dobil kar 30 priznanj in zahval. Najvišje
in najpomembnejše priznanje pa je, da je
svoje jaslice kot edini jasličar iz Slovenije
razstavil na razstavi 100 jaslic v Vatikanu. Zanjo ga je predlagal tajnik Društva
ljubiteljev jaslic Slovenije Danijel Bezek
iz Kamnika. Da so jaslice prišle na pravo

Foto: Lojze Gašperlin

K

o izdeluje lesene kipe in kipce ter jaslice, se ves predaja svojemu konjičku
pa tudi veselju, pri katerem lahko v
polnosti uveljavlja svoje ročne spretnosti in umske sposobnosti. Te dni rezlja 1,10
metra visok kip sv. Urha za kapelo v Palovčah nad Kamnikom. Iz lipovega lesa, iz katerega največ rezlja, pa tudi iz divje češnje,
oreha in hrasta. Pri tem mu pridejo zelo
prav znanje in izkušnje, ki si jih je pridobil
kot strojni ključavničar. Pomembna je potrpežljivost, natančnost in predanost delu.
To Andrej ima. Za izdelavo večjih jaslic
potrebuje okrog 280 ur, za manjše (13 figur, 12 ovčk) okrog 170 ur.
Jaslične kipce in ovčke je začel izdelovati
leta 2002. Betlehemski hlevček, trdnjavo,
stolp, cerkev in drugo, kar spada k jaslicam, že prej. Ob tem je pomislil, zakaj ne
bi poskusil izdelati še jasličnih kipcev in
figur. Vsaj za domače jaslice. Priskrbeti
jih je namreč moral drugje. Tudi od jasličarja Stanka Zarnika iz Suhadol. Rečeno,
storjeno. Prve napotke je dobil pri kiparki
Mateji Ocepek v domačem Kulturnem društvu Jurij Bobič Moste in drugih jasličarjih.
Izpopolnjeval se je v rezbarski delavnici v

mesto k Berninijevim kolonadam na Trgu
sv. Petra, ki ga je letos krasila smreka iz
kočevskih gozdov, je pripomogla Apostolska nunciatura v Sloveniji. Razstavljene
je fotografiral njegov brat Lojze, ki se je
mudil v Rimu, ko je Vrtni center Gašperlin
po dogovoru z dr. Sabino Šegula z lastnimi
belimi božičnimi zvezdami okrasil baziliki
sv. Marije Snežne in sv. Janeza v Lateranu.
Andrej je tudi letos pomagal pri postavitvi
jaslic v komendski župnijski cerkvi (z Markom Grilcem, Sebastijanom Strnadom, Janezom Pogačarjem, Janezom Ravnikarjem in
Dragom Carom), za katere je izdelal hlevček
in kapelice, velike jaslične kipce pa tudi zvonik župnijske cerkve in zvonik Marijinega
svetišča na Blejskem otoku, ki letos namesto
podružničnih cerkva krasi komendske jaslice.
Svoje jaslice je postavil tudi v Marijino kapelico v domačih Mostah.
Andrej je v zadnjem času opravil tudi vrsto
drugih rezbarskih del. Popravil je starodavni vaški križ na Šolski poti, ki so ga poškodovali zlikovci, kipu Marije z Detetom
v Cunarjevi kapelici »dodal« manjkajoče
dele in zamenjal dotrajane, »popravil« je
Križanega v cestnem križišču v Mostah, ki
ga je poškodoval tovornjak.
Skratka, dela mu ne manjka, zagnanosti in
volje pa tudi ne. Pri vseh izdelkih, naj bodo
to reliefi, kipi svetnikov, sejalca, kosca,
predvsem pa pri jaslicah, si želi, da bi jih
izdelal čim bolje. To mu uspeva, ker tega ne
dela le s spretnimi rokami, marveč tudi s
srcem in dušo.
Jožef Pavlič
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Dogajanje v Zavodu
Medgeneracijsko
središče Komenda
Kljub težkim časom, ki jih prestajamo vsi zaradi pandemije koronavirusa, kljub zaprtju javnega življenja, v Zavodu Medgeneracijsko središče Komenda (ZMSK) neumorno delamo in poleg
že utečenih programov uvajamo in snujemo nove.

Izvajanje socialno varstvene storitve
POMOČ DRUŽINI NA DOMU poteka
nemoteno, tudi če je uporabnik okužen s
koronavirusom, ga socialne oskrbovalke
obiskujejo, seveda primerno zaščitene.
V decembru smo zaključili s projektom KREKOVO SREDIŠČE 2, sofinanciranim v 80 % s strani Evropske
unije in Republike Slovenije, delež ZMSK
pa je 20 %. S tem projektom smo v Občini Komenda, na Krekovi ulici 10, dobili
DNEVNO BIVANJE ZA STAREJŠE, katerega
delovanje se bo nadaljevalo. V dnevno bivanje se lahko vključijo tisti starostniki, ki
jih pesti osamljenost in bi si želeli družbe,
vabimo pa tudi posameznike, ki bi s svojim prostovoljskim delom kakšno uro na
teden prispevali k bolj pestremu in lepemu bivanju naših starostnikov v Krekovem
središču. Sicer pa bo ta program izvajal In-

štitut Antona Trstenjaka za gerontologijo
in medgeneracijsko sožitje, mi občani pa
lahko v zahvalo pomagamo s prostovoljskim delom. V ZMSK bomo storili vse, da
se bo dnevno bivanje za starejše v Občini
Komenda obdržalo in nadgradilo. Veseli bi
bili tudi vsake pomoči Občinske uprave.
BABI SERVIS, občasno čuvanje otrok
na njihovih domovih s strani mlajših
upokojenk, izvajamo v ZMSK v okviru navedenega projekta že skoraj tri leta in ga
bomo izvajali tudi v prihodnje, sicer pod
malo drugačnimi pogoji, ker s strani EU
in RS ne bo več sofinanciranja. Kakšni pa
bodo ti pogoji, boste obveščeni. Se pa za
tovrstno aktivnost zanimajo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti. Pred novim letom nas je
namreč poklical državni sekretar gospod
Cveto Uršič in izrazil željo, da nam ponu-

dijo pomoč pri implementaciji babi servisa v širši slovenski prostor. Zelo ponosni
smo, da je naše delo vzbudilo zanimanje v
najvišjih državnih krogih, kar se ne zgodi
prav pogosto. Upamo, da bomo skupaj naredili kaj dobrega za skupnost in seveda v
prvi vrsti za mlade družine.
Z januarjem 2021 smo pričeli z novim projektom, Z ROKO V ROKI,
ravno tako sofinanciranim s strani EU in
RS. O njem bom kaj več napisala prihodnji
mesec. Je pa projekt medgeneracijski, s
poudarkom na zelenih vsebinah in medgeneracijskem izobraževanju informacijsko komunikacijskih tehnologij, kjer
se prenaša znanje od mladih k starejšim,
bodo pa tudi aktivnosti, kjer bo smer prenosa znanj obratna. Tudi ta projekt bomo
izvajali v okviru Lokalne akcijske skupine
(LAS) Za mesto in vas v šestih občinah, ki
so vključene v LAS: Medvodah, Vodicah,
Mengšu, Trzinu, Domžalah in Komendi
in seveda v plodnem in lepem sodelovanju z Inštitutom Antona Trstenjaka, kot
nosilcem projekta.
Vendar pa to ni edina novost. V ZMSK
pričenjamo v letu 2021 z BREZPLAČNIMI PREVOZI ZA STAREJŠE. V primeru,
da starostniki doma nimajo nikogar, ki
bi jih lahko zapeljal v trgovino, k zdravniku, na pošto, kasneje, ko bodo ti težki
časi mimo, na kakšno kulturno prireditev,
bodo lahko poklicali na tel. št. 040 842 776,
seveda nekaj dni prej, in se dogovorili za
prevoz. Nekaj prostovoljcev, ki bodo izvajali te prevoze, že imamo, bi bili pa veseli
tudi novih, zato vas prosimo, da nas pokličete, nam pišete.
K skrbi za kakovostno staranje, kot
osnovnega poslanstva ZMSK, sodi
tudi skrb za institucionalno varstvo starejših v domovih za starejše. Prizadevanja
za tovrstno varstvo imajo v naši občini že
dolgo brado, z velikimi razočaranji tistih, ki smo bili v to najbolj vključeni. Toda
vse tako kaže, da so tudi na tem področju
končno nastopili boljši časi. Investitor
Sene Cura je namreč konec decembra 2020
pridobil gradbeno dovoljenje za gradnjo
manjšega doma (70 postelj) v naši občini.
Obljubili so, da bo odprl svoja vrata spomladi 2022. Seveda pa bosta ob pričetku
gradnje lokalni skupnosti predstavljena
tako arhitektura, kot delovanje doma.
Viktorija Drolec
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Hvala za čudovit december

5 MINUT ZA DOBER NASVET

Leto 2020 si bomo vsekakor zapomnili po pandemiji
Covid-19. Pandemija je skupaj z zdravstvenimi težavami vplivala tudi na gospodarski, ekonomski ter čustveni položaj ljudi. Lanski praznični decemberje bil precej
drugačen od tistega, kakršnega smo bili navajeni. Še bolj
je pritisnil na stisko ljudi, ki so že pred epidemijo težko shajali skozi mesec.
Vseeno pa si ga bomo prostovoljci Ustanove Petra Pavla Glavarja
zapomnili po izjemni darežljivosti, s katero ste se posamezniki in
podjetja odzvali na dobrodelne akcije.
Občani ste se velikodušno odzvali pri dobrodelni zbiralni akciji čistil in pripomočkov za osebno higieno, v organizaciji Vitezov
današnjega časa – prostovoljcev OŠ Komenda Moste.
Darovali ste tudi izdelke v trgovinah JANA - Palček, Pekarna Orehek - Spar, Komenda in Trgovina Marija v Mostah.
Dekleta Twirling in Mažoretnega kluba Komenda so posebej za
naše uporabnike napekle piškote.
Že v začetku decembra je podjetje Tina d.o.o. doniralo omake in
namaze lastne proizvodnje.
Veseli in ponosni smo, da so tudi v preteklem letu z nami neprekinjeno sodelovala lokalna podjetja: Burgox, kmetija Jamšek, kmetija Jenko – Jajčkomat, Pekarna Hrovat in LIDL. Prav pri slednjem
smo bili v trgovini v Kamniku od decembra do januarja vključeni
v njihovo akcijo Boljši svet.
Iskrena hvala vsem, ki ste dobrodelne akcije organizirali, podjetjem za donacije, predvsem pa gre velik HVALA prav vam – občanom Občine Komenda. S svojimi darovi ste sokrajanom polepšali
praznike. Olajšali ste jim stiske in s tem dali spodbudo za premagovanje nastalih življenjskih situacij.
Hvala, ker vam je mar!
UPPG
»V kolikor vi ali vaši bližnji potrebujete socialno pomoč v
obliki rednih tedenskih prehrambenih paketov, se obrnite
na prostovoljko Helene Drolc, 041 589 785.«

Telefon za psihološko podporo ob epidemiji COVID-19

Ker pogovor daje moč.

080 51 00
24 ur, vsak dan.
Klic je brezplačen.

Kako se soočati s skrbmi,
ki nas pestijo?
Tako kot časi, v katerih smo se znašli, niso enostavni, tudi
odgovor na to vprašanje ni preprost. V trenutkih stiske
vsakemu pomaga nekaj drugega. Najbolj pomembno od
vsega pa je, da najdemo svoj lastni vir notranje moči.
V vsakem trenutku življenja imamo možnost odločitve. Naše
življenje je sestavljeno iz niza odločitev in njihovih posledic.
Bomo zavili levo ali desno, bomo rekli da ali ne. Kar na naše
življenje vpliva, so posledice teh odločitev. In ko sprejmemo
posledice, ki izvirajo iz naših odločitev, postanemo odgovorni. Ni vedno lahko prevzeti odgovornosti in sprejeti posledic
svojih odločitev. A dokler se ne zavedamo te svoje notranje
moči, se večkrat dogaja, da prepuščamo življenje drugim
osebam, ki nas obkrožajo. Morda staršem, morda medijem,
morda politiki, morda celo usodi.
V različnih trenutkih svojega življenja, ko smo postavljeni pred odločitev, pri tem lahko izhajamo iz različnih delov
sebe. Znotraj nas obstajata dve najmočnejši sili vesolja – moč
ljubezni in moč strahu. Kadar se odločamo iz strahu (»Kaj bo
odločitev prinesla, ali bom preživel/-a, kaj bodo rekli drugi,
ali mi bo uspelo?«), delujemo proti sebi, delujemo v smeri, v
kateri težje sprejemamo posledice svoje odločitve. V teh trenutkih namreč globoko v sebi vemo, da odločitev ni bila samo
naša, ampak je nanjo vplival naš strah. Kadar pa se odločamo in delujemo iz ljubezni, takrat delujemo v skladu s sabo,
in tudi posledice odločitve nam prinesejo zadovoljstvo in jih
lažje sprejemamo. Tudi če niso v skladu z našimi pričakovanji, vemo, da smo ravnali pravilno.
Torej, odgovor na vprašanje, kaj lahko storimo ob soočanju
z vsemi skrbmi, strahovi in nemirom, ki so preplavili svet
in nam ne pustijo spati?
Moj nasvet je: sprejmimo odgovornost za svoje počutje
v vsakem trenutku dneva. Lahko se odločimo, ali bomo
poslušali novice, ki nas vznemirjajo, ali pa bomo ugasnili
televizor in radio ter šli namesto tega raje na sprehod in
prevetrili svoje misli.
Katerakoli od teh dveh odločitev je pravilna, prineseta pa
zelo različne posledice. Z njimi se moramo soočiti in jihsprejeti. Odločitev je v vsakem primeru naša.
In tu leži naša moč – v zavedanju, da se vsak trenutek lahko odločimo. Da imamo to možnost.
Ostanite v svoji moči ljubezni! Vse dobro,
Mag. Mojca Tavčar, Društvo Pot srca (www.potsrca.si)
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Grunt, Zavod za socialno podjetništvo na podeželju

Gruntove dobrote odslej
tudi v prodajnem avtomatu
ob Glavarjevi cesti
Zgodba se je pričela pisati leta 2015, ko je Matija Zadrgal, gospodar na Kmetiji Zadrgal, skupaj s
specialnim pedagogom Petrom Svetino ustanovil Grunt, Zavod za socialno podjetništvo na podeželju. Kmalu za tem so pozdravili prve zaposlene, danes jih je osem. Grunt še danes, več kot 6
let po ustanovitvi, ostaja edinstven v Sloveniji in svojevrsten vzorčni primer v svetu, kjer socialni
zavod deluje na še delujoči kmetiji. Tudi zato marsikdo na začetku vanj ni verjel, toda verjeli so
domači in to je bilo dovolj, da uspešno raste. Tokrat smo se pogovarjali z mladima prevzemnikoma Zavoda Grunt, Simonom Zadrgalom in njegovo partnerko, Petro Gašperlin.

S

imon in Petra, starša treh majhnih
otrok, sta Grunt prevzela takrat, ko
se je z njega umaknil Peter Svetina, ki
je postal varuh človekovih pravic. Prevzem
ni bil načrtovan, toda ko je Petru uspela
kandidatura, so se spraševali, kako naprej.
Zaposliti novega direktorja na domačem
dvorišču? Odločili so se drugače in 'domača

dva', Simon in Petra, sta 'skočila v vodo'.
Že prej sta bila sicer kot socialna delavca
zaposlena na Gruntu in to zgodbo so kot
družina pisali skupaj. »Ati nam je rekel, da
sam v to ne gre. Ali gremo vsi kot družina,
kot celota, ali pa sploh ne,« se spominja
Simon. Začetki so bili težki, to priznata.
Pa ne zaradi dela, ker to delata res z ve-

seljem, papirologija in birokracija pa sta
druga zgodba. In pri tako specifičnem zavodu tega ni malo. Toda tudi to osvajata.
»Z Gruntom živimo. Včasih je malo težje,
drugič lažje. To smo si zadali in to zgodbo
moramo peljati,« pravita. Je pa vse skupaj
mnogo lažje, ker družina stoji skupaj, na
Gruntu veliko pomagata tudi Simonova
starša, Matija in Truda. Mama je tudi tista,
ki vsako soboto izdelke prodaja na komendski tržnici.
Kmetija Zadrgal in Zavod Grunt sta dva
ločena poslovna subjekta – kmetija (tržno je usmerjena v proizvodnjo mleka in
prodajo jedilnega krompirja) prodaja surovino Gruntu, ki jo predeluje in prodaja.
Zaposleni, trenutno jih je 8, pa delajo tako
na kmetiji kot na Gruntu. Grunt zaposluje 5 ljudi na zaščitenih delovnih mestih,
eno invalidno osebo pa imajo zaposleno
za polovični delovni čas. Vsi so iz okoliških občin, opravljajo pa različna dela. Na
kmetiji se ta seveda prilagajajo sezonskim opravilom, medtem ko so v predelavi uveljavljeni postopki, ki jih zaposleni
s pridom osvajajo. »Lepo je videti, kako
samostojni postajajo naši zaposleni, to
prinaša veliko zadovoljstvo tako njim, kot
nam« pravi Petra.
Od prodajnih izdelkov je velik del mlečnih
in že od samega pričetka nad procesom
predelave mleka bdi Petra. Njihov asorti-
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man je precej širok – izdelujejo čvrste in
tekoče jogurte, štiri različne vrste sirov,
skuto, kislo smetano, sladko smetano,
maslo, ghee maslo. Od nemlečnih izdelkov
pa še različne testenine, marmelade, vloženo zelenjavo, kisle kumarice, pekovsko
pecivo. Sploh slednjega so prodali izjemno veliko, dokler ni 'korona' preprečila
druženj. Sicer pa svoje izdelke prodajajo
vsako soboto na komendski tržnici, vseskozi pa imajo odprto tudi domačo trgovinico. Do nje se pripelje čez dvorišče in ob
tem Petra pravi, da se ljudje zato kar bojijo
pristopiti, marsikdo ne upa čez dvorišče,
marsikdo pa za njihovo trgovinico sploh
ne ve. »Vsi so dobrodošli, skozi ves dan,«
ob tem doda. Pred kratkim so še ob cesti
pod kozolcem postavili prodajni avtomat
z njihovimi mlečnimi izdelki, za katerega
upajo, da jih bo pomagal približati lokalnim prebivalcem.
Koronavirus je tudi na Gruntu pustil posledice. »V prvem valu epidemije smo imeli
izjemno veliko obiska, tudi spletne prodaje. Potem pa vedno manj. Pozna se tudi, da
so javni zavodi zaprti. Tik pred zaprtjem
smo pričeli sodelovanje s komendskim
vrtcem in šolo. A tudi to se bo počasi spet
odprlo,« pove Simon, ki mu je pri delu v
največji užitek gledati, kako rastejo zaposleni: »Ogromna je razlika pri zaposlenih
od samega začetka pa do danes. Postali so
veliko bolj samostojni, njihove družine so
se povečale, imajo otroke, nekateri so se
poročili, finančno so postali neodvisni. In
to nam je v ogromno zadovoljstvo.«
Za konec Simona in Petro vprašamo še o
tem, kakšna je njuna vizija, kje se vidi-
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Grunt, Zavod za socialno podjetništvo
na podeželju, je neodvisen in neprofiten zavod s statusom zaposlitvenega
centra. Strokovni delavci in sodelavci
v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki skrbijo za usposabljanje, organizacijo dela ter ustvarjanje varnega
delovnega okolja, v katerem lahko
njihovi zaposleni razvijajo svoje poklicne sposobnosti. Grunt se nahaja
na posestvu Kmetije Zadrgal na Glavarjevi cesti 50 v Komendi, kjer imajo
tudi majhno trgovinico s svojimi domačimi lokalnimi izdelki.

ta čez nekaj let: »Najbolj pomembno je,
da ohranimo vsa delovna mesta. In da
imamo zanesljiv dohodek. Na področju
mlečnih izdelkov je še nekaj prostora,
sicer pa nimamo želje in tudi ne kapacitet za večje širjenje. Le povečati prepoznavnost naših obstoječih produktov.
Kar se tiče večjih investicij, pa je naša
skrita želja zorilnica za sire.«
Špela Šimenc
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Blišč praznikov na
Madagaskarju
Ob besedi božič ali božični prazniki velika večina vseh nas
najprej pomisli na blišč, na svetlobo pisanih božičnih lučk, na
okrašena mesta in domove. Seveda pomislimo na to, ker vse to
gledamo in nas spremlja že dober mesec pred tem praznikom.
Pomislimo tudi na blišč vseh daril. V bleščečem papirju zavita
bogata darila tako za otroke, kot tudi za odrasle. Darila, ki smo
jih kupili v nakupovalnih centrih, ki kar pokajo po šivih od vseh
dobrot, ki jih potrošnikom ponujajo trgovci.

Plesa med novo mašo ni manjkalo

T

udi zame je bil december v Sloveniji vedno mesec hitenja in naglice,
čeprav sem se vsako leto znova trudila doživeti advent v vsej polnosti in se
notranje pripraviti na prihod Jezusa Kristusa. Težko se je upirati toku družbe, ki
te, tudi nezavedno, potegne vase in v tako
imenovani veseli december. Iz vseh izložb
in plakatov v Sloveniji v nas gledajo in se
nam nasmihajo debelušni Božički, nekateri celo prepevajo božične pesmi, pa še prej
Miklavž in kasneje dedek Mraz.
Letos je bil to že moj drugi božič na Madagaskarju. Občutek in doživetje božiča
na Madagaskarju sta nekaj popolnoma
drugačnega. Letos je bil še posebej poseben in čaroben. Seveda v drugačnem
smislu kot v Evropi. Na Madagaskarju (še
posebej v revnih predelih podeželja) je
navada, da ob prazniku združijo različna

Mladoporočenca in poročni avto

S poročnim parom

slavja in praznovanja. Zakaj? Odgovor je
preprost. Revščina in lakota sta prisotni.
Ob praznikih pa vsi, tako revni, kot bogati, radi dobro jemo. Če Malgaši združijo
več praznikov, si tako lahko privoščijo
dobro hrano in proslavijo vse skupaj. V
času praznikov so tudi počitnice, zato so
otroci prosti. Če vprašaš Malgaše, znajo našteti še več razlogov, zakaj slavja
združujejo. Ljudje tukaj živijo iz dneva v
dan, še posebej v teh časih, ko tukaj pesti
huda lakota. Da si ne boste predstavljali velike gostije. Dobra hrana za Malgaše
je kuhan riž z mesno prilogo, nekateri se
razveselijo tudi špagetov, kuhanih v slani vodi, brez omake. Letos so v naši vasi
za praznike prvič zaklali govedo in meso
prodajali na praznik. Pijača ni nič kaj
posebnega, riževa voda. Mogoče nekaj
plastenk Coca Cole. Nobenih piškotov in

prigrizkov. Meso za ljudi tukaj predstavlja že velik luksuz.
Letos smo na našem misijonu združili božič, poroko in 75 prvih svetih obhajil. Kot
zanimivost naj povem, da je sv. maša na
božič tako trajala 5 ur. Pelo se je, plesalo in
nihče ni zapustil cerkve. Nihče ni godrnjal,
kako dolgo župnik pridiga ali kako dolgo
pevci pojejo.
Praznovanje je bilo veliko bolj preprosto kot v Sloveniji. Praznično opremljenih
trgovin s praznično ponudbo ni, ker na
podeželju sploh ni trgovine. V bližnjem
mestu sem opazila nekaj okraskov, ki so
jih dostavili iz Kitajske. Ni okrašenih ulic,
ker ni elektrike. Ni televizijskih reklam s
prazničnimi voščili, ker ljudje na podeželju
nimajo televizije. Ker materialnih dobrin
praktično skoraj ni, ne preostane drugega,
kot da je praznovanje nekaj notranjega in

PO SVETU
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Jaslice

Poročni ples

Skupinska z novopečenim duhovnikom,
ki prihaja iz našega misijona

Nova maša na prostem

Slavnostna pogostitev

Novo mašo je obiskalo okrog 2000 ljudi

iz tega potem pride resnično veselje. Bilo
je nekaj dni pred božičem, pa sploh nisem
imela občutka, da bo božič. Zamislila sem
se ob tem, kako preveč pomembna je bila
zame kičasta navlaka okrasja ob božiču, ki
mi je dajala občutek božiča. Ker vse nepotrebne navlake tukaj ni, ima človek res čas
in možnost pripraviti srce na praznik. Verjetno bi se podobno počutil tudi marsikdo
od vas, pa se tega ob vsem tem, kar imamo
v Sloveniji, sploh ne zaveda.
V vrtcu smo brali svetopisemsko zgodbo
o Jezusovem rojstvu. Izdelali smo jaslice
iz papirja in naravnih materialov. Kakšen
teden pred božičem smo začeli z okraševanjem cerkve in pripravami petja in plesa za
sveto mašo. Ko sem opazovala ljudi, kako
so se trudili pri pripravi sodelovanja za sv.
mašo in okraševanju cerkve, se je videlo,
da je to zanje najpomembneje. Sv. maša z

Prvo sveto obhajilo za 75 otrok in odraslih

glasno molitvijo, veselim petjem in plesom. Prišli so skoraj vsi iz vseh okoliških
krajev, cerkev jer bila polna. Pripravili so
božično igrico, peli božične pesmi in dolgo
v noč bedeli v cerkvi. Kot ena družina, čutila se je povezanost, veselje in mir. Nikomur se ni mudilo na božično večerjo, ker to
konec koncev res ni bistvo. Verjetno velika
večina večerje sploh ni imela.
Na blišč in bedo me je spomnil pogled na
jaslice v cerkvi našega misijona. Preprosta
lesena hiška, pokrita z listom palme, trava,
lesene jaslice … Na strehi pa nekaj kičastih
svetlečih kitajskih okraskov. Ampak naj
bo, v resnici je to edini blišč, ki ga imajo
ljudje tukaj, in darovali so ga za okrasitev
hiške v jaslicah.
Nekaj blišča in veliko praznovanje je bilo
tukaj pred kratkim, saj smo imeli novo
mašo. Priprave so bile dolge, zaradi stiske

s prostorom se je vse odvijalo v bližnjem
mestu, kjer so združili tri novomašnike,
ki so imeli skupaj novo mašo. Eden od novomašnikov je bil iz našega misijona. Zelo
sem ponosna nanj, da mu je uspelo. Prišlo
je ogromno ljudi, okrog 2000. Sv. maša je
spet trajala dobrih 5 ur.
Božič je že zdavnaj mimo, pričakali smo
tudi svete tri kralje. Hvala vsem iz Slovenije, ki ste v tem boju z nami. Brez vse
podpore iz Slovenije si delovanja misijona
tukaj sploh ne predstavljam. Hvala za vse
ostale materialne in finančne darove, s katerimi gradimo misijon in pomagamo ljudem tukaj. Vroč pozdrav iz Madagaskarja v
mrzlo Slovenijo. Moj trr naslov za morebitna nakazila pa še vedno hranijo v uredništvu Aplence.
Katja Ravnikar
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Po Komendski planinski poti
V zadnjem letu tudi tisti, ki tega prej niso počeli, raziskujejo naravo v okolici svojega doma in
odkrivajo njene lepote. Tokrat vas povabimo na izlet po Komendski planinski poti, ki je odprta
od 2. maja 2001. Pot združuje 16 kontrolnih točk.

P

ot je idejno zasnoval pokojni Milan
Šinkovec, v pisno obliko pa jo je v
vodniku Komendska planinska pot
leta 2001 spravila avtorica Katja Tabernik.
Markirali so jo markacisti PD Komenda.
»Naj bo vodnik po Komendski planinski
poti zahvala snovalcu naše poti, prijatelju, vzorniku in mentorju, predsedniku
Planinskega društva Komenda – Milanu
Šinkovcu (17. 12. 1840 – 4. 2. 2001),« je zapisala avtorica, ki sta ji z zgodovinskimi in
botaničnimi vložki pomagala Rudi Ocepek
in pokojni Miran Bremšak. Vodič je kot tak
čudovit zapis poti, ki bralca spodbudi, da si
nadene pohodne čevlje.
Planinski dom Komenda –
Komendska Dobrava (45 minut)
Komendska planinska pot se prične pri
planinskem domu in vodi proti Komendski Dobravi. Na poti, ki večinoma vodi po

1.

gozdu, si lahko ogledamo tudi partizansko
bolnico dr. Tineta Zajca, do katere je treba
s poti skreniti le 150 metrov.

žu, kamor so ljudje hodili prosit za vreme
in dež. Ustno izročilo pravi, da so bili romarji na poti domov velikokrat mokri …

Komendska Dobrava – Šenturška
Gora (1 ura)
Dobra poznana pot je čudovita v vseh letnih
časih. Prične se ravninsko, da se pohodnik
lahko dobro ogreje za vzpon, ki sledi. Nagrada na okoli 660 metrov visoki Šenturški
Gori je lep razgled navzdol na Ljubljansko
kotlino in del Gorenjske, navzgor gor pa na
Kržiše, Kompotelo, Mokrico in Košutno.

Ambrož pod Krvavcem – Krvavec
(1 ura in 30 min)
Četrti del Komendske planinske poti je vzpon
iz Ambroža na Krvavec. Prečkamo planino
Jezerca in kmalu smo na Kriški planini. Ta je
bila v lasti graščaka iz Kriške graščine, od tod
tudi ime. Pričaka nas lep pogled na planine.

2.

Šenturška Gora – Ambrož pod
Krvavcem (1 ura in 30 min)
Če se do Ambroža odpravimo iz Komende,
nam bo to vzelo okoli 3 ure časa, premagali
pa bomo 700 višinskih metrov. S Šenturške
Gore bomo na Ambrožu pol hitreje. Z vrha
nas gleda cerkvica, posvečena Sv. Ambro-

3.

4.

Krvavec – Kalški greben
(3 ure in 15 min)
Sledi vzpon na Kalški greben, ki se nahaja
na 2224 metrih nadmorske višine in je edini dvatisočak in najvišja točka na Komendski planinski poti.

5.

6.

Kalški greben – Vrh Korena (1 ura)
Po počitku pot nadaljujemo proti
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Vrhu Korena, ki se nahaja na 1999 metrih nadmorske višine. Pot se vrača proti
Krvavcu.
Vrh Korena – Mokrica (1 ura)
Z Vrha Korena pot vodi naprej proti
Kompoteli in Mokrici. Pot je dobro markirana in nas pripelje do pobočja Kompotele,
ki v toplejših mesecih razveseljuje s cvetjem. Razkrije se veličasten pogled na osrednje Grintovce. Spust proti Mokrici zaradi
strmih trav terja posebno previdnost.

7.

Mokrica – Košutna (1 ura in 10 min)
Od tu pot vodi nazaj na Kompotelo
in nato proti Košutni. Ko po dobri uri hoje
pohodnik prispe na Košutno, je najtežji del
transverzale že opravljen.

8.

Košutna – Kriška planina
(2 uri in 15 min)
Ta del poti zajema nekaj klinov in nekaj
metrov jeklenic. Od planine Koren proti
Kriški planini je pot lepa, najprej se malo
vzpenja, potem pa precej spušča.

9.

Kriška planina – Kamniški vrh
(2 uri)
Na Kriški planini se usmerimo proti Kamniškemu vrhu. Pot je nekoliko zahtevnejša
in zaradi možnosti plazov ni priporočljiva
za pohod v zimskem času. Je precej strma,
a dobro markirana. Ko pridemo na Kamniški vrh, nas na 'ta leseni bukvi' čaka planinski žig.

10.

Kamniški vrh – Sveti Lenart
(2 uri in 30 min)
S Kamniškega vrha smer pelje proti planini Osredek po isti poti. Nadaljujemo
proti Šenturški Gori, malo po gozdu, malo
po grebenu. Ponekod je pot zavarovana z
jeklenicami.

11.

Sveti Lenart – Tunjice (1 ura)
Iz Lenarta se mimo izvira Tunjice (ta
se nahaja pod samotno opuščeno kmetijo
pri Jevševcu) usmerimo proti Sidražu, od tu
pa v Tunjice, kjer si je vredno ogledati cerkev Sv. Ane in bližnje energetsko središče.

12.

Tunjice – Mili vrh (1 ura)
Pot od Tunjic do Milega vrha je
dobro uhojena in primerna za vse vrste
pohodnikov.

13.

Mili vrh – Mengeška koča na
Gobavici (2 uri in 50 min)
Lepa gozdna steza in kolovozi nas od Mile-

14.

ga vrha vodijo mimo Kriškega bajerja, mimo
grajskih hlevov in gasilnega doma proti Mengšu. Sledi vzpon po žig na Mengeško kočo.
Mengeška koča – Koseški hrib
(1 ura in 15 min)
Od Mengeške koče se usmerimo proti Rašici. Smer po 30 minutah zapustimo in
se usmerimo proti Koseškemu bajerju in
Koseškemu hribu, ki je tudi najvišja točka
komendske občine in ponuja lepe razglede.

15.

Koseški hrib – Komenda (1 ura)
Zadnja točka Komendske planinske
poti pohodnika pripelje nazaj na izhodišče.
Vmes naj bo obvezen postanek pri Mlinčkih.

16.

Špela Šimenc - povzeto po vodniku Komendska planinska pot avtorice Katje Tabernik
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Iz šolskih klopi ...
NOVOLETNE POČITNICE
Med počitnicami sem spal in se veliko
igral. Šli smo na obisk k starim staršem.
Tam smo imeli koline. Zvečer smo se
sprehajali. Velikokrat smo se šli sankat.
Jaka Podjed, 2. b

* * * * *
Za božič sem pekla piškote. Božiček mi
je prinesel najlepšo igračo. Zunaj sem
se veliko igrala s prijateljicami. Skupaj
smo plesale in poslušale pesmi. Bilo je
zelo lepo.
Lara Benčina, 2. b

* * * * *
Prvi dan počitnic smo odšli k babici na božično večerjo. Božiček nam je pustil darila. Po
dolgem času smo obiskali tudi drugo babico.
Sestrični sem prinesla darila, ki jih je Božiček
pustil pod našo jelko. Pri njih smo prespali in
dočakali novo leto.
Ina Grbič, 2. b

* * * * *
Imeli smo obilno božično večerjo. Po večerji smo gledali film Sam doma. Nato
sem se odpravil spat. Zjutraj sem šel do
ograje in zagledal veliko daril. Ta dan sem
se veliko igral.
Žan Ožura, 2. b

* * * * *
V Arboretum smo šli gledat lučke. Šli
smo tudi na sprehod na Primoža. Od Božička sem dobil Lego kocke. Med prazniki smo obiskali stare starše. 30. 12. mi je
izpadel zob.
Urh Pibernik, 2. b

* * * * *
Med počitnicam sem se imel zelo lepo. Božič
smo praznovali z dedkom, babico in s teto.
Ponoči nas je obiskal Božiček in nam prinesel
darila. Meni je prinesel Lego policijsko postajo. Novo leto smo praznovali pri teti, kjer
smo tudi prespali. Z družino sem šel v Ljubljano na sprehod med lučkami.
Benjamin Cvelbar, 2. a

* * * * *
Med počitnicami sem se igral s sestrama.
Šli smo na sprehod v Volčji Potok. Z atijem
sva sestavila dinozavra iz Lego kock. Mamici sem pomagal delati jabolčni štrudelj.
Za novo leto smo pili vročo čokolado.

Na večerji se nam je pridružil stric Igor z
ženo Tino. Da smo lažje počakali polnoč,
smo se igrali igri Moja Slovenija in Enka.
Opolnoči so odrasli nazdravili s kozarcem penine, z Aleksejem pa sva prižgala kresničke. Drug drugemu smo voščili
srečno novo leto, se še malo poveselili,
nato pa se odpravili spat. V tem letu bom
svojim ljubljenim nudil več pomoči, sam
pa bom več časa preživel zunaj.
Tibor Žinič, 3. a

Matija Ravnikar, 2. a

* * * * *
Med počitnicami sem se veliko gibal. V
Kranjski Gori sem tekel na smučeh. Prvega januarja smo se sankali na Veliki planini. Med počitnicami sem prenočeval v
avtodomu na domačem dvorišču. Na božični dan sem se zabaval z družino. Božiček mi je prinesel družabno igro, spodnje
hlače in trenirko.
Urban Knavs, 2. a

* * * * *
Praznovali smo novo leto. Z družino smo
hodili na sprehode. Delali smo piškote.
Igrali smo se novo igro katan. Veselili
smo se novega leta.
Doroteja Pančur, 2. c

* * * * *
Med počitnicami sem veliko hodil na
sprehode. Dvakrat sem se šel sankat na
Črnivec. Zabavno je bilo premagati očka v
igri spomin. Obiskal sem babi. Vozil sem se
s kolesom in 'krosko'.
Gal Macura, 2. c

* * * * *
Med počitnicami mi je bilo zelo všeč. Imel
sem 8. rojstni dan. Dobil sem veliko daril in torto. Najbolj so mi bile všeč Lego
kocke. Sestavil sem Lego ladjo. Z ladjo se
igram vsak dan.
Matic Mušič, 2. c

* * * * *
Zjutraj je vsa družina odšla k frizerju. Ko
smo prišli domov, smo pojedli kosilo. Po
kosilu smo pospravili stanovanje. Svečano večerjo sta skuhali babi in mami.

* * * * *
Oči je pripravil lignje. Je tudi pomil po
tleh. Prišla je teta Andreja. Mami je na
mizo postavila sveče. Silvestrov večer
smo preživeli s teto. Teta za polnoč ni
bila več budna, jaz pa sem zdržala do
1 ure in 16 minut. Pred polnočjo sem
bila zelo utrujena, ko je pa prišla polnoč, sem imela zelo veliko energije. V
letu 2021 si želim, da bomo z družino
za božič eden drugemu naredili darila.
Maša Strajnar, 3. c

* * * * *
Na silvestrovo jutro sem se zelo zgodaj
zbudil. Dopoldne smo šli na Šenturško
Goro. Silvestrov večer sem preživel z mamico, očkom, bratcem in s sestrico. Zvečer
smo gledali Harryja Potterja. Dobil sem
drona in gravitraks. Spat sem šel ob 0:22.
Tistim, ki jih imam rad, sem zaželel srečo.
Maj Starovasnik, 3. c

* * * * *
Mami, teta Petra in babi so se odločile, da
bomo skupaj silvestrovali na Dobravi pri
Starovasnikih. Vsaka družina je pripravila
nekaj za skupno večerjo. Ko smo prispeli,
nas je čakala praznično pogrnjena miza.
Za predjed smo imeli jastoga, potem pa
juho, ribe in zelenjavo. Po večerji smo otroci zajčka Puhija božali po kožuščku in se
igrali z bradatim agamo, ki mu je ime Frenk. Starejši so se pogovarjali in pili vino. Ob
polnoči smo si voščili srečno novo leto in
zaplesali. Ker je bila v veljavi policijska ura,
smo tam tudi prespali. Letošnje praznovanje mi je bilo zelo všeč.
Klara Cerar, 3. c
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Šolsko delo
Izdelovanje snežene krogle
* * * * *
Na božični dan sem praznovala god.
Mami sem pomagala pripraviti večerjo. S sestrico Lidijo sva pospravljali,
ostali smo doma. Praznovali smo z
družino, mami pa je pripravila slastno
večerjo. Dobila sem, kar sem napisala
v pismu Božičku. Pisala sem mu za veterinarsko postajo in žogo za odbojko.
Potem sem pa dobila še voščilnico od
Dore in Iris in moje počutje je bilo zelo
dobro. V novem letu bom zase naredila
čim več dobrega. Še več dobrega pa za
druge in domače, ki jih imam rada.
Eva Košir, 3. b

Pri izdelovanju snežene krogle mi je bilo všeč, da smo lahko notranji del krogle
okrasili po svoje. Ker rada jaham, sem se odločila v notranjost krogle dati konja,
jahačico in še psa. To sta tudi živali, ki ju imam zelo rada.
Tisa Kamin, 4. č

Božična dekoracija, voščilnice

Zelo mi je bilo všeč izdelovanje božične dekoracije in voščilnic. Naredila sem dve
voščilnici; eno za babico in dedka, drugo pa za svoja starša in vsi so se jih razveselili. Za božično dekoracijo pa sem izdelala mavrično zvezdico iz kolaž papirja,
ki lahko visi na okenski kljuki.
Luna Stele, 4. č

Šolanje na daljavo

V prejšnjem letu se je pojavil koronavirus. Od takrat smo se s sošolci bolj malokrat videli. Ko se je pojavil koronavirus, smo se večinoma šolali na daljavo in
vedno bolj sem pogrešal sošolce. Šolanje na daljavo mi je bilo na začetku všeč,
tudi zaradi drugačnega načina dela za šolo. Sošolce pa lahko vidim le še prek
računalnika. Najbolj mi je všeč to, da z družino preživimo veliko več časa skupaj.
Komaj čakam, da se spet vsi vrnemo v šolo in da vidim cel razred.

* * * * *

Mark Ruben Bukovič, 4. č

Silvestrovo smo preživeli pri sestrični
v Lahovčah. Zunaj smo postavili velik
dežnik, če bi slučajno deževalo. Pripravili smo drva in zakurili smo ogenj.
Prostor smo okrasili še z lučkami. Bil
sem zelo vesel, saj so z menoj praznovali mami, ati, Lara, Deja, David, Ela,
Iva, Matevž in Lana. Manjkala pa nista
niti naša kužka. Lepo smo pripravili
mizo. Meso smo spekli kar zunaj na
ognju. Deja je naredila dobro ameriško
solato. Po večerji smo si otroci ogledali
risanko, da smo lažje dočakali. Minuto pred polnočjo smo začeli odštevati.
Pripravili smo otroški šampanjec in si
ob uri voščili. Imeli smo se lepo. V novem letu si želim, da bi bili vsi zdravi
in veseli in da bi virus čim prej izginil.
Aljaž Žumer, 3. b

Lara Marie Kern, 9. č

Lara Kavšek, 8. c

Mark Karnar, 7. b

Tiana Kosmina, 6. a
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Bila sem bela
snežinka
Bila sem bela snežinka. Sedela sem na
oblaku z drugimi prijateljicami. Na
nas je pihal močan veter. Joj, komaj
smo še zdržale! Končno nas je neslo
na zemljo. Med potjo sem srečala še
veliko drugih snežink, ki jih nisem
poznala. Ko sem končno prispela na
zemljo, sem pristala v sodu skupaj
z drugimi snežinkami, ki jih nisem
poznala, a smo se spoprijateljile. Ko
so posijali prvi sončni žarki, smo se
stopile. Nato je mama rekla Juretu:
»Jure, zalij rože!« Jure je vzel zalivalko, jo pomočil v sod z vodo in zalil
rože. Rože so vodo posrkale, nato pa
smo zaradi vročine izhlapele.
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Filmski kulturni dan
Všeč mi je bilo, ker je medved pokazal
pot do stolpa 3. Tudi snežinka je takrat
začela ledeneti. Vesel sem bil, ker se je
na koncu vse dobro končalo.
Maj Skok, 2. b

* * * * *
Najbolj mi je bilo všeč in smešno, ko
je šel Božiček v drugo smer kot jelenček Rudolf.
Ema Novak, 2. b

* * * * *

Najbolj mi je bilo smešno, ko je neki
Božiček želel dati otrokom opeke. Zanimivo mi je bilo, ko je Božiček pozabil
na gospo Božičkovo. Najbolj mi je bil
všeč konec, ker so vsi leteli in delili otrokom darila.
Sofia Naglič, 2. b

* * * * *
Vznemirljivo je bilo, ko se je pojavil beli
medved. Za vrati se je skrivalo polno
postelj in pogradov, kjer so spali otroci.
Takrat je videl sebe nekaj let nazaj, ko
je imel še medvedka. Bilo mu je lepo.
Stela Drobnič, 2. b

Ela Firm, 3. b

Naš kulturni dan
na daljavo
Še vedno je šola od doma, zato
smo kulturni dan imeli prek računalnika. Učiteljica nam je že prejšnji dan naložila predstavo Martin
Krpan, tako da smo zjutraj samo
pritisnili na povezavo in se znašli v domačem gledališču. Martin
Krpan je s svojo kobilico, ki jo je
lahko celo dvignil, tihotapil angleško sol. Uspelo mu je premagati Brdavsa, posekal je najljubšo
lipo grajske gospodične in obiskal
cesarja v Avstriji. Predstava mi je
bila zelo všeč, ker je bila zanimiva,
zabavna in tudi smešna. Po končanem ogledu smo v zvezek za slovenščino odgovorili na par vprašanj ter narisali Martina Krpana s
svojo kobilico. Kulturni dan mi je
bil zelo všeč kljub temu, da je potekal v domačem gledališču.
Ula Koželj, 5. a

Primerjaj svoje življenje z
življenjem dečka Brina
Deček Brin je živel na koncu kamene dobe. Njegova družina je živela na
koliščih. Kolišča so bila hiše na lesenih kolih ob robu močvirja. Vsaka
družina je imela svoje kolišče. Ženske
in majhni otroci so šivali obleke in
delali na vrtu. Moški so lovili živali, kot so ribe, divje svinje, volkovi
in medvedi. Lovili so jih zato, ker je
vsa družina potrebovala hrano. Brin
je nosil oblačila, narejena iz živalske
kože. Ni hodil v šolo, ker se je učil od
staršev in od dedka loviti živali, da so
pridobili hrano. Brin je vedno, ko je
imel težavo, šel do dedka Volčiča, in
vedno sta našla rešitev.
Jaz pa živim v letu 2021, ko imamo
moderne zgradbe in visoke nebotičnike ter avtomobile in letala. Hrano
lahko kupimo v trgovini, velikokrat
ne vem, iz česa je narejena in kdo jo

je pridelal. Brin si je moral hrano sam
uloviti ter jo sam speči na ognju, da
jo je lahko pojedel, jaz pa si hrano
vzamem kar iz domačega hladilnika.
Moja oblačila so bolj topla in udobna
kot Brinova. Jaz jih kupim v trgovini,
on jih je pa moral sešiti iz kože živali,
ki so jo pojedli. Jaz hodim v šolo in se
učim brati, pisati in računati. Brin pa
se je učil od staršev, ampak ne pisati
in brati, ampak kako preživeti.
Brin je preživljal svoj prosti čas tako, da
so si pripovedovali zgodbe. Jaz pa najraje igram video igrice in košarko.
Brin je živel z naravo, ki mu je bila dom
in hrana. Mi pa naravo le smetimo in
uničujemo. Skozi stoletja smo pozabili
živeti z naravo.
Jaka Jagarinec, 5. a
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Prostovoljsko delo na
OŠ Komenda Moste

Prostovoljci, Vitezi današnjega časa, smo novo šolsko leto
začeli zelo optimistično, z željo, da svoje prostovoljsko delo
nadaljujemo tam, kjer smo končali spomladi 2020. A kaj kmalu smo ugotovili, da temu ne bo tako, saj so bila vsa druženja
odpovedana. Na začetku smo bili kar malo žalostni, a smo se
hitro organizirali in začeli razmišljati, kako lahko svojo pripravljenost pomagati drugim pokažemo na drug način.
Učenci so v tednu otroka iskali rešitve, kako nadomestiti branje mlajšim, ker osebnega stika ni smelo biti. Rešitev so našli v
snemanju branja pravljic in v pripravi radijske igre za otroke. K
sodelovanju smo povabili tudi druge učence. Učenci so posneli
3 pravljice, skupina učenk 8. razreda pa je pripravila radijsko
igro Kdo je napravil Vidku srajčico.

Šolina tožba
Šolarji moji, kje ste ostali,
ste se v svoje domove poskrili?
Čakam na vas
vse dni in noči,
vas pa kar ni in ni.
Mislim na vas,
da hitreje mi mine čas.
Vaše kričanje me ne bi motilo,
le da se vam ne bi hudo storilo.
Koronavirus vas je pustil doma,
meni pa je ostala bolečina srca.
Res vas pogrešam,
ne vem, kaj naj brez vas,
saj učence brez znanja
čaka poraz.
Petra Juvan, 6. a
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Skupina šestošolcev in 2. c razred so likovno ustvarjali in svoje
izdelke poslali v Dom starejših občanov Mengeš.
Odpreti svoje srce, prisluhniti drugim in videti stisko bližnjega
so v sodobnem svetu pogosto spregledane vrline. Zato smo se
že v lanskem šolskem letu odločili, da letos ob svetovnem dnevu hrane sodelujemo v dobrodelni akciji Drobtinica, a je bila
akcija zaradi slabe epidemiološke slike odpovedana. Prostovoljci so predlagali, da izdelke, ki smo jih sami pripravili, kljub
odpovedi akcije ponudimo staršem. Odziv staršev je bil neverjeten. Zamenjali smo vse izdelke in skupaj zbrali 528,09 evrov,
ki smo jih podarili šolskemu skladu za nakup računalniške
opreme, ki jo potrebujejo naši učenci pri šolanju na daljavo.
V novembru smo se ob mednarodnem dnevu prijaznosti lotili
barvanja kamenčkov. Pobarvali smo jih 245, majhnih in velikih. Za vsakega varovanca Doma starejših občanov Kamnik
smo izdelali en kamenček, 30 kamenčkov smo podarili tudi
Medgeneracijskemu društvu Komenda.
V decembru smo izdelali 265 novoletnih voščilnic in ročno
zapisali voščila. Podarili smo jih DSO Kamnik (195) in Zavodu
Medgeneracijsko središče Komenda (70). Verjamemo, da so
jim v teh nenavadnih časih polepšali dan in napolnili s pozitivno energijo.
Učenci 8. c razreda so s škatlami domačih piškotov presenetili
marsikaterega občana Komende.
V sodelovanju z Ustanovo Petra Pavla Glavarja smo decembra
organizirali zbiralno akcijo za socialno ogrožene družine v občini Komenda. Družinam smo z velikodušno pomočjo staršev
in učiteljev šole pomagali z zbiranjem pripomočkov za osebno
higieno in čistil.
Vitezi današnjega časa z mentoricama
Matejo Kruhar in Meto Štrumbelj

MOJ SIR
Doma sem na kmetiji, kjer pridelujemo
mleko. Že od nekdaj sem si želel izdelati sir. Zato sem se pred časom lotil
tega na skrivaj.
Vzel sem posodo, notri nalil mleko in
začel kuhati. Ko sem stiskal limono,
sem pozabil na mleko, ki je skipelo.
Razlilo se mi je po dveh predalih. Nisem
obupal in sem ponovil vajo. Tokrat sem
najprej pripravil limonin sok, zatem
sem zavrel mleko. Mleko in limonin sok
sem zmešal in nastala je čudna čorba.
Vse skupaj sem precedil skozi malo sito.
Pri tem se mi je ponovno vse polilo po
kuhinjskem pultu. Kar mi je ostalo na
cedilu, sem dal v lesen kalup, ki sem ga
prejšnji večer zlepil skupaj iz majhnih
lesenih ploščic. Modelček sem obtežil

kar s knjigami. Uporabil sem celo goro
knjig, ki so se mi ves čas podirale. Po
nekaj urah čakanja sem ves navdušen
odstranil knjige in odprl kalup. Zagledal sem majhno gmoto, ki je bila videti
vse prej kot sir. Nisem upal poskusiti,
zato sem sir samo postavil v hladilnik.
Zvečer sem ga želel pokazati staršema,
a ga ni bilo več v hladilniku.
Moj prvi sir sta starša nevede pojedla.
Ko sem jima povedal o mojem podvigu, sta me najprej malo okarala, a sta
me hkrati tudi pohvalila za tako dober
sir. Kljub vsem pripetljajem sem izdelal svoj prvi sir, ki pa ga žal nisem
nikoli poskusil.
Tomaž Petrič, 7. c
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Kaj se dogaja pri skavtih …
Orientacija po zvezdah
Ljudje opazujejo ozvezdja že praktično odkar obstajamo, zato ni čudno,
da je mogoče iz njih izvedeti veliko.
Poleg zgodb in mitov, ki se skrivajo v
njih, si z njimi lahko pomagamo tudi
pri orientaciji.
Na severni polobli imamo nekaj načinov,
kako ugotoviti, kje je jug pa tudi sever. Iz
enega od teh dveh pa lahko potem ugotovimo še vse ostale strani neba. Meni

osebno je najlažje poiskati Kasiopejo. To
je ozvezdje v obliki črke W, ki se ponavadi
nahaja nizko na nebu rahlo proti vzhodu (to vam ne pomaga, če ne veste, kje je
vzhod, ampak sprehod z očmi po obzorju
bi vas moral ne neki točki privesti točno
do nje). Če iz spodnje zvezde potegnemo
daljico do zgornje zvezde, lahko to daljico
dvakrat zapovrstjo postavimo pravokotno
na spodnjo zvezdo. To nas pripelje direktno do zvezde severnice, ki se nahaja točno na severu.
Martin Rode, Perfekcionistični sokol

Skavtska korona realnost
Če bi vas vprašali, kaj skavti delamo, bi verjetno našteli kaj od sledečega: skavti
kurimo ogenj, zgradbarimo iz naravnih materialov, urimo veščine prve pomoči in orientacije ... Vse to drži, a po 18-tih letih aktivnega skavtstva si upam
trditi, da je srčika skavtstva drugje. Skavtstvo so seveda tudi vse zgoraj opisane
dejavnosti; je pa bistvo skavtstva in skavtske vzgoje drugje: v skupnosti, ki jo
zgradimo, v neprestanih spodbudah k osebni rasti, v priložnostih za učenje iz
lastnih izkušenj in prevzemanju odgovornosti že od malega naprej.

Naš ustanovitelj Bi-Pi je dejal: »Prisilite
se, da v trenutkih zmede ostanete mirni in
ne izgubite glave. Pomislite, kaj bi bilo najbolje storiti, in storite to takoj!«
Koronski trenutki zmede, ki so se sedaj iz
trenutkov prelevili v obdobje zmede, precej vplivajo tudi na skavtski način dela, na
srčiko, kaj skavti sploh smo. V tem obdobju
se voditelji trudimo in iščemo načine, kako
našim otrokom vseeno dati vsaj del izkušnje skavtstva in njegove srčike; četudi v
okrnjenih, koronskih okoliščinah.
Iz tega razloga smo tudi letos izpeljali vsakoletne tradicionalne projekte, po katerih
nas poznate tudi člani lokalne skupnosti:
izdelava adventnih venčkov, prinos lučke

miru iz Betlehema in adventni projekt. Pri
izvedbi projektov smo upoštevali varnostne
smernice. Tako smo se za izdelavo venčkov
dobili prek Zooma in jih izdelovali vsak pri
sebi doma; a hkrati na nek način tudi skupaj.
Zanje smo prek spleta zbrali naročila in jih
potem koronsko varno dostavili na domove.
Pri lučki miru iz Betlehema smo projekt prestrukturirali tako, da smo lučko delili zgolj
voditelji; pri tem pa upoštevali vse varnostne
ukrepe. Adventni projekt je projekt, pri katerem običajno pripravimo krajši program, s
katerim ljudem voščimo lepe praznike. Letos
smo ga pripravili v obliki videa.
Pri odločitvi, ali sploh izpeljati zgoraj opisane projekte, smo bili v določeni točki
tudi v dilemi. Za izpeljavo smo se odločili,
ker nočemo, da bi nas to koronsko obdobje
zmede povsem oddaljilo od srčike skavtska
in ker verjamemo, da se marsikaj da, če le:
»V trenutkih zmede ostanete mirni in ne
izgubite glave. Pomislite, kaj bi bilo najbolje storiti, in storite to takoj!«
Bodite pripravljeni,
Ana Jagodic, Veselo odštekana čebela

Vir: The Constellation Cassiopeia (land-navigation.com)
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Ustvarjanje za male rokice:

polstenje volne
Potrebovali bomo:
◼ nespredeno (mikano) volno za polstenje,
◼ trdo milo,
◼ posodo in toplo vodo,
◼ škarje,
◼ barvno vrvico,
◼ šivanko za ročno šivanje z velikim ušesom in topo konico (debelina 3).
Potek:
1. Odstrižemo večji kos volne in ga na hitro polijemo z vročo vodo
ter podrgnemo po trdem milu.
2. Potem ga nežno sučemo med rokami, da se začne volna polstiti
in nastane kroglica.
3. Kroglico sučemo med dlanmi z vrtenjem, najprej nežno, nato
pa vse močneje in trdneje. Po potrebi močimo z vodo in dodajamo trdo milo.
4. Ko je polst popolnoma sprijeta skupaj in smo dobili trdo homogeno kroglico, jo speremo v čisti vodi in jo položimo na brisačo,
da se delno posuši.

5. V šivanko vdanemo vrvico in tako kroglico za kroglico nizamo
na vrvico v želenem zaporedju.
Pa obilo užitka ...
Katarina Žagar (več idej pa na FB/ rinaKata)

Poišči

5 razlik!
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ŠPORTNE VESTI

Članarina Planinskega
društva Komenda
in Planinske zveze
Slovenija
Za nami je razburljivo ter pestro leto
2020 in upamo, da ste ga preživeli
zdravi, ob številnih obiskih okoliških hribov in sten.
Hribi tudi v preteklem letu niso izgubili svojega čara, zato vas vabimo, da se nam v prihajajočem letu pridružite pri osvajanju vrhov.
Z namenom varnega in prijetnega koraka v
hribih in stenah, vas vabimo, da se v letu 2021
včlanite v Planinsko društvo (PD) Komenda
in Planinsko zvezo Slovenije (PZS).
S članarino pripomorete k urejanju planinskih poti, delovanju PD Komenda in
PZS ter spodbujanju zdravega in varnega
gibanja v naravi. Članstvo prinaša zavaro-
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vanje za primer hujše nezgode ali potrebe
po reševanju v slovenskih in tujih gorah,
kar je nadvse pomembno za občutek varnosti in odgovornosti pri odhodu v gore ali
na plezalne stene. Prav tako vam članarina
prinese veliko ugodnosti, npr. popust pri
plezanju na plezalni steni PD Komenda,
spanju v planinskih kočah, popust v trgovinah s planinsko opremo, pri nakupu
vozovnice za kabinsko žičnico na Krvavec
in številne druge ugodnosti, ki jih lahko
najdete na spletni strani PZS (www.pzs.si).
V PD Komenda se lahko včlanite na naslednje načine:
◼ na sedežu PD Komenda v Planinskem
domu Komenda (vhod s parkirišča) v
času uradnih ur, tj. vsako sredo od 18. do
19. ure (do konca februarja 2021);
◼ prek spletne strani PZS (clanarina.pzs.
si), kjer posebej izberete včlanitev v PD
Komenda;
◼ na bencinskih postajah Petrol, v raznih
športnih trgovinah ipd. (vsa mesta so
navedena na spletni strani PZS).

Ob včlanitvi pridobite člansko izkaznico
z markico za leto 2021 ter kartico zavarovanja. V kolikor se včlanite na sedežu
društva, pridobite še koledar pohodov za
leto 2021, ki jih organizira PD Komenda in
so namenjeni vsem članom društva.
Vljudno vabljeni k včlanitvi v PD Komenda. Za več informacij (tudi glede cene članarine) se lahko obrnete na elektronska
naslova pd.komenda@gmail.com ali luka.
nagode@gmail.com oz. preberete na www.
pd-komenda.si/.
Veliko varnih vzponov in sreče v 2021 vam
želi PD Komenda.

Bolder k(o)rona liga

pnega« seštevka so:
Moški: kategorija extrem - 1. Anže Osolnik,
kategorija profi - 1. Matjaž Oblak.
Ženske (ena kategorija): 1. Tjaša Pibernik.
Otroci, mlajši fantje: 1. Jošt Pibernik, še
mlajši fantje: 1. Tine Pibernik.
Starejše deklice: 1. Eva Kotnik, mlajše deklice: 1. Inja Oblak, najmlajše deklice: 1. Ela
Mučič Kubelj.
Posebna kategorija družine: 1. družina Oblak.
Vsem udeležencem iskreno čestitamo za
borbo in pogum. Vsi pa že nestrpno čakamo na izboljšanje epidemioloških razmer,
saj se tudi plezalci radi družimo in skupaj
premagujemo ovire.

V mesecu decembru smo z upoštevanjem navodil pristojnih služb omogočili individualne vadbe in vadbe za
osebe istega gospodinjstva. Da je bil
praznični mesec vseeno malce drugačen, smo vadbe začinili s ščepom
tekmovalnosti.
Ustvarili smo Bolder k(o)rona ligo, kjer
smo se plezalci vsak teden spoprijeli z
novimi plezalnimi izzivi. Prvi teden smo
tekmovali v količini preplezanih balvanov,
drugi teden je bila najbolj pomembna težavnost preplezanih balvanov, tretji, četrti
in peti teden smo plezali smerce – kjer je
bistvena vzdržljivost. Zmagovalci »sku-

Treningi, kot jih še ni bilo
Vsi skupaj smo v situaciji, ki je še nismo doživeli. A svet se vrti naprej, čas
mineva, otroci odraščajo, mladi postajajo odrasli in velika škoda je, da jim
je bilo vzeto nekaj, kar so radi počeli:
delo, treningi, zabava, druženje.
Ker je košarka ekipni šport, ga je zelo
težko trenirati individualno. Del treninga že, ko vsak zase razvija svoje sposob-

nosti. A ko je potrebno pet igralcev zliti
v celoto ekipe, postane zadeva na daljavo neizvedljiva. Pri košarkarskem klubu
Komenda se zavedamo, da je zdravje na
prvem mestu, zato smo za vse selekcije
pripravili program individualnih treningov, s katerimi igralci ohranjajo svojo fizično pripravljenost. Ko bo nevarnost virusa mimo in se bodo telovadnice odprle,
bomo pripravljeni!
Daniel Žlindra, predsednik KK Komenda

Vse dobro v letu 2021 vam želi ŠPO Komenda.
Urša Železnikar

V SPOMIN
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V mesečini se leskečejo livade,
zelene trate polne so kresnic.
Ob reki z zvezdami pa vrbe mlade
igrajo se veselih in prešernih lic.
Nemo šla ob tihi sem gladini,
vsa objeta v temni plašč noči.
Mir bi našla v svoji bolečini,
zaprla sem utrujene oči.
V sanjah bled prišel si k meni,
lahno, kakor topli veter iz daljav,
se sklonil nadme in z objemi
nežnimi pokril obraz sanjav.
Marija Koželj

60. obletnica poroke, junij 2020

V slovo Mariji in Jožetu
Koželju – Gašperjevima z Gore
Življenje je minljivo in za vsakega pride čas slovesa. Tudi za našo drago mamo Marijo in očeta
Jožeta je napočil ta čas. Nastala je velika praznina.

M

arija in Jože sta se spoznala in zaljubila na vaškem plesu.
Kmalu zatem sta se poročila in preselila na Goro. Zase in
za svoje štiri otroke sta s trdim delom in odrekanji ustvarila prijeten dom. Vzgajala sta jih z ljubeznijo in toplino ter se trudila, da bi jim omogočila čim lepše življenje.
Udarci usode so ju skozi življenje precej preizkušali. Kljub temu sta
imela življenje rada, se ga veselila in skupno nenehno načrtovala.
Nikoli nista obupala. Znala sta poiskati tisto pravo pot, ki ju je vodila
naprej skozi življenje. Bila sta zelo družabna, optimistična, vedrega
duha in odprta za prijatelje, sorodnike in sočloveka. Vedno sta nesebično ponudila pomoč. Njuni nameni so bili dobri in iskreni. Pravijo,
da življenje osmišlja tisto, kar dajemo. In onadva sta znala dajati.
Vedno ju je bolj kot zase skrbelo za druge, še posebej za njune otroke in njihove partnerje, vnuke in pravnuke. Njuna največja prioriteta je bila vedno družina. Neizmerno sta si želela, da bi se člani njune
velike družine med seboj razumeli, bili zdravi, srečni in zadovoljni.
Bila sta zelo delovna, tudi potem, ko jima več ne bi bilo treba. Mama
je uživala v vrtnarjenju, ata pa v kovinarskih delih. Po njegovi zaslugi so bili orodje in stroji pri hiši vedno lepo vzdrževani.
Ko pa se je mama priključila medgeneracijski skupini Jasmin, se
je v njej prebudila pesniška žilica. Zbrala je pogum in pričela s pisanjem. Njene pesmi so raznolike, tako kot je bilo raznoliko njeno
življenje in razpoloženje. Skozi pesmi lahko spoznavamo njeno hudomušnost, veliko ljubezen do ljudi in narave, pa tudi njeno notranjo stisko in žalost. Pesmi je zbrala v dveh pesniških zbirkah: Skozi
življenje in Jesenske zarje, tretja pa je bila v nastajanju. Njene pesmi
smo lahko prebirali v občinskem glasilu Aplenca, na prireditvah v

občinah Komenda in Kamnik, v reviji Vzajemnost, v zbornikih ljubiteljskih avtorjev pri Pokrajinski zvezi DU Gorenjske in še kje. Zelo
rada si je tudi nadela podobo sodobne gorske zeliščarke tete Pehte
in z njo zabavala mlado in staro. Ata Jože jo je podpiral in potrpežljivo spremljal pri vseh njenih tovrstnih aktivnostih.
Težko se je sprijazniti z dejstvom, da jima ne moremo več seči
v roke, se pogovoriti z njima, ju objeti. Njuno 60-letno skupno
življenje se je izteklo skoraj sočasno. Nista znala živeti drug brez
drugega. Pridružila sta se svojim dragim tam nekje daleč.
Pogrešamo njuno družbo, njun optimizem, humor, njun nasmeh
na obrazu. Ostalo je še toliko neizrečenega …
Sonja Koželj

Čas teče, na svetu vse mineva,
danes svet, jutriAplenca
roža uvela.
| September 2020
Potuhnjeno prišla je žena bela,
odpeljala te je sredi dneva.
(Marija Koželj)
ZAHVALA
V 82. in 84. letu starosti sta nas zapustila draga
mama in ata, babica in dedek, prababica in
pradedek, tašča in tast

MARIJA IN JOŽE KOŽELJ
(GAŠPERJEVA Z GORE)
Zahvaljujemo se sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem, ki ste se poslovili od njiju. Hvala za
izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, sv. maše in
ostale darove. Hvala pogrebni službi, g. župniku za
opravljena pogrebna obreda, sosedu Darku Mavsarju za lepe besede slovesa, pevcem in vsem, ki ste ju
imeli radi in ju boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči vsi njuni / Januar, 2021
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V spomin Mari Koželj
Poslovila se je članica skupine Sožitnice, ene izmed skupin Medgeneracijskega društva za kakovostno starost,
kjer se tedensko srečujemo predstavniki vsaj dveh generacij, vadimo ob zanimivih temah kulturo pogovora,
utrjujejmo vrednote, kot so sprejemanje različnosti, prijaznost, solidarnost ...

In Memoriam Mariji Koželj

Draga Mari, tukaj je nekaj besed v tvoj spomin od tvoje drage prijateljice Majde Dolar, članice skupine Sožitnice.

V prazničnem pričakovanju Luči nas je pretresla novica,
da se je poslovila Marija Koželj, naša ljudska pesnica, ljubiteljica vsega lepega in priljubljena krajanka in občanka.
Za seboj pušča sijočo sled Besede, ki se je v njej razrasla ob nenadnih notranjih vzgibih v samosvoj izraz v poznih letih. V svoji intimi je s težkimi preizkušnjami zorela za potovanje k sebi. Naravno inteligentna lirična duša, samonikla, literarno neobremenjena,
pristna, doživeta in sporočilna. Preveva jo ena sama ljubezen do
vsega, kar jo obdaja. Otrok krhkega sveta otroštva in mladosti
medvojne generacije, izgorevanja v ustvarjanju lastne eksistence in družine in nazadnje pomiritve v videnju lastne enkratnosti. V mavrični paleti občutij prvinske narave se dotika vseh plasti
življenja, v slutnji človekove majhnosti, nemoči in presežnosti.
Trdno stoji sredi življenja, ki ga določajo priložnostna praznovanja, družinski dogodki, prijateljska srečanja. Moč išče v rodu, vanj
polaga svoje upe, z drobnimi dejanji razdajanja ljubezni.
Izrazita je tudi njena radoživa, hudomušna, zbadljiva stran. Posebno mesto zavzemajo Pehtine navihanke; dobro Pehto s čudodelnimi zelišči je tudi v živo uprizarjala, z iskrivimi opazovanji
naše družbene resničnosti. Z njimi je popestrila srečanja tretjega
življenjskega obdobja in razveseljevala najmlajše v vrtcih. Po naravi obrnjena navzven, originalna in razumevajoča za zmedo novega
časa, a trdno zasidrana v vrednotah slovenske duhovne tradicije.
Drobni lističi zapisanih občutij so našli pot v dveh knjigah pesmi:
ob njeni 70-letnici zbirka Skozi življenje in leta 2016 Jesenske zarje.
Z obema zbirkama je prepoznavno širila ograje domačega dvorišča:
na srečanjih gorenjskih literarnih ustvarjalcev, na domačem kulturnem odru in seveda na enkratnih upokojenskih prireditvah medobčinskega sodelovanja pa v številnih objavah v Aplenci. Zapisala
se je v v občinsko kroniko kulturnega ustvarjanja. V njenih stihih se
najdemo s svojimi strahovi in upanji.

»Dolgo sem zbirala pogum, da sem se priključila ponedeljkovim Sožitnicam. Ti si bila tam že skoraj od vsega začetka. Prijateljstvo pa se je pričelo
po mojem prvem izletu z društvom. Viki nas je peljala na Kras, nepozaben
izlet tudi zaradi tebe, Mari. Začelo pa se je takole: pred avtobusom si čakala
z besedami »šparam zic« za tebe, vem, da ti je težko, ker nas ne poznaš. Čez
nekaj dni pa si mi podarila knjižico svojih pesmi s posvetilom »Moji novi
prijateljici«. Ali je kaj lepšega, kot je tako doživetje? Hvala Mari, ker si nam
obogatila vsako srečanje Sožitnic s tvojo novo pesmijo. Vse si znala spraviti
v pesem: lepa in težka doživetja. Hvala, da sem smela del tvojega življenja
deliti s teboj. Bila si neverjetna borka, borila si se proti »njej«, ki je najbolj
neizprosna, »njej«, ki ne pozna usmiljenja in na koncu je tudi zmagala.
Mari, tvojih pesmi pa nam ni vzela. V njih boš živela, dokler bomo lahko
razumno razmišljali. Hvala, da si bila med nami.«
Viktorija Drolec, predsednica
Medgeneracijskega društva za
kakovostno starost

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

Rada bi bila podobna Modrim …
Rada našla nekaj bi na novo,
kar si še predstavljati ne znam.

24-urna dežurna služba

Sama bi rada postala doživetje,
trenutkov moči in upanja.
Za tiste, ki živijo v moji bližini
in za tiste, ki iščejo pot križu naproti.

041 634 948

Ko se boš oglasila, Smrt,
mi boš prinesla novo obliko svobode …
Z Betlehemsko zvezdo je odpotovala v Dom, v svetlobo večnosti.
Iva Ogorevc

OBVESTILA / ZAHVALE
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ZGODOVINSKI KOTIČEK
Marsikdo hrani doma stare fotografije, na katerih pa
ne prepozna več objektov, dogodka in oseb. Posebej na
zelo starih fotografijah. Da to ne bi utonilo v dokončno
pozabo, bomo občasno objavili kakšno staro fotografijo, vi, občani, pa ste povabljeni, da poveste, za kateri
objekt, dogodek ali osebo (osebe) gre. Kot prvo objavljamo fotografijo znamenja – svetilnika z letnico 1510
na današnjem spodnjem levem robu pokopališča v Komendi. Razglednico je 18. 2. 1943 svojemu bratu Maksu
Kernu v kraj Friedberg na Moravskem namenila sestra
Tončka. Med drugim mu sporoča, da »ležita na parah
Vode in Januševa Vita«; da je Vode umrl 17. 2. ob 6. uri,
Vita pa istega dne opolnoči. Oba bodo pokopali v petek
popoldne ob štirih.
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Podpora igri o Petru
Pavlu Glavarju
Naš občan Jožef Pavlič je napisal igro o Petru Pavlu Glavarju. Naslovil jo je Velikan srca in duha, kar tudi najbolj
prepričljivo opredeljuje in odlikuje Glavarja. Igra obsega deset dejanj, v katera je pisec celovito strnil Glavarjevo osebnost, življenje in delovanje. Z njo želi obogatiti
praznovanje 300. obletnice Glavarjevega rojstva 2. maja
letos. Rad bi videl, da bi jo kot prvi na odru Kulturnega
doma v Komendi zaigrali domači igralski talenti. Če to
ne bo mogoče, da izide vsaj v knjižni obliki. Igro je pripravljen, če ne bo našel založnika, izdati v samozaložbi.
Hvaležen bo kakršnekoli podpore. Avtor je dosegljiv na
01/8341 889 ali na na e-mailu: jozef_pavlic@t-2.net.
e. č.

Ali kdo pozna dekle na fotografiji?
Jožef Pavlič

Odšli so ...
V 89. letu starosti se je poslovil Leopold Štricelj iz
Most pri Komendi.
V 88. letu starosti se je poslovil France Štupar iz Mlake.

Če me iščete, me iščite v svojih srcih.
Če imam tam bivališče,Aplenca
bom vedno
pri vas.
| September
2020
ZAHVALA
V 63. letu nas je mnogo pregodaj
in tiho zapustila naša mami,
stara mama, tašča, sestra in teta

MARJANCA
GLOBOČNIK
S Klanca, Mlinarjeva
Iz srca se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste nam izrazili sožalje, podarili
sveče. Zahvala gospodu župniku za pogrebni obred,
gospodu pogrebniku, pevcem in trobentaču. Zahvala
vsem, ki ste jo vsa leta obiskovali v DSO Kamnik.
Posebna zahvala Milanu in Nevenki v DSO Kamnik
za vso dobroto in pomoč. Hvala.
Vsi njeni
Klanec, Moste, Loka pri Mengšu
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Kogar imaš rad, nikoli ne umre. Le daleč, daleč je ...
ZAHVALA
V 92. letu nas je zapustila
naša draga mama, babica,
prababica, sestra in teta

LJUDMILA
RAVNIKAR

V SPOMIN

iz Komende

Vsem, ki ste podpirali Pavleta v njegovih dobrih mislih, besedah in dejanjih in čutili njegovo pripadnost
rodnemu domu, domovini in narodu - boglonaj.
Hvala tudi zdravstveni oskrbi, lokalni in klinični.
Ocepek Lojzka in sin France z družino

Vse tisto, kar je resnično lepo, ima človek na voljo
zastonj ali skoraj zastonj. Za to ne potrebuje bogastva,
imeti mora le odprte oči in odprto srce. Potem morda
doživi spet tisti mir, ki ga vsi potrebujemo, a zaman
hlastamo za njim sredi nemirnega življenja …
(M. Lipovšek)

Iskrena hvala sorodnikom, sosedom, prijateljem
in vsem ostalim, ki ste jo spremljali na njeni zadnji
življenjski poti.
Vsi njeni
Komenda, 28. 12. 2020

Aplenca
| vrh,
SeptemJaz sem
že osvojil
na katerega vi še plezate.
Zato ne žalujte, moji dragi,
jaz sem svoje delo dokončal.
ZAHVALA

V 88. letu starosti je po dolgi
bolezni v Gospodu mirno zaspal

ZAHVALA

SRŠEN
FRANCE

IVAN DOLČIČ
(21. 10. 1933 - 17. 12. 2020)
iz Most pri Komendi

(21. 6. 1941 - 17. 2. 2020)
Ob boleči izgubi našega moža, očeta, dedka in pradedka se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče, sv. maše in druge darove. Hvala pogrebni službi Dvorje, pevcem, trobentaču in
gospodu župniku Žagarju za lep obred pred vežico.
Hvala tudi za vso pomoč Medgeneracijskem zavodu
Komenda in Domu upokojencev Kamnik za ves trud
ob njegovi bolezni.
Vsi njegovi domači

ber 2020

Ob izgubi dragega očeta, starega očeta, pradedka,
brata in strica se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v
trenutkih slovesa stali ob strani.
Najlepša hvala Domu svete Katarine Mengeš za celovito oskrbo v zadnjih letih in zdravstvenemu osebju UKC Ljubljana za lajšanje bolečin in nepozaben
spoštljiv odnos do svojcev. Hvala gospodu župniku
in pogrebni službi Pogrebnik za lepo opravljen pogrebni obred. Hvala za izrečena sožalja, darovano
cvetje in sveče. Hvala za darovane svete maše.
Iskrena hvala vsem, ki ste ga imeli radi.
Vsi njegovi

Žalna floristika
po naročilu
Možna dostava
Hacetova 1,
DOLGI MOST-Ljubljana
Moste pri KOMENDI
01 83 43 587 / gasperlin@vrtnicenter.si

www.vrtnicenter.si

Naslednja Aplenca, Glasilo Občine Komenda, izide v petek, 26. februarja. Rok za posredovanje gradiv za objavo v februarski številki je 10. februar 2021. Dobrodošli vaši predlogi za vsebine, zanimive sogovornike, lepe zgodbe v lokalnem okolju,
napišete nam lahko, kaj vas moti, ali pa pohvalite, kar si zasluži pohvale. Pišite nam na: urednistvo.gok@komenda.si.
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Rešitev decembrske križanke se glasi: PIZZERIA HRAM GORJAN

Vljudno vabljeni v prenovljeni salon, kjer na manjši
kvadraturi dobite gospodinjske aparate za Vaš dom
po najboljših cenah. Ponudbo smo razširili tudi na
ponudnika telekomunikacijskih storitev T2.

Seznam nagrajencev Nagradne križanke PIZZERIE HRAM GORJAN,
v Aplenci, Glasilu občine Komenda, številka 12/2020:
1. nagrada – 2 veliki pici Pizzerie Hram Gorjan z dostavo
MILI ZARNIK
2. nagrada – 1 velika pica Pizzerie Hram Gorjan z dostavo
BRUNO STERNAD

MediaDom, tehnična trgovina
Ljubljanska cesta 3/c, 1241 Kamnik

3. nagrada – 1 velika pica Pizzerie Hram Gorjan z dostavo
GREGOR JANEŽIČ

Kontakt: 01/839 47 97, 041 415 756
T2: 059 055 597

Nagrajenci lahko na podlagi tega potrdila in osebnega dokumenta nagrade prevzamejo oziroma se dogovorijo za dostavo v
Pizzerii Hram Gorjan, Gora pri Komendi 13, 1218 Komenda (031
59 59 59). ČESTITAMO!

Vabljeni!

NAGRADE:
1. Nagrada: SUŠILNIK LAS VIVAX z difuzorjem
2. - 4. Nagrada: KOŠARA ZA PERILO
5. - 7. Nagrada: KUHARSKA KNJIGA

Rešeno križanko (lahko tudi samo geslo) pošljite na naslov: Uredništvo
APLENCE, Zajčeva 23, 1218 Komenda ali po mailu: urednistvo.gok@komenda.si
do vključno 12. februarja 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.

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.

