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Župan Stanislav Poglajen je odstopil, 
Občino bosta predvidoma do izrednih 
volitev pripeljala dva podžupana
V četrtek, 18. februarja, je na 15. seji Občinskega sveta Občine Komenda župan Stanislav Pogla-
jen napovedal svoj odstop. Povod za to je bilo dogajanje okoli odškodninske tožbe družbe Pal-
marium d.o.o. Ljubljana, ki je močno zarezala v občinski proračun.

S pomnimo: 15. decembra 2020 je na 
razširjenem kolegiju župan Stanislav 
Poglajen občinske svetnike obvestil 

o izgubljeni odškodninski tožbi omenje-
ne družbe. Gre za odškodnino zaradi raz-
laščene nepremičnine na območju Sončne 
aleje na Gmajnici.
 
Višje sodišče v Ljubljani je odločilo, da 
mora Občina plačati 1,2 milijona evrov 
visoko odškodnino. Občinski svetniki so 
bili z zadevo podrobno seznanjeni šele 23. 
decembra 2020 na seji, zaprti za javnost. 
Takrat je bilo za kakršnekoli pritožbe pre-
pozno. Občina bi morala po sklepu Višjega 
sodišča denar (gre za kar 15 % letošnjega 
občinskega proračuna) nakazati v začet-
ku januarja.  Občina Komenda je z druž-
bo Palmarium   d.o.o. 28. decembra 2020 
podpisala Poravnavo in dogovor o celoviti 
ureditvi vseh medsebojnih razmerij, tako 
da je Občina Komenda družbi Palmarium 
d.o.o. 30. decembra 2020 plačala obve-
znosti, ki izhajajo iz poravnave in sicer v 
višini 762.358,11 evra ter sodne stroške v 
višini 10.509,26 evra.

O zadevi, ki se je vlekla zadnjih pet let, naj 
občinski svetniki ne bi vedeli nič, zato so 
se od nje distancirali in zanjo ne prevze-
majo nobene odgovornosti. Na seji naj bi 
svetniki nameravali zahtevati tudi žu-
panov odstop. To pa ni bilo potrebno, saj 
je uvodoma župan podal svojo odstopno 
izjavo. »Odločil sem se, da bom podal 
odstopno izjavo. Ker pa se zavedam po-
membnosti nadaljnjega delovanja Občine, 
bom v naslednjem tednu še sklical sejo 
občinskega sveta in predlagal spremembo 
statuta v delu, ki se nanaša na imenovanje 
podžupana. Imenoval bom še podžupana 
in nato podal odstopno izjavo.« Nadalje je 
Martina Prezelj, predsednica Statutarno 
pravne komisije predlagala, da se seja za-
pre za javnost, kar so podprli tako župan 
kot občinski svetniki. Pred zaprtimi vrati 
je tako ostalo kar nekaj novinarskih ekip, 
ki so do večera čakale na županovo izjavo, 
a ta za medije ni bil dostopen. Niti za ob-
činskega, naj bi pa nekaj dni kasneje podal 
uradno izjavo za medije, o kateri bomo 
poročali v naslednji številki. 

Po končani seji so k medijem pristopili sve-
tniki Roman Dobnikar, Igor Štebe in Aleš 
Marinko ter na kratko povzeli dogajanje 
okoli županovega odstopa. Povedali so, da 
bo župan pred svojim uradnim odstopom 
(ki naj bi se zgodil teden dni po seji) ime-
noval kar dva podžupana, ki bosta obči-
no vodila do nadomestnih volitev. Zato je 
potrebna tudi sprememba statuta, ki sedaj 
predvideva enega podžupana. Nadomestne 
volitve se morajo v skladu z zakonodajo iz-
vesti v roku med 60 in 90 dnevi od odstopa 
župana. Novoizvoljeni župan bo Občino vo-
dil do rednih volitev, ki bodo prihodnje leto.

O ostalem dogajanju na seji  
Čeprav je dnevni red seje obsegal 11 točk, 
je bila celotna seja zaprta za javnost, kar 
čudi tudi ostale medije, saj to sicer ni po-
gosta praksa občin. Vsekakor se v uredni-
štvu Aplence nadejamo, da bo prihodnje 
občinsko vodstvo bolj odprto za komuni-
kacijo in informiranje občanov o tem, kaj 
se dogaja v njihovi občini.

Špela Šimenc

3AKTUALNO

15. seja Občinskega sveta Občine Komenda, ki je bila zaprta za javnost, je prinesla odstop župana 
Stanislava Poglajna.

Stanislav Poglajen je Občino Komenda vodil 
od leta 2014.
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Gradnja zbirnega centra je  
v zaključni fazi
Zbirni center v Suhadolah, ki ga Občina Komenda gradi skupaj s 
kamniško občino, je po besedah Stanislava Poglajna v zaključni fazi. 
»Po gradbeni pogodbi bi zbirni center sicer moral biti končan ja-
nuarja, vendar zaradi nizkih temperatur ni moč opraviti nekaterih 
zaključnih del, predvsem asfaltiranja površin. Zato je bil po novem 
letu za podaljšanje roka podpisan aneks, po katerem bodo preostala 
dela zaključena v toplejših dneh oziroma po odprtju asfaltnih baz, 
najkasneje aprila. Takoj po pridobitvi uporabnega dovoljenja bo nov 
sodobni zbirni center, ki začasno deluje na zgornjem nivoju gramo-
znice, na razpolago komendskim in kamniškim občanom,« je pove-
dal Stanislav Poglajen.

Politično mnenje

Zahtevam ODSTOP župana 
Občine Komenda

 

Spoštovane občanke in spoštovani občani Občine Komenda. 
 
Izjemno neprijetno mi je, da smo prišli tako daleč, tako 
nizko, na tako malomaren nivo, da občinski svetniki Ob-
čine Komenda ne zaupamo več županu. Nižje se ne da! 
V decembru (15. 12. 2020) nas je na razširjenem kolegiju 
prvič obvestil o tožbi in o enormno visoki ter izvršljivi 
odškodnini. Občina Komenda je to morala že poravnati 
najkasneje 3. 1. 2021.
Zahtevali smo sklic izredne seje, ki je bila 23. 12. 2020, kjer 
smo vsaj uradno in celovito izvedeli za (po mojem oseb-
nem mnenju) »veliko sramoto« za našo malo občino.
Zaradi razlastitve zemljišč nas je danes odškodnina pri-
zadela bolj, kot nam je to trenutno sploh jasno. Žal o pos- 
topku tožbe nismo bilo informirani.
Zato sem od župana zahteval vsaj politično in moralno 
odgovornost – odstop. Bojim se namreč, da bi bilo takih 
neinformiranj še več.

Roman Dobnikar
Samostojni občinski svetnik – Občine Komenda

Z inertnimi odpadki v Suhadolah 
je že več desetletij zasuta zahodna 
polovica gramoznice
V prejšnji Aplenci je stranka TRN v svojem političnem prispevku 
omenila težavo z inertnimi odpadki v suhadolski jami. O tem je 
bilo govora tudi na seji, zaradi zaprtja pred javnostjo informa-
cij o dogajanju nimamo. Smo pa še pred sejo Poglajna vprašali, 
kaj se dogaja z inertnimi odpadki. Takole je odgovoril: »Gre za 
kompleksno situacijo, ki jo poskušamo reševati v sodelovanju 
z raznimi službami v okviru Ministrstva za okolje in prostor. 
Dokler skupni ukrepi okrog tega odlagališča ne bodo usklajeni, 
težko karkoli komentiram. Ker se v javnosti pojavljajo netoč-
nosti, da gre v tem primeru za bale, naložene na Publikusovih 
zemljiščih, naj samo pojasnim, da ne gre za te odpadke. Z iner-
tnimi odpadki, ki jih imam v mislih, je že več desetletij zasuta 
zahodna polovica gramoznice.«  

Špela Šimenc

Dom starostnikov: dela naj bi bila 
končana februarja 2022
Pričele so se prve aktivnosti za gradnjo doma starostnikov v Ko-
mendi. Konec lanskega leta je investitor Senecura Central SI prido-
bil gradbeno dovoljenje, ki je postalo tudi pravnomočno. »Investi-
torju je uspelo podaljšati tudi koncesijo za njihovo dejavnost, tako 
da s strani investitorja izbrani izvajalec gradbenih del že opravlja 
prve aktivnosti na gradbišču – čiščenje gradbene parcele, zakolič-
be …« je povedal Poglajen. Na vprašanje, kako bo gradnja vplivala 
na mimoidoče na šolski poti je odgovoril, da se bo del šolske poti 
po projektu nekoliko premaknil, a vseskozi bo pot tako za šolar-
je kot za sprehajalce prehodna. »Po terminskem planu, ki nam ga 
je posredoval investitor, naj bi objekt bil »pod streho« septembra 
letos, vsa dela naj bi bila končana februarja 2022, vselitev prvih os-
krbovancev pa je predvidena za april 2022. Vsekakor bo lahko sama 
gradnja občasno tudi motila mirno sprehajanje, a območje grad-
bišča je zagrajeno in ne bi smelo dopuščati dostopa nepooblašče-
nim osebam na samo gradbišče,« je še povedal Poglajen.

Pričele so se prve aktivnosti za gradnjo doma starostnikov v Komendi.
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OBVESTILO

Občina Komenda  obvešča, da so od dne 
22. 2. 2021 do dne 24. 3. 2021 na spletni 
strani www.komenda.si objavljeni nas-
lednji javni razpisi:

1. Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje 
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Ko-
menda za leto 2021, za naslednje ukrepe:

 ◼ pomoč za naložbe v predelavo in trženje 
kmetijskih proizvodov,

 ◼ urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov,
 ◼ pomoč za plačilo zavarovalnih premij,
 ◼ posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
 ◼ zagotavljanje tehnične podpore,
 ◼ pomoč društvom s področja kmetijstva.

2. Javni razpis za dodeljevanje pomoči za 
pospeševanje razvoja malega gospodarstva 
v občini Komenda za leto 2021, za nasled-
nje ukrepe:

 ◼ pospeševanje izobraževanja in 
usposabljanja na področju podjetništva, 

 ◼ pospeševanje zaposlovanja,
 ◼ spodbujanje razvoja socialnega  

podjetništva. 

Stanislav Poglajen, 
župan Občine Komenda

ZAHVALA
Zavod Medgeneracijsko središče Komenda se iskreno zahvaljuje 
Romanu Koncilji in njegovim gasilskim sodelavcem za vsakokra-
ten hiter, korekten in starejšim osebam izredno prijazen odziv pri 
nudenju pomoči.
Velik HVALA, v upanju na nadaljnje dobro sodelovanje.

Mojca Šraj, direktorica

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZU-
PJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) ter na pod-
lagi Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Mehurčki,

OBJAVLJA

JAVNI VPIS NOVINCEV
v oddelke Vrtca Mehurčki
za šolsko leto 2021/2022

s sprejemom na dan 1. 9. 2021.

Vloga za sprejem otroka je na voljo na spletni strani Vrtca Mehurčki 
(http://www.vrtec-mehurcki.si/) ali v tajništvu vrtca. 

 Izpolnjeno vlogo oddate v tajništvu vrtca ali pošljete priporočeno po 
pošti na naslov 

Vrtec Mehurčki, Glavarjeva cesta 35, 1218 Komenda,
najkasneje do 31. 3. 2021.

Spoštovani,

obveščamo vas, da smo pošiljanju novic pre-
ko elektronske pošte v tem letu dodali tudi 
možnost obveščanja preko brezplačnih SMS 
obvestil. Obveščanja preko SMS obvestil se 
bomo poslužili samo v primeru nujnih no-
vic, za katere je ključno, da hitro pridejo do 
naših občanov.
Če želite k svoji prijavi na naše E-novice 
dodati tudi naročilo na naša SMS obvestila, 
nam morate sporočiti številko vašega mo-
bilnega telefona. Obstoječi naročniki lahko 
to storite  na povezavi: www.komenda.si/
potrjevanje-narocila-na-e-novice/
Za dodatne informacije smo vam na voljo na 
naših kontaktnih naslovih.

Lep pozdrav,
Občina Komenda
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Na podlagi 13. člena Odloka o priznanjih Občine Komenda 
(Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 1/17) Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta 
Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, objavlja  

JAVNI RAZPIS 
ZA PODELITEV OBČINSKIH 

PRIZNANJ ZA LETO 2021

Skladno z Odlokom o priznanjih Občine Komenda (Uradne 
objave Glasila Občine Komenda, št. 1/17) komisija poziva po-
sameznike, podjetja, zavode, politične in druge organizacije 
in skupnosti, društva, organe lokalne skupnosti ter druge 
subjekte s stalnim prebivališčem oziroma sedežem na ob-
močju občine Komenda, da predlagajo kandidate za občinska 
priznanja Občine Komenda za leto 2021.

Predmet javnega razpisa je podelitev naslednjih  
občinskih priznanj:

 ◼ zlato priznanje Občine Komenda,
 ◼ srebrno priznanje Občine Komenda,
 ◼ bronasto priznanje Občine Komenda.

ZLATO PRIZNANJE Občine Komenda 
se podeljuje posameznikom, skupinam, podjetjem, zavo-
dom, organizacijam in skupnostim ter društvom za izredno 
življenjsko delo ali za vrhunske uspehe ali dosežke, ki so po-
membni za razvoj in ugled Občine Komenda. 

SREBRNO PRIZNANJE Občine Komenda 
se podeljuje posameznikom, skupinam, podjetjem, zavo-
dom, organizacijam in skupnostim ter društvom za zelo 
pomembne dosežke v zadnjem obdobju in kot spodbuda za 
nadaljnje ustvarjalno delo. 

BRONASTO PRIZNANJE Občine Komenda 
se podeljuje posameznikom, skupinam, podjetjem, zavo-
dom, organizacijam in skupnostim ter društvom za enkra-
tne uspehe v zadnjem obdobju in kot spodbudo za nadaljnje 
ustvarjalno delo. 

V enem letu Občinski svet Občine Komenda lahko podeli naj-
več eno zlato, dve srebrni in tri bronasta priznanja. Posame-
zni kandidat lahko enako priznanje prejme samo enkrat. 

V zvezi s podelitvijo zgoraj navedenih priznanj, je Občinski 
svet Občine Komenda kot sestavni del odloka med drugim 
sprejel v nadaljevanju navedena priporočila komisiji (Uradne 
objave Glasila Občine Komenda, št. 1/17):

»Zlato priznanje Občine Komenda se podeli posamezniku ali 
skupini za več kot 30-letno delo oziroma pravni osebi za več 
kot 50 letno delo.

Srebrno priznanje Občine Komenda se podeli posamezniku 
ali skupini za več kot 20-letno delo oziroma pravni osebi za 
več kot 40-letno delo.

Bronasto priznanje Občine Komenda se podeli posamezniku 
ali skupini za več kot 15-letno delo oziroma pravni osebi za 
več kot 30-letno delo.«

Predlogi za podelitev priznanj Občine Komenda morajo biti 
predloženi v pisni obliki in morajo vsebovati:

 ◼  naslov in ime predlagatelja,
 ◼ ime in priimek predlaganega prejemnika priznanja in 

osnovne osebne podatke (datum in kraj rojstva, kraj stal-
nega prebivališča, zaposlitev) ali naziv in sedež organiza-
cije, skupnosti, zavoda idr.,

 ◼ obrazložitev pobude in navedba, za katero priznanje se 
predlaga ter

 ◼ dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi (v prime-
ru, da se v obrazložitvi navajajo imena drugih društev, 
klubov, organizacij, ustanov, skupnosti idr., v katerih 
kandidat za priznanje sodeluje, je potrebno obvezno pri-
ložiti pisno potrdilo navedenega društva, kluba, organi-
zacije, ustanove, skupnosti idr.).

Pisne predloge posredujte v zaprti kuverti, na kateri mora 
biti označeno »KMVI PREDLOGI ZA OBČINSKA PRIZNANJA 
2021 – NE ODPIRAJ«, na naslov Občina Komenda, Komisija 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Zajčeva ces-
ta 23, 1218 Komenda, najkasneje do srede, 31. marca 2021.

Opozorilo: Upoštevajo se samo predlogi, ki bodo poslani v 
zahtevanem roku. Po preteku roka za prijavo bodo nepravo-
časno posredovani predlogi vrnjeni pošiljatelju.

Priznanja Občine Komenda bodo podeljena na slavnostni seji 
Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo 15. maja 2021.

Morebitna dodatna pojasnila lahko dobite pri mag. Majdi 
Ravnikar, direktorici občinske uprave, na telefonski številki 
01/724-74-00.

Številka:  094-0001/2021
Datum:    15. 2. 2021

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Roman Koncilija, predsednik, l. r.



Aplenca   |   Februar 2021 7UTRINKI

Izšla je nova igra o 
Petru Pavlu Glavarju

Jožef Pavlič je pred nedavnim 
izdal novo igro o Petru Pavlu 
Glavarju. Ta obsega 112 strani 
in 10 dejanj, ki obsegajo celot-
no Glavarjevo življenje, oseb-
nost in delo. 

Zadnje dejanje, ki je povezano s 
prejšnjimi devetimi, lahko pa je tudi 
samostojno kot enodejanka, prika-
zuje Glavarjevo vrnitev v Komendo 
točno na 300. obletnico njegove-
ga rojstva 2. maja 2021, ko se sreča 
s predstavniki občine in župnije. Ti 
mu pripovedujejo, kako danes v Ko-
mendi uresničujejo (ali pa tudi ne) 
njegove zamisli. 
Avtor je na idejo za to delo prišel lan-
sko leto pri pisanju prispevkov za 
novo knjigo o Petru Pavlu Glavarju. 
Pri pisanju se je naslanjal na najbolj 
zanesljive zgodovinske vire o Gla-
varju in doslej napisano. »Največ 
časa mi je vzelo preverjanje podat-
kov, kajti pisci o Glavarju so nava-
jali zelo različne. Posvetoval sem se 
s strokovnjaki in skušal priti do naj-
večje možne gotovosti,« pravi Jožef 
Pavlič, katerega največja želja je, da 
igro zaigrajo Komendčani. 

Špela Šimenc

Krekovo središče z roko v roki
Pred leti je v Komendi odprlo svoja vrata Krekovo središče, prostor medge-
neracijskega srečevanja, pri katerem sta združila znanje, izkušnje in moči 
lokalni Zavod Medgeneracijsko središče Komenda (ZMSK) in Inštitut Antona 
Trstenjaka za gerontologijo. 

S pomočjo sredstev Lokalne akcijske skupine 
LAS – Za mesto in vas smo izvedli niz de-
javnosti, še posebej dobro pa so bili sprejeti 
babi servis, dnevno bivanje starejših, redna 
terapevtska vadba pod vodstvom Fiziotera-
pije Reven ter podpora neformalnim oskr-
bovalcem v obliki tečajev, svetovanj in delav-
nic Dobra drža za dobro oskrbovanje. Zaradi 
ukrepov za preprečitev širjenja covid-19 so 
se v lanskem letu nekatere dejavnosti uspeš-
no nadaljevale na spletu tudi v času omejitev, 
druge pa so bile prilagojene novim razmeram.
Z novim projektom Z roko v roki, ki nad-
grajuje dosedanje dejavnosti, bomo z vrsto 
medgeneracijskih srečanj in usposabljanj 
povezali starejše in mlade ter obenem pri-
spevali h krepitvi lokalne in okoljske za-
vesti ter k lokalni samooskrbi: 

 Prenos kulturne dediščine je aktivnost, 
pri kateri bodo starejši mentorji na mlade 
prenašali poznavanje zanimivih primerov 
lokalne kulturne dediščine: obrti, običajev, 
znamenitih osebnosti ipd., zato vabimo vse 
tiste, ki so jim te vsebine blizu in pogrešajo 
oziroma si želijo druženja z mladimi, naj 
pišejo na elektronski naslov viktorija.dro-
lec@zmsk.si ali pokličejo na telefon 040 
842 776 . Nudili jim bomo usposabljanje za 
medgeneracijski prenos kulturne dedišči-
ne, ki bo potekalo v treh delavnicah po tri 
ure, kjer bo možno spoznati metodologijo 
prenosa znanj, specifike dela z mladimi, 
delovno etiko in prenos domovinske in lo-
kalne zavesti mlajšim generacijam.

Učenje napredne rabe informacijsko komu-
nikacijske tehnologije  (IKT). V Občini Ko-

menda smo v ZMSK že devet let izvajali tečaje 
računalništva na način učenja prek druženja 
mladih »učiteljev« s starejšimi »učenci« in 
bomo sedaj v sklopu projekta z Roko v roki naš 
primer dobre prakse prenesli v pet drugih ob-
čin, vključenih v LAS Za mesto in vas (Domža-
le, Trzin, Vodice, Mengeš in Medvode).

Zeleni vrt, zelena skupnost. Na vrtu Kre-
kovega središča bodo imeli obiskovalci 
možnost spoznati medovite rastline in po-
men čebel pri ohranjanju biotske raznovr-
stnosti in varovanju narave ter kaj lahko k 
temu prispevajo sami. Z organizacijo sre-
čanja zelemenjave – izmenjave semen, sa-
dik in pridelkov z zelenjavnega vrta – bodo 
povezali lokalne vrtičkarje vseh starosti in 
prispevali k lokalni samooskrbi. O termi-
nih dogodkov boste pravočasno obveščeni.

Lokalna info točka za vse generacije bo na 
voljo tako otrokom – tudi kot UNICEF-o-
va varna točka, kjer lahko otroci najdejo 
varen prostor za nasvet v stiski ali zaščito 
– kot tudi starejšim, kamor se bodo lahko 
obrnili za informacije, po nasvete, če bodo 
v težavah, kot so na primer: nasvet za pri-
mer nasilja nad starejšimi, osebam, ki niso 
IKT pismene, bo pomagala do informacij 
(dostop do podatkov GURS, e-naročanje 
pri zdravnikih ipd.), konkretni nasveti 
družinskim oskrbovalcem, ki doma oskr-
bujejo obnemoglega svojca.

Tudi tokrat sredstva za delovanje zagota-
vlja LAS Za mesto in vas, projekt pa bo tra-
jal do konca aprila 2022.  

IAT in ZMSK
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Novi srnici in zajček 
pri Mlinčkih

Presenetljivo toplo vreme na začet-
ku februarja je privabilo k Mlinčkom 
pri Suhadolah številne obiskovalce. 
Posebej družine z večjimi in manj-
šimi otroki. 

V tednu pred nedeljo, 7. februarja, sem na 
sprehodih do Mlinčkov srečeval številne 
skupine staršev z otroki, tekače, kolesarje, 
upokojence, prijatelje. Iz pogovorov z »re-
kreativci« sem izvedel, da so številni prvič 
tukaj. Tudi petčlanska družina Pirnat s 
Krtine. Od poti do največje suhadolske za-
nimivosti jih ni odvrnilo niti slabo vreme. 
Starša sta posedela v bližnji kočici, otroci 
pa so si ogledovali živahno vrtenje velikega 

mlinskega kolesa, izlivanje polnega vedra 
vode ter prisluhnili živahnemu brbota-
nju in skakljanju potočka, pritekajočega iz 
Mrzlega studenca. Njihovo pozornost sta 
posebej pritegnili leseni srnici in zajček na 
lati kozolca, ki pa ga ni tako lahko ugleda-
ti. Vse tri nove pridobitve je izdelal Roman 
Urbanija iz Bukovice, ki zadnje čase oskr-
buje Mlinčke.

Jožef Pavlič 

CČN Domžale – Kamnik decembra 
malčke in šolarje razveselila s slikanico

V JP CČN Domžale – Kamnik si prizadevajo povečati pre-
poznavnost dejavnosti čiščenja odpadnih voda ter na 
različne načine ozaveščati javnost o pomembnosti ohra-
njanja vodnih virov v naravnem okolju. 

V decembru so za malčke in šolarje izdali slikanico Vodna vila in 
čistilčki avtorice Irene Režek. Slikanico so razposlali 60 šolam, 
vrtcem in knjižnicam na sprejemnem območju šestih občin (tudi 
Komende), za katere opravljajo dejavnost čiščenja komunalne, 
padavinske in industrijske odpadne vode.  
Poučna pravljica Vodna vila in čistilčki pripoveduje zgodbo o po-
tovanju Vodne vile po onesnaženi vodi skozi čistilno napravo, kjer 
za njeno čistost poskrbijo različna čarobna bitja, vse tja do iztoka 
v Kamniško Bistrico, kjer jo z občudovanjem medse znova sprej-
mejo sestrice, varuhinje čiste vode, ki domujejo v reki. Avtorica 
je slikanico opremila še z družabno igrico, ki se jo lahko igra cela 
družina. Njena vloga je na zabaven način seznaniti mlade s po-
stopki čiščenja na CČN Domžale – Kamnik.

Špela Šimenc
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Gasilska mladina 

Prav počasi, po polžje, se ta »neprije-
tna  nevidna zadeva«,  upam, umika. 
Dragi gasilci in mentorji, želim vam, 
da se boste letošnjo gasilsko sezono 
spet družili kot v preteklih obdobjih 
in dokazali privrženost gasilski de-
javnosti, s pogledom, usmerjenim k 
novim izzivom.

Ker trenutne razmere še ne dovoljuje-
jo druženja, smo vam z vašimi mentorji 
pripravili malo možganskega treninga v 
varnem domačem okolju. Vam dobro znani 
gasilski kviz bo letos predstavljen v virtu-

alni obliki, torej prek domačega računal-
nika, telefona, tablic ... Vaša edina naloga 
je veliko volje in želje po novih znanjih. 
Gasilski kviz temelji na osnovi "fair playa" 
– kar pomeni, da ni tekmovalnega značaja, 
temveč sodelovalnega: vsak izmed tekmo-
valcev (posameznik, ne trojka) sodeluje s 
svojim pravim imenom v svoji kategoriji 
starosti in rešuje tisto, kar od njega zah-
teva dana naloga. Naloge so lahke in veli-
ko pojmov in stvari o gasilstvu že veste od 
minulih tekmovanj.  
Namen tega kviza je, da se mlade ponovno 
pridobi in v njih prebudi gasilska znanja, 
ki so v preteklem letu ostala rahlo v pozabi 
... Tekmovali boste lahko takrat, ko boste 
imeli čas,  saj bo to sodelovanje raztegnje-

no od petka 5. 3. 2021 do nedelje 7. 3. do 
popoldneva. Zato, gasilska mladina, vabim 
vas, da se pridružite pozivom vaših men-
torjev v gasilskih društvih. Oni vas bodo 
prijavili, vi pa boste v zgoraj omenjenem 
terminu pokazali svoje znanje. 
Seveda bodo vsi sodelujoči, ki se bodo ude-
ležili in prikazali znanje in voljo tudi na-
grajeni s priznanji in še …….???
Priznanja vam bodo podelili vaši mentorji 
po gasilskih društvih ob razmerah, ki bodo 
dovoljevale osebni pristop. 
V upanju na vaše prijave in uspešno sodelova-
nje v kvizu vas lepo pozdravljam in želim lepo 
preživete zimske počitnice.

Andrej Lukanec,  
Mladinska komisija GZ Komenda

Brez skokov 2021

»Dolgi in atraktivni skoki, obilica 
snega, ponesrečeni padci, navdušeni 
gledalci, veseli otroci, dobra družba 
in še mnogo drugega.« 

Tako se je začelo lansko poročanje o 
vzdušju in dogajanju na tradicionalnih 
skokih na Gori, ki so ujeli še zadnji tre-
nutek »normalnosti« . Plani za preosta-
nek leta so bili veliki, a so eden za drugim 
propadali. Najprej smo morali odpovedati 
težko pričakovane Kmečke igre 2020, ki so 
se s preteklima izvedbama ravno lepo raz-
živele. Težko jih je bilo odmisliti in poleti 
smo se preusmerili v prenovo skakalnice 
in skladišča, pa nas je še pred zaključkom 

prehitela jesenska »nova realnost«  in oba 
projekta sta morala ostati nedokončana 
in čakata na »nove čase« . Hitro pa je bilo 
konec tudi upanja za Skoke 2021, o kate-
rih bi moralo tukaj pisati in se govoriti po 

Komendi. Vsi skupaj tako upamo, da bomo 
naslednje leto lahko tudi s tradicionalno 
tekmo počastili 30 let skokov na Gori.
Lep gorjanski pozdrav, 

DSKG

KK Komenda ima 
novega predsednika

Po tem, ko je pred časom umrl dol-
goletni predsednik KK Komenda, 
Alojz Lah, ima konjeniški klub nove-
ga predsednika. 

To je postal dr. Marjan Sedej, ki v kasaškem 
svetu ni novo ime, kajti med letoma 2013 
in 2016 je uspešno predsedoval Kasaški 
zvezi Slovenije. Sicer pa je širši javnosti dr. 
Sedej znan kot dolgoletni direktor Lekar-
ne Ljubljana. Nov predsednik je bil na čelo 
komendskega konjeniškega kluba izbran 
prek dopisnega glasovanja Zbora članov 
KK Komenda. Volilna komisija, ki se je ses-
tala 9. februarja, je ugotovila, da je od 290 

poslanih glasovnic na klub prispelo 212 
izpolnjenih glasovnic. Poleg predsednika 
so bili za člane Upravnega odbora KK Ko-
menda izvoljeni Roman Jerovšek, Igor Šte-
be, Polona Osolnik, Andrej Marinšek, Pavle 
Vidmar, Matej Jan, Aleš Müller, Jelenko 
Milić. Za predsednika Nadzornega odbora 
KK Komenda je bil izvoljen Franc Čebulj. Za 
člana Nadzornega odbora KK Komenda sta 
bila izvoljena Maksimilijana Marinšek in 
Jože Korbar. Za predsednika Častnega raz-
sodišča KK Komenda je bil izvoljen Miha 
Tabernik. Za člana Častnega razsodišča KK 
Komenda sta bila izvoljena Janez Jerovšek 
in Ive Dovžan.
Novemu predsedniku in celotni ekipi želi-
mo uspešno delo. Več pa v prihodnji števil-
ki Aplence.

Špela Šimenc
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»Atletika v vsako 
slovensko občino«
Konec lanskega novembra je bil naš občan in tudi občinski sve-
tnik Roman Dobnikar ponovno izvoljen za predsednika Atletske 
zveze Slovenije. Zvezo vodi od leta 2015, tako pa bo po ponovni 
izvolitvi vse do leta 2024. Pogovarjali smo se o izzivih, ki jih vidi 
v atletiki, pa tudi o prihodnosti atletike v komendski občini.

Čestitke za ponovno izvolitev za pred-
sednika Atletske zveze Slovenije. Ste 
si ob ponovni izvolitvi zadali kakšen 

poseben cilj? Kateri je trenutno vaš naj-
večji izziv na področju slovenske atletike?
Ključni cilji mojega novega mandata so jas-
ni. Želimo še povečati sredstva s strani na-
cionalnih in regionalnih sponzorjev. S tem 
želimo našim najboljšim atletom in trener-
jem zagotoviti še višje pogodbe ter več de-
narja za priprave. Pogodbe za letošnje leto 
so že usklajene, tako da nas čaka samo še 
podpis. Verjamem, da bodo atleti zadovolj-
ni. Naš cilj je organizirati večje število ve-
likih mednarodnih mitingov ter kandidirati 
za eno večje atletsko tekmovanje na slo-
venskih tleh. Za mlajše kategorije bomo or-
ganizirali več regionalnih tekmovanj, prav 
tako pa bomo mlajšim reprezentančnim 
selekcijam zagotovili več opreme v stalno 
last. Pri podpori klubom in društvom bomo 
pomagali tudi s povezavami z župani in ob-
činskimi upravami. Med drugim pa bomo 
nadaljevali tudi s sodobnim pristopom pri 
popularizaciji slovenske atletike. Neposre-
dni prenosi, video reportaže ter večja po-
javnost v medijih in na socialnih omrežjih 
se je letos že izkazala za korak v pravo smer.
 
Kakšna je strategija vašega programa za 
približanje slovenske atletike svetovni in 
preboj v višji kakovostni razred?
AZS po svojih najboljših močeh podpira 
naše najboljše atlete in atletinje ter seve-
da njihove trenerje, ki vsako leto prejmejo 
več finančnih sredstev. To se odraža tudi 
na rezultatih, kar smo z veseljem spre-
mljali v letošnji sezoni, ko so padali član-
ski državni rekordi. Po menjavi generacij 
v zadnjih letih lahko s ponosom povem, 
da dobivamo spet močno člansko atletsko 

reprezentanco, katere cilj bo že letošnje 
leto napredovanje v višji kakovostni razred 
na evropskem ekipnem prvenstvu, za kar 
bodo atleti tudi finančno nagrajeni.
 
Na kaj ste najbolj ponosni pri svojem 
dosedanjem delu AZS-ja?
Pred petimi leti sem se kot član Upravnega 
odbora AZS odzval na prošnjo vseh članov 
ter sprejel težek izziv, da pomagam urediti 
takratno nestabilno stanje v AZS. Nesebič-
no sem se odločil pomagati, in to v času, ko 
Atletska zveza Slovenije ni imela stabilne-
ga vodenja. Danes je AZS organizacijsko, 
poslovno in finančno urejena organizacija 
in deluje kot ena najboljših športnih orga-
nizacij v Sloveniji. 
Tako vrhunska atletika, atletska stroka, 
trenersko združenje, šolska in mladin-
ska atletika, gorski teki, ultramaratonski 
teki, veteranska atletika, atletska sodni-
ška stroka, tekmovalni in tehnični pogon, 
atletski projekti, kot nov marketinško 
oglaševalski pristop ter sodelovanje z dr-
žavnimi in ostalimi institucijami, v prvi 
vrsti pa sodelovanje pisarne AZS s klubi 
in društvi so imeli pri meni vedno priori-
teto pri vodenju zveze. Ponosen sem tudi 
na dejstvo, da smo v času najhujše krize 
izpeljali tudi vsa prvenstvena tekmovanja 
atletskega koledarja ter s pomočjo pokro-
vitelja organizirali tudi Atletsko ligo Tele-
kom Slovenije. Vse to bomo nadaljevali tudi 
letos. Prve tekme, tudi državno prvenstvo, 
so že za nami, Mednarodna atletska liga bo 
imela še več mitingov, obetamo pa si tudi 
kakšno medaljo z največjih tekmovanj.
 
Kakšno vizijo ima Atletska zveza Slovenije, 
kako privabiti v svoje vrste več mladih?
S klubi imamo dogovor, se pravi AZS dela 

na prepoznavnosti, mreža, s katero lovi-
jo mlade športnike, pa je naloga klubov. Z 
Evropsko atletsko zvezo smo naredili stra-
tegijo za štiri leta. Pregledali smo sive lise 
po Sloveniji, kje ne ujamemo dovolj novih 
atletov. Kar pomeni, da tam klubi potrebu-
jejo nekaj pomoči. In seveda bomo mi vlo-
žili nekaj več. Teh lis je malo. Imamo slo-
gan: »Atletika v vsako slovensko občino«. 
Atletika ni samo stadionska atletika, am-
pak so tu še gorski teki, cestni teki, krosi, 
ultramaratoni, veteranska atletika … 
Kar pomeni, če v občini ni stadionov, se da 
ravno tako gojiti atletiko.
 
V Komendi atletskega kluba zaenkrat 
še nimamo. Kaj pa na splošno – kako je 
poskrbljeno za mlade športnike v naši 
občini in kaj bi bilo po vašem mnenju še 
potrebno narediti?
Res je. Imamo veliko športnih društev in 
klubov. Imamo tudi eno najbolj obetavnih 
mladih atletinj Agato Zupin. Komenda še 
nima atletske steze. Zato se obetavni atle-
ti obrnejo ali v Kamnik, po novem lahko v 
Mengeš ali Kranj. Res pa je, da imamo veli-
ko gorskih tekačev, ki ne potrebujejo atlet-
ske steze. Se pa v Komendi že oblikuje nov 
Atletski klub Komenda – ki bo tudi dočakal 
Športni park Komenda. V njem bodo 400 
metrska atletska steza, nogometno igrišče, 
odbojkarsko igrišče ter, na mojo pobudo, 
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upam, da tudi kolesarski bike park oz. nekaj adrenalinskih novo-
dobnih športov. Tudi lepa tribuna nas čaka.

Sliši se obetavno. Kdaj pa ta park lahko v realnosti pričakujemo?
Če bi proračun to omogočil, potem že v tem mandatu. Glede na 
težave in odškodnino, ki smo jo prejeli, pa vsekakor v naslednjem.

Kar tri mesece je bila večina mladih brez vodenih športnih 
aktivnosti, strokovnjaki pravijo, da posledice so in bodo vidne. 
Kakšen je vaš komentar? Je prav, da se je mladim vzelo  
športne aktivnosti?
Nikakor. Kot predsednik Atletske zveze Slovenije in tudi kot eden 
od članov Olimpijskega komiteja Slovenije OKS-ZŠZ sem zelo ve-
liko komuniciral z vlado in z ministrstvom ter s sekretarjem vla-
de za šport. Tudi zato so takoj, ko je bilo mogoče, vsaj vrhunskim 
športnikom dovolili varno treniranje. V AZS smo v letu 2020 izpe-
ljali vse tekme tekmovalnega sistema. Bolj pa me skrbi kot starša, 
saj menim, da smo imeli šole odločno predolgo zaprte – in s tem 
tudi šport in gibanje otrok.
 
Nekdanji predsednik Nogometne zveze Slovenije je danes 
predsednik UEFE. Ima Slovenija morda tudi ambicije v 
atletskem svetovnem merilu?
Seveda, sem delaven, zdravo ambiciozen poslovnež, ki vsa leta mo-
jega službovanja v Petrolu na managerskih mestih (26 let) in v ener-
getiki rad pomagam tudi športu. Zato me zanima predvsem OKS-ZŠZ 
in pa ministrstvo, ki vključuje šport, turizem in drobno gospodar-
stvo. Upam, da v eni od naslednjih vlad naredimo tudi tako ministr-
stvo, ki bi imelo na prvem mestu tudi šport in turizem. Dejstvo je, da 
znam iz športa potegniti najboljše – tako zdravje kot dobre rezultate 
in tudi gospodarske pozitivne učinke. 

Špela Šimenc

5 MINUT ZA DOBER NASVET

Delitev premoženja  
ob razvezi zakonske zveze  

in vlaganja
Po mojem očetu sem leta 2010 podedovala parcelo, na 
kateri je mizarska delavnica. Z možem sva skupaj skr-
bela za redno vzdrževanje, kaj več pa ne. Sedaj se ločuje-
va in me zanima, komu bo pripadla mizarska delavnica.

V primeru ločitve je potrebno ugotoviti ali določeno pre-
moženje predstavlja skupno premoženje zakoncev ali gre 
za posebno premoženje enega od njiju. Ker sta z možem v 
nepremičnino vlagala po letu 2003, je za odgovor potreb-
no uporabiti določbe Stvarnopravnega zakonika (SPZ). 
Oseba, ki s soglasjem lastnika nepremičnine postavi, prizida 
ali izboljša zgradbo, ne pridobi lastninske pravice na nepre-
mičnini, lahko pa od lastnika nepremičnine zahteva tisto, za 
kar je bil obogaten. Graditelj pridobi solastninsko pravico le, 
če se o tem z lastnikom nepremičnine dogovorita in pridobi 
od njega listino, potrebno za vknjižbo (48. člen SPZ).
V skupno premoženje zakoncev spadajo vse premoženj-
ske pravice, med katere sodi tudi lastninska pravica, ki sta 
jih zakonca pridobila z delom ali odplačno med trajanjem 
zakonske zveze (67. člen Družinskega zakonika, DZ). Po-
sebno premoženje vsakega od zakoncev je tisto premo-
ženje, ki ga je pridobil pred sklenitvijo zakonske zveze ali 
neodplačno med trajanjem zakonske zveze (77. člen DZ).
Nepremičnino ste pridobili neodplačno, z dedovanjem, 
zato sodi v vaše posebno premoženje. Je vaša izključna 
last in ne bo predmet delitve ob razvezi. 
Če bi z možem v nepremičnino vlagala tako, da bi se zaradi 
vajinih vlaganj njena vrednost povečala, potem bi v vajino 
skupno premoženje spadala tudi vlaganja v to nepremič-
nino. Ta bi bila sicer še vedno vaše posebno premoženje. 
Ugotoviti bi bilo potrebno, za koliko se je vrednost nepre-
mičnine povečala. Od te povečane vrednosti bi imel mož 
pravico zahtevati znesek, ki bi ustrezal njegovemu deležu 
na skupnem premoženju. Domneva se, da sta deleža za-
koncev na skupnem premoženju enaka, vsak od njiju pa 
lahko dokaže, da je bil njegov prispevek večji.

Odvetnica mag. Irena Hacin Kölner

PC Komenda, 
Pod javorji 6, Komenda
tel.: 059 082 030 ali 031 347 989
spletna stran: 
www.kolner-odvetnik.si 
e-pošta: info@kolner-odvetnik.si
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»Na Madagaskar se vračam še 
za pol leta, a ne razmišljam, da 
bi za vedno ostala tam«
Eno leto se je laiška misijonarka Katja Ravnikar s prispevki v našem glasilu javljala z Madagaskarja, 
tokrat pa smo jo ujeli v Komendi. Po tem, ko so ji zaradi epidemije koronavirusa kar petkrat presta-
vili let, ji je sredi januarja le uspelo pripotovati domov. Pa ne za dolgo, kajti marca se vrača nazaj na 
Madagaskar, da zaključi nekatere projekte in se, kot pravi, psihično pripravi na vrnitev v Slovenijo. 

Katja, dobrodošla doma. Načrtovano 
eno leto na Madagaskarju se je pre-
cej podaljšalo. Si se vrnila za vedno?

Vrnila sem se, da si podaljšam vizo. Ta mi je 
namreč potekla že septembra, toda zaradi 
razmer s koronavirusom so mi večkrat odpo-
vedali let. Sredi januarja pa sem se preko Pari-
za končno lahko vrnila. Pa ne za dolgo. Marca 
odhajam nazaj na Madagaskar še za pol leta. 
Se mi je že po 14 dneh doma kar malo mudilo 
nazaj. Odločila sem se, da se vrnem na Mada-
gaskar, da dokončam stvari, da potegnem črto 
in nato v Sloveniji normalno zaživim. Ne raz-
mišljam pa o tem, da bi za vedno ostala tam.

Kaj te vleče nazaj, kateri projekti so ostali 
nedokončani?
Različne stvari. Eno je delo v šoli in vrt-
cu, želim si biti tam ob zaključku šolske-
ga leta. Rada bi še kaj dala učiteljem in 
sedaj, ko sem v Sloveniji, je super pri-
ložnost, da s seboj prinesem stvari, ki jih 
prej nismo imeli. Šola na Madagaskarju 
je čisto drugačna kot tukaj. Ko sem prišla 
tja, ni bilo kred, otroci niso imeli zvez-
kov, v učilnici ni bilo miz, v enem razre-
du pa po 70 učencev. Moj cilj je opolno-
močiti učitelje in priskrbeti pripomočke, 
da bo pouk potekal normalno. 

Druga nekončana stvar je še nekaj ne do 
konca zgrajenih hiš. Upam, da jih se-
daj gradijo, ko mene ni tam. Naročila 
sem jim, kaj vse je treba narediti, kako 
je v resnici, pa bom videla, ko se vrnem. 
Malo me že obveščajo, toda pri Malgaših 
nikoli ne veš, kaj je res, težko jim zau-
paš. Njihov največji uspeh je, da izkori-
stijo belca. (smeh)

Kljub težkim in drugačnim razmeram ti 
je Madagaskar zlezel pod kožo. Kdaj si ga 
prvič obiskala?
To je bilo  leta 2016, ko sem prvič odšla 
čez poletje na Madagaskar. Potem še trik-
rat, leta 2017, 2018 in 2019. Vedno sem šla 
samo za en mesec kot prostovoljka, ime-
li smo oratorije za otroke. Že takrat mi je 
tamkajšnji misijonar v hecu večkrat rekel, 
da ko končam fakulteto, pa naj pridem za 
eno leto. Na začetku je bil samo hec, jaz 
sem pa v resnici o tem pričela razmišljati 
že prvič, ko me je povabil. Ko sem konča-
la študij psihologije in magistrirala, sem 
septembra 2019 zares odšla. 

Lahko študij psihologije povezuješ z 
delom na Madagaskarju?
Potem, ko sem se naučila malgaškega je-
zika, sem našla veliko povezav. Recimo pri 
pedagogiki. Tamkajšnji otroci velikokrat 
ne vedo, koliko so stari. Včasih sem upo-
rabila svoje znanje, da sem preverila, kako 
razvite imajo določene sposobnosti ali ko-
liko zob jim je že izpadlo. Potem pa tako 
približno lahko ugotoviš, ali je določen ot-
rok za v vrtec ali za v šolo. Tudi z odraslimi 
se veliko pogovarjam in vidim, da gre resda 
za čisto drugo kulturo, določene stvari pa 
so povsod enake. 
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Da nekdo ne ve, koliko je star, se v našem 
okolju sliši zelo neverjetno. 
Res je, na Madagaskarju se zgodijo zade-
ve, ki jih mi težko razumemo. Velikokrat 
se rojstni list izgubi že v porodnišnici. Ali 
pa papirje doma pojedo podgane. Večina 
žensk sploh nima osebnih dokumentov. 

Kaj pa je tebe najbolj presenetilo, 
šokiralo v tamkajšnjem okolju?
Mene je najbolj pretreslo to, da imajo še 
vedno smrtno kazen. Če nekdo nekaj več-
jega ukrade ali zagreši umor, Malgaši vidijo 
edino rešitev v tem, da ga ubijejo. Tudi če 
recimo ženska odkrije, da jo moški vara, bi 
ga kar ubila in dejansko je to pripravljena 
storiti. Nekateri že razmišljajo v smeri, da 
morda to ni pravi način, toda množica jih 
potegne. Poleg tega pa me še vedno prese-
neti, da skoraj vse ženske rodijo od 10 do 12 
otrok. Dokler je ženska v rodnem obdobju, 
rojeva. To pa se prične že pri 15-tih letih in 
takrat dekleta tudi prenehajo s šolanjem. 
Otroci skoraj nikoli nimajo istega očeta. 
Zgodi se, da ima ženska 10 otrok in ti otroci 
10 različnih očetov. Veliko je samohranilk in 
tem zelo pomagamo. Njihovi otroci vzga-
jajo eden drugega. Poroke ali zveze enega 
moškega in ženske ne poznajo. Pred krat-
kim smo imeli eno poroko, to sta bila dva 
učitelja. Poročajo se in zvesti eden drugemu 
ostajajo večinoma bolj izobraženi ljudje. 

Kako je, ko se po letu in pol iz tako dru-
gačnega vrneš v civilizirani evropski svet?
Zdi se mi, da sem skoraj večji kulturni šok 
doživela sedaj, ko sem prišla nazaj v Slove-
nijo, kot pa takrat, ko sem odšla na Mada-
gaskar. Tam si navajen preprostosti, tukaj 
pa je življenje kar razsipno. Kakšen teden 
po tem, ko sem se vrnila, sem bila čisto iz 
sebe. Doma so rekli, da gremo v trgovino. 
Jaz pa: »Kako v trgovino, saj imamo doma 
še precej stvari, saj ne potrebujemo takoj 
vsega.« Na začetku sem imela s tem veliko 
težav, sedaj sem se že navadila. Pa tam se 
mi zdi več pristnih odnosov, pogovarjanja, 
ni toliko telefonov. Če me nekdo želi videti, 
mora priti peš, se mora za to potruditi. Več 
je hvaležnosti, duhovno je svet bolj bogat. 
Materialne stvari jim ne pomenijo toli-
ko, poleg tega jih ni veliko, ko pa so, se jih 
iskreno veselijo. 

Kaj si v vsem tem času, ki si ga preživela 
na Madagaskarju, šteješ za svoj največji 
uspeh, na kaj si najbolj ponosna?
Zelo sem si želela, da bi več otrok pričelo 
hoditi v šolo in v vrtec, da se že kot majhni 

navadijo določenega reda in vse to se mi 
zdi, da mi je po enem letu uspelo, spre-
memba je bila res vidna. Prvo leto je bilo 
v vrtcu 50 otrok, naslednje leto pa več kot 
100 in na to sem kar ponosna. To sem do-
segla z osveščanjem. Vsakega, s katerim 
sem se zapletla v pogovor, sem spraševala, 
zakaj njegovi otroci ne hodijo v šolo, in jih 
povabila. Kot en radio. Če sem dopoldne kje 
srečala otroke, sem jih 'okarala', zakaj niso 
v šoli. Smo se pa na misijonu držali načela, 
da (seveda če ne gre za smrtno nevarnost) 
pomagamo samo tistim ljudem, katerih 
otroci obiskujejo šolo. Tudi delo smo raz-
deljevali med tiste ljudi, ki so svoje otroke 
pošiljali v šolo. 
Ponosna sem tudi na to, da mi je uspelo 
doseči, da vedno več ljudi obdeluje svojo 
zemljo. Njihova miselnost deluje iz danes 
na danes. Zjutraj se zbudim, nimam hrane 
in nimam denarja, pa pričnem iskati, kaj 

bom pojedel, kje bom kaj dobil. Zato kakšni 
izgubijo motivacijo za sajenje, ker je treba 
na plodove nekaj mesecev počakati. Čeprav 
njihova zemlja res dobro obrodi. Na začetku 
so bili vsi jezni name, zakaj jim težim s sa-
jenjem, ampak že čez pol leta so mi prinesli 
v zahvalo njihove banane in druge sadove.

Pisala si tudi o tem, da si ustanovila 
šiviljsko delavnico, kjer šivate tudi šolske 
uniforme in oblačila za dojenčke. Kako 
pa so pred tem otroci hodili oblečeni v 
šolo ali v kaj so zavijali dojenčke?
Šiviljska delavnica se je res dobro prijela, 
imamo dve šivilji in projekt super poteka, 
za to me nič več ne skrbi. Idejo za šivanje 
sem dobila, ko sem videla vse te njihove 
raztrgane cunje, kako jih šivajo na roke 
in kako se hitro zopet raztrgajo. Ker ima-
mo na misijonu tudi porodnišnico, so me 
spodbudili, da bi šivali obleke za dojenčke. 
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Ko so ženske rodile, so dojenčke zavijali v 
cunje, sedaj pa jih oblečejo v majhne ob-
lekice. Te sicer stalno perejo, ker pleničk 
ne poznajo (razen bogatejši, pa še to le za 
posebne priložnosti). Potem smo nada-
ljevali s šolskimi uniformami, saj je fino, 
če so otroci v šoli oblečeni. Prej so deklice 
prišle samo v krilcu, dečki pa v raztrganih 
hlačah brez majice.   

Kako se človek spopade z vsemi težavami 
in revščino, ko želiš vsem pomagati in 
hkrati veš, da tega ne zmoreš … ?
Na začetku je bilo zelo težko, ker me res od 
jutra do večera nekdo prosi za stvari. Zbu-
diš se ob petih zjutraj, pa so že tam. Greš 
zvečer spat, pa še nekdo pride mimo in te 
nekaj vpraša, prosi. Večkrat sem pomislila, 
da jaz jem trikrat na dan, oni pa me pro-
sijo za hrano. Kar svoje kosilo bi jim dala. 
Ali pa obleke. Del leta je tudi na Madaga-
skarju hladno, temperature se spustijo do 
10 stopinj. Jaz v dveh jopicah in nogavicah, 
oni pa bosi in v kratkih rokavih. Takrat sem 
zanje nakupila kar veliko odej, čeprav se 
sicer držim načela, da nikoli ni dobro deliti 
stvari, ker s tem v resnici bolj malo poma-
gaš. Treba jih je spodbuditi k temu, da bi 
sami zaslužili. 

So ljudje na Madagaskarju res preprosto 
srečni, če so zdravi in siti?
Res je, ne potrebujejo veliko. So srečni, ker 
niso obsedeni z miselnostjo, kaj bo jutri, 
kaj bo čez 14 dni, kam bom šel na počitnice 
… Pri nas si moramo splanirati skoraj celo 
življenje vnaprej. V mladih letih člove-
ka že skrbi kaj bo, ko bo star. Tam pa tega 
ni, morda so zato bolj srečni in bolj spro-
ščeni. Dejansko ne razmišljajo za naprej. 
Tega se tudi sama poskušam naučiti – da 
si ne delamo težav s prihodnostjo, da se ne 
obremenjujemo toliko s tem, kaj bo. Dajmo 
danes dobro preživeti dan, jutri bo pa nov 
dan in si zopet lahko ustvarimo novo pri-
ložnost. Da ni vse skupaj preveč uokvirje-
no. Večkrat sem videla, da Malgaše njihova 
spontanost daleč pripelje. 

Kaj ti je poleg tega še dala izkušnja 
življenja na Madagaskarju?
Naučila sem se potrpežljivosti. Veliko po-
trpežljivosti. Za vsako stvar porabiš veliko 
časa in še več živcev.

Si bila kdaj na točki, ko je bilo vsega 
preveč, ko si pomislila, da ne zmoreš več 
in bi se najraje vrnila domov?
Velikokrat je tako, da ljudem pomagaš, 

potem pa za tvojim hrbtom grdo govorijo, 
se ti lažejo, te skušajo prevarati, počutiš 
se izkoriščenega … Kadar mi je bilo tež-
ko, sem vedno pomislila na otroke. Oni so 
iskreni, povedo točno tako, kot je. Z odra-
slimi pa je kar težko skleniti prijateljstvo, 
saj je ponavadi na koncu vsega na žalost 
vedno neka korist … 

Bodo ti otroci kaj drugačni, ko odrastejo?
Verjetno ne (smeh). Oz. vseeno malo bodo, 
ker bodo malo bolj izobraženi kot njihovi 
starši in ko si izobražen, se ti razširijo ob-
zorja, svet vidiš drugače.

Kaj pa najbolj pogrešaš, ko si tam?
Na začetku sem pogrešala kakšne pribolj-
ške, kakšno čokoladico, piškotek ob kavi. 
Tam tega ni, a se v resnici na to hitro na-
vadiš. Na začetku sem pogrešala tudi malo 
boljši signal za telefon. Ob vsakem pogo-
voru stalno prekinja. Pa seveda družino in 
prijatelje. Kar težko je sedaj, ko se zaradi 
koronavirusa s polovico izmed njih ne mo-
rem videti …

Omenila si zelo enolično hrano, riž 
trikrat na dan. Se človek navadi na to? 
Prve mesece sem bila precej lačna, prav 
manjkalo mi je, da nekaj mastnega pojem. 
Potem se pa človek navadi na riž pri vsa-
kem obroku, občasno za prilogo krompir 
ali makaroni. Mesa je precej malo, kakšna 
kokoška, občasno prašič, govedino pa naj-
večkrat le enkrat na leto. Se pa precej lovijo 
ribe v bližnji reki. 

Katja, kje se vidiš čez 10 let?
Vidim se, da živim eno normalno življe-
nje v Sloveniji, hodim v službo in podobne 
običajne stvari. 

Bi kaj sporočila bralcem Aplence, ki so z 
veseljem spremljali tvoja javljanja?
Zelo sem bila vesela vseh odzivov. Ko sem 
se vrnila domov, mi je veliko ljudi reklo, da 
berejo moja javljanja. In hvala tudi vsem 
za finančno pomoč. Vsakič znova sem bila 
pozitivno presenečena. Tudi vnaprej bom 
hvaležna za vsako pomoč. 

Špela Šimenc
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Branje in čas epidemije
V času ukrepov proti širjenju okužbe in epidemije se je marsikaj 
spremenilo in marsikaj je priplavalo na površje, tudi na podro-
čju branja, znanja in delovanja knjižnic.

Ljudje potrebujejo branje in knjižnice
Pokazalo se je, da so knjižnice nujen 
del lokalne skupnosti, saj jih ljudje 

potrebujejo. Knjižnice smo bile dolgo časa 
zaprte, vendar smo se takoj po rahljanju 
ukrepov prilagodile. V enotah v Kamniku 
in Komendi smo izvajali brezstično izpo-
sojo vnaprej naročenega gradiva. Bralci in 
bralke so knjige rezervirali ali naročali po 
telefonu ali preko segmenta Moja knji-
žnica v sistemu Cobiss. Naraslo je zani-
manje za biografije, kratke zgodbe, stripe 
in domače avtorje, kot so Lainšček, Golob 
ali Jančar. Vrnjeno gradivo se je odlagalo 
v pripravljene košare pred vhodom, po-
tem pa je romalo v karanteno, od koder 
smo ga lahko po treh dneh vrnili na police. 
Med vrnjenim gradivom so nam bralci in 
bralke pustili kar nekaj novoletnih čestitk, 
pisem zahvale, čokolad in s tem pokazali, 
da v kritičnih trenutkih marsikdo zna ce-
niti storitve, ki se nam zdijo sicer samou-
mevne in da se veselijo gradiva. V knjižnici 
Komenda smo v letu 2019 izposodili 53.433 

enot gradiva, v letu 2020 pa 32.387 enot. V 
letu 2019 je bilo v enoto Komenda vpisanih 
1.221 članov in članic, v letu 2020 pa 1.098.  
Na nivoju celotne knjižnične mreže se je 
članstvo zmanjšalo za 5 % in za 34 % iz-
posoja. Zelo je narasla izposoja e-gradiva. 
V letu 2019 je bilo izposojenih 1.311 e-knjig, 
v letu 2020 pa 4.991 e-knjig.

Lažne novice
Na površje pa je priplavala tudi moč lažnih 
novic. Dvomi v epidemijo in v smiselnost 
ukrepov, ki so zarezali v naš vsakdan, so 
več kot odlični pogoji za širjenje lažnih no-
vic preko družabnih omrežij. Za prepozna-
vanje lažnih novic je pomembno preveriti 
vir, prebrati celotno novico, ker so naslo-
vi zavajajoči, preveriti avtorja in dodatne 
vire. Pri preverjanju vira je treba spletno 
stran, ki navaja takšno ali drugačno res-
nico, raziskati, preveriti avtorje, datume, 
poslanstvo spletne strani. Pri preverjanju 
avtorja si lahko pomagamo s Cobissom 
ali svetovnim katalogom Worldcat – ta-

koj dobimo vpogled, ali je na primer stro-
kovnjak za cepiva res strokovnjak ali zgolj 
oznanjevalec 'new age' filozofije ali morda 
teorij zarote. Zadetki v katalogu in naved-
be objav so trden pokazatelj strokovnosti 
in verodostojnosti. Fotografije, ki so obja-
vljene ob lažnih novicah, je moč preveriti z 
orodjem Google Picture Search.

Branje in duševno zdravje
Na površje prihajajo tudi duševne stiske 
zaradi omejenih stikov in izgube dohod-
ka. Pomanjkanje stikov, strah in stres 
lahko premagujemo z branjem. Ker stres 
in strah načenjata koncentracijo, je morda 
zdaj čas za poezijo, kratke zgodbe, polju-
dne knjige in podobno literaturo, ki nas 
kvalitetno razvedri in odvrne od temnih 
misli. Skratka, branje je dober način za 
ohranjanje duševnega zdravja. Ker nam 
manjkajo stiki iz oči v oči, si lahko poma-
gamo z branjem o ljudeh in njihovem živ-
ljenju širom po svetu. Branje krepi empa-
tijo, odpravlja stres, znižuje krvni tlak in 
nam pomaga pri oblikovanju naših misli 
in besed. Zato  je več kot priporočljivo za 
ohranjanje notranjega ravnovesja.

Mag. Breda Podbrežnik Vukmir

Za izposojeno gradivo se  
do 10. marca zamudnina ne 
bo obračunavala

Od torka, 16. februarja 2021 naprej 
lahko obiskovalci knjižnice  znova 
gradivo izbirajo sami med knjižnimi 
policami.  Ob prihodu v  knjižnico je 
potrebno upoštevati oznake in pred-
pisane ukrepe za preprečitev širjenja 
okužb s Covid-19. Za vse, tudi ot-
roke, je obvezna uporaba košarice. 
Še vedno pa v knjižnici priporočajo, 
da si bralci gradivo izposodijo po 
predhodnem naročilu. Čitalnice še 
niso odprte. Za že izposojeno gra-
divo se vključno do srede, 10. marca, 
zamudnina ne bo obračunavala. Po 
tem datumu se bo zamudnina obra-
čunavala na običajen način.
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Kaj se dogaja pri skavtih … 
Voditelji izvidnikov in vodnic se predstavimo

Srečanje stega

Sredi januarja smo se skavti Komende 1 končno do-
bili za prvo srečanje celotnega stega. Čeprav na da-
ljavo, smo uspeli doživeti lepo dopoldne drug z dru-
gim. Prek spletne strani wonder.me smo voditelji 
izvedli 8 delavnic, med katerimi so udeleženci lahko 
prosto izbirali in prehajali iz videoklica v videoklic. 
Poleg tega so lahko kakšen trenutek tudi poklepetali 
med sabo izven delavnic. Eni so napenjali mišice in 
poskušali razvozlati escape room v obliki wordovih 
dokumentov, zaklenjenih z gesli. Drugi so nostal-
gično pregledovali slike in posnetke prejšnjih let ali 
pa se spraševali nemogoča vprašanja, kot na primer: 
»Bi raje vedno šepetal ali vedno kričal?«. Vsi so pa 
prišli na vrsto za debato in duhovno misel z našim 
novim duhovnim asistentom br. Lukatom. Po dob-
ri uri in pol prijetnega druženja pa smo pospravili 
zoom nazaj na namizje in si obljubili, da se kmalu 
spet srečamo – čimprej v živo.

Martin Rode, Perfekcionistični sokol

Večslojno oz. čebulno oblačenje

Pravih skavtov in vseh osta-
lih pustolovcev hladen zim-
ski zrak ne zadrži doma. 
Kadarkoli je možno, gremo 
v naravo. Da pa nas zunaj 
ne zebe in da se hkrati ne 
skuhamo pod 5 puloverji, 
upoštevamo staro modrost 
o oblačenju, ki so jo razvili 
naši predniki. Ta je slede-
ča: oblačila razdelimo na tri 
glavne sloje. Prvi sloj je dol-
go (smučarsko) spodnje pe-
rilo, ki s kože odvaja vlago, da nas zaradi nje ne mrazi. Drugi sloj so bombažna, 
volnena in puhasta oblačila, ki zadržujejo toploto, ki jo oddajamo in nas tako 
grejejo. Tretji sloj pa so jakne in vetrovke, katerih glavna naloga ni gretje, ampak 
zaščita pred vetrom, dežjem in snegom in vsemi drugimi vremenskimi pojavi, 
ki jih nad nas pošlje nebo. Tako oblečeni lahko brez težav po potrebi slačimo in 
oblačimo sloje, ter se tako prilagodimo razmeram okrog nas. 

 Zagreti volk

Vsi izvidniki in vodnice so člani čete Korajžnih 5, ki jo letos vodi šest voditeljev: četo-
vodji Dominik Maleš in Katarina Romšak ter štirje voditelji: Matevž Semprimožnik, 
Martin Rode, Lucija Pavlinič in Doroteja Petek. Četa je razdeljena v štiri manjše sku-
pine – vode, ki jih vodijo vodniki in vodnice. Voditelji jih usmerjamo in jim podajamo 
skavtsko znanje na vodniških sestankih. Celotna četa se trudi živeti po skavtskih za-
konih, se povezati, spoznavati sebe in živeti drug z drugim.

Vsi voditelji predstavljamo Skupnost voditeljev 
ali krajše SKVO, ki slišimo na ime Šplenke. Vodi-
telje vodi stegovodja Ana Jagodic, pomaga pa ji 
projektna voditeljica Ana Zotler. Voditelji se do-
bimo dvakrat mesečno, si izmenjujemo mnenja 
in načrtujemo aktivnosti za naše skavte.
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NAZAJ V ŠOLI
Komaj sem čakala, da se vrnemo v šolo, da vidim spet so-
šolce. Šola na daljavo mi je vzela preveč časa. Ko smo se 
vrnili v šolo, sem videla sošolce in učiteljico. V šoli smo v 
drugem razredu in vse je spremenjeno. Veliko zračimo …

Liza Marin, 3. b

*   *   *   *   *
Ko sem prišla v šolo, sem bila zelo vesela. V šoli mi je bilo 
všeč, ko smo pisali in se igrali s prijatelji. Doma sem po-
grešala svoje prijatelje in učiteljico. 

Alina Velić, 3. b

*   *   *   *   *
V šoli mi je bolje, ker lahko vidim prijatelje. Moj najljub-
ši predmet na daljavo je bil spoznavanje okolja, najmanj 
všeč pa mi je bila matematika. V šoli mi je lažje delati, 
stvari bolje razumem.

Julija Misja, 3. b

*   *   *   *   *
Všeč mi je, da nimamo več videokonferenc. Všeč mi je, da 
se učimo v šoli. Malo pogrešam pouk na daljavo, ker sem 
lahko delal z Maticem, ker sem se lahko učil sam, imel 
daljši odmor, ker sem lahko prišel na Teamse, ampak v 
šoli mi je bolj všeč, ker se lahko družim s prijatelji.

Filip Blatnik, 3. b

*   *   *   *   *
Končno smo spet v šoli, ker sem jo pogrešal. V šoli sem 
vesel, ker se lahko igram s prijatelji. Pogrešam pa šolo na 
daljavo, ker sem šel lahko kasneje spat in sem lahko dlje 
spal. Všeč so mi bila tudi videosrečanja. V šoli mi je boljše 
tudi zato, ker je mami strožja kakor učiteljica.

Tim Lutar, 3. b

*   *   *   *   *
Meni je bilo delo na daljavo kar všeč, ker sem lahko hitreje 
naredil snov in sem imel več časa za igro Catan, smučarske 
skoke in igranje harmonike. Snov mi je bila kar všeč, sploh 
likovna me je presenetila, pa je prej nikoli nisem maral. V šoli 
sem rad, še raje pa bi v šolo hodil brez mask.

Nik Plut, 3. b

*   *   *   *   *
Šolanje na daljavo mi ni bilo všeč, je pa res, da sem lahko vse 
naredila hitreje, potem pa sem imela več prostega časa. V šoli 
pa mi je všeč, ker imam sošolce, učiteljico in šolsko kosilo. Ko 
so nam en teden, preden smo se vrnili v šolo, to povedali, sem 
komaj čakala. Ko sem se vrnila v šolo, sem končno spet v živo 
videla vse sošolce. Priznam, da sem pogrešala tudi tiste, ki so 
bili pogosto nesramni do mene. 

Ela Firm, 3. b

PTIČJA HIŠICA 

To je moja ptičja hišica iz tetrapaka. Embalažo sem pre-
mazala s tekočim lepilom Mekol in nanjo nalepila prti-
ček. S škarjami sem na eni strani izrezala okroglo luknjo. 
Ptičji hišici sem dodala tudi leseno palčko, ki sem jo na-
lepila na spodnjo stran odprtine. Vanjo še nasujem zrnja 
in jo obesim na drevo. In ptičja krmilnica bo pripravlje-
na, da sprejme prve goste. 

Janette Pavli Kralj, 4. b

DODATNI POUK FIZIKE  
NA DALJAVO

Dodatni pouk fizike je letos večinoma na daljavo, ampak 
nič za to.  Kljub temu smo  v zadnjih petih mesecih  rešili 
kar nekaj težavnih  nalog. Vsak torek in petek imamo  vi-
deokonference  ter rešujemo različne naloge iz fizike. V 
petek zjutraj vstaneš, se urediš, že sedeš za računalnik in 
se priklopiš na konferenco za dodatni pouk fizike – morda 
se ne sliši ravno najboljši začetek dneva, ampak potem vi-
diš, da si rešil nekaj, kar se ti je zdelo prej nerešljivo in ne-
mogoče, za nameček še razgibaš možgane pred začetkom 
pouka. Če pa pridno sodeluješ in redno obiskuješ dodatni 
pouk oz. konference, ti lahko učiteljica fizike malo 'pogle-
da čez prste' ali pa celo dobiš petko. V vsakem primeru se 
splača priti na dodatni pouk fizike. 

Katarina Zorman, 8. c 

Iz šolskih klopi ...
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TELEFON V VESOLJU
Nekoč je živel telefon, ki mu je bilo ime Telefon. Silno si je želel 
iti v vesolje. A mama mu ni pustila. Potem je vseeno odšel. Poletel 
je z raketo, ki si jo je sam sestavil, in je s seboj vzel še hrano, ki jo 
je našel v gozdu. Ko je prišel v vesolje, si je tam naredil svoj dom 
in si ga postlal. Potem je slišal še eno raketo in je šel pogledat in 
je videl, da je pristala ravno tam, kjer je živel on. In je videl, da je 
pristala čisto nizko in se je uničila. In potem je skočil ven astro-
navt, da se ni poškodoval. In je žalostno sedel na Luni in ga je 
vprašal, zakaj je žalosten. In on je odgovoril, da zato, ker se je po-
kvarila raketa. Telefon je rekel, da lahko pride v njegovo raketo. 
In astronavt mu je odgovoril, da lahko, če je dovolj velika za dva. 
In sta šla oba v raketo. Telefon je vzel s seboj še hrano, ki je ni po-
jedel, in sta skupaj odšla na Zemljo in postala najboljše prijatelja.

Maks Firm, 1. a

KARANTENSKO 
DOPOLDNE

Zadnje čase smo zaradi posebnih razmer zelo 
malo potovali in raziskovali svet in okolico. 
Ravno zato sva se s prijateljico odpravili na 
pohod na Rašico. Imela je športni dan in me je 
povabila, če bi odšla z njo. Mislila sem, da bom 
imela veliko dela za šolo, ampak ravno tisti 
dan nisem imela nobene konference, naloge pa 
sem naredila zjutraj, ko sem vstala, nekaj pa že 
prejšnji dan. 
Dobili sva se pod Rašico na igrišču, kamor sva 
z babico s pomočjo navigacije komajda prispeli 
pravočasno. Babica me je odložila, s prijateljico 
sva si zavezali čevlje, zapeli vetrovki ter zgra-
bili nahrbtnike in se napotili proti vrhu. Hodili 
sva približno 45 minut po cestici, ki pa ni bila 
asfaltirana, temveč makadamska,  zato je tudi 
malo manj drselo. Po eni strani ceste je bil led 
in sneg, na drugi strani pesek, a z dreves je ka-
pljal staljen sneg, tako da sva imeli skoraj čisto 
mokri glavi in sva se morali odločiti, ali bova 
mokri in celi ali nama bo drselo in bi lahko 
padli. Odločili sva se hoditi malo po sredini in 
malo po kamnih.  
Ko sva prispeli na vrh, sva si s stolpa žele-
li ogledati razgled, ampak je  bil stolp  zaprt. 
Potem sva popili vodo in čaj, ki sva ju vzeli s 
seboj, in od tam malo opazovali razgled. Bilo 
je zelo lepo,  na naju so sijali močni sonč-
ni žarki in naju zelo pogreli. S telefonoma 
sva poslikali okolico. Ko sem  se ozrla okoli 
sebe, sem videla morje puhastih oblakov pod 
nama in zdelo se mi je, kot da sva na nekem 
goratem otočku, tako so se videle tudi druge 
vzpetine. Kmalu sva se odpravili proti spo-
dnjemu igrišču ter avtomobilom. Med hojo 
nama je kar precej drselo in morali sva se zelo 
truditi, da nisva zgrmeli po tleh. Navzdol sva 
hodili dobrih 50 minut.  
Srečali sva veliko starejših ljudi in tudi kar ne-
kaj kolesarjev, eden od njih naju je zelo prestra-
šil,  ko je s polno hitrostjo švignil mimo naju. 
Čas sva si krajšali s pripovedovanjem  sme-
šnih zgodbic in šal. Ko sva tako klepetali, sva 
že prispeli na parkirišče in igrišče, tam sva se 
še malo zabavali, pogovarjali in pili čaj, dokler 
me ni prišel iskat oči in me odpeljal domov.  
Če bi si želeli ogledati ta čudoviti kraj, ga lahko 
obiščete  z družino. Pohod zelo priporočam in 
vam želim lep izlet v naravo. 

Zarja Vister, 7. b

Lana Bučar, 7. c 

Luka Leskovšek, 7.  c
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KAJ POČNE  
MOJ OČE

Ukvarja se z računalniki. Zaposlen 
je na Medicinski fakulteti na Inšti-
tutu za patologijo. Tam je zaposle-
nih okoli 100 ljudi in vsi uporablja-
jo računalnike. Moj oče skrbi, da 
vsem vse deluje. S tujko se reče, da 
je sistemski administrator. Vsta-
ne zgodaj in se pred sedmo uro že 
odpelje proti Ljubljani. Ko pride v 
službo, najprej pregleda strežnike 
in prebere elektronsko pošto. Ves 
čas mu zvoni telefon, oče pa odgo-
varja na klice in rešuje probleme. 
Popravlja stvari, ki se pokvari-
jo, in pomaga, če kdo česa ne zna 
narediti. Skrbi, da vsem delujejo 
internet in elektronska pošta, ti-
skalniki in nameščeni programi. 
Veliko dela ima sploh v zadnjih 
mesecih, ko mora poskrbeti, da 
lahko profesorji predavajo štu-
dentom na daljavo. Njegovo delo je 
zelo pomembno in odgovorno, saj 
se opravljanje medicinskih pre-
iskav za bolnike ne sme ustaviti 
zaradi računalniških problemov. 
Njegovi sodelavci so najuglednejši 
slovenski zdravniki in profesor-
ji Medicinske fakultete. Tudi ko 
se vrne domov, mu pogosto zvo-
ni telefon, ker ljudje potrebujejo 
njegove nasvete. Ker se šolamo na 
daljavo, tudi meni pomaga pri ra-
čunalniških problemih. Ponosen 
sem nanj, ker veliko zna in s tem 
znanjem pomaga tudi drugim.

Lojze Perme, 4. c

KRJAVELJ IN  
NENAPOVEDAN OBISK

Povedal vam bom zgodbo izpred dvaj-
setih let. Še danes me je strah, ko po-
mislim na to.
Začelo se je večeriti, ko sem se vrnil 
domov. Bil sem tako utrujen, da bi 
najraje takoj zaspal. Hlače sem vrgel 
kar na tla. Zelo sem bil lačen. S kosom 
kruha sem odšel v posteljo in trdno 
zaspal. Kar naenkrat zaslišim šume-
nje: »Pš, šš« in copotanje: »Cop, cop«. 
Najprej sem mislil, da samo sanjam, 
nato pa sem vstal in odšel pogledat k 
oknu, kaj se dogaja.
Zagledal sem štiri ljudi, ki so se poti-
kali okoli hiše. Tatovi! Zagrabil sem vrv 
in jo napeljal po kuhinji. Pogledal sem 
ven in videl, da imajo tatovi zunaj veli-
ko dela, zato sem stol privezal na vrv in 
ga potegnil pod strop. Pri roki sem imel 
še  past za podgane in nastavil sem jo 

pred vrata. Odločil sem se, da se skri-
jem v omaro. Ves prestrašen sem čakal, 
kaj bo, slišal sem srce, kako mi močno 
bije: »Tik, tak, tik«.
Poslušal sem, kako tatovi prihajajo v 
hišo. Že prvi je stopil na past, drugi se 
je prevrnil čez prvega. Tretji se je za-
pletel v napeljano vrv. Na četrtega pa 
sem spustil stol. Začel sem oponašati 
sovo: »Hu, hu«. Smejal sem se jim, ko 
so se ustrašili in zbežali. Ulegel sem se 
v posteljo in zaspal. 
Zjutraj sem si oddahnil, ker sem mislil, 
da se mi je vse skupaj samo sanjalo, a 
sem kmalu videl, da imam po hiši vse 
razmetano ...
Ponosen sem bil nase, da sem pregnal 
tatove! 

Ožbej Malus, 6. b

SVET

Vse na svetu je skrivnost,
nihče ne ve, kakšna je.

Tudi znanstveniki ne vejo, kakšna je. 
A le Marsovci vedo,

ker so Marsovci, zato.

Jona Knavs, 2. b

Lorena Ademi, 3. c Lara Tkalec, 8. c
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VIRTUALNI OBISK 
PRIRODOSLOVNEGA IN 
NARODNEGA MUZEJA

Drugega februarja smo si virtualno ogledali 
Prirodoslovni muzej Slovenije in Narodni mu-
zej Slovenije. 
V Prirodoslovnem muzeju smo si na daljavo 
ogledali dve stalni zbirki: geološko-paleon-
tološko zbirko ter razstavo z naslovom Model 
kraške jame.  Spoznali smo nastanek fosilov, 
kje so jih odkrili v Sloveniji, več smo si preb-
rali o okostjih mamuta in jamskega medve-
da. Razstava Model kraške jame nam je po-
drobno predstavila skrivnosti kraških jam, 
nastajanje kapnikov, jamskih biserov … Brali 
smo tudi gradivo o endemitih,  ki jih je v slo-
venskih jamah kar 300 vrst.  Na spletni strani 
Prirodoslovnega muzeja smo si nato ogledali 
še predstavo Naše malo veliko morje. Slednja 
je bila še posebej zanimiva. Virtualno smo se 
lahko sprehodili po muzeju, sproti poslušali 
vodnika ter si ob interaktivnih tablah ogledo-
vali zanimive posnetke o življenju v morju. Na 
stropu razstavnega prostora smo lahko videli 
tudi okostje orjaškega kita, ki je pritegnil veliko 
pozornosti. Pri obisku virtualnega muzeja smo 
se sprehodili še mimo prazgodovinskih zakla-
dov: deblaka, replike piščali iz jame Divje babe 
(poslušali smo lahko tudi njen zvok) …   
Nato je sledilo raziskovanje evolucije člove-
ka. Najprej  smo pregledali  PP-predstavitev, 
ki nam je nazorno predstavila razvoj človeka, 
veje razvoja, vse to na časovni premici. Ob tem 
smo odgovarjali tudi na vprašanja. Za tem smo 
si ogledali posnetek o evoluciji človeka na Yo-
utube-u,  raziskali pa smo tudi antropološko 
spletno učilnico Biotehnične fakultete v Lju-
bljani  na strani Evropske noči raziskovalcev. 
Za konec smo v šolski spletni učilnici rešili še 
preverjanje o naravoslovnem dnevu. Tako smo 
si z lahkoto prislužili lepo oceno.   
Tokratni naravoslovni dan je bil nekaj poseb-
nega, saj je potekal na daljavo. Prepričana sem, 
da si vsi učenci želimo, da bi kaj podobnega v 
prihodnosti lahko videli v živo, je pa bilo to vir-
tualno popotovanje lepa sprememba v običaj-
nem šolanju na daljavo.  

Lara Kranjec, 9. č 
 
P. S. Štiri dekleta je muzej tako navdušil, da so ga v 
živo obiskala na slovenski kulturni praznik.

Jasna Zabret, 5. c

Lea Križnar, 6. a, Zima
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Vrtec Mehurčki v »mehurčkih«  
ponovno združuje vse mehurčke (otroke)
Po spomladanski izkušnji zapiranja vrtcev smo si resnično želeli, da bomo 
šolsko leto 2020/21 v celoti izpeljali na način, ki smo ga vrtci do sedaj poznali. 

Žal smo bili že konec oktobra primora-
ni zapreti svoja vrata. S sklepom župana 
je bilo organizirano le nujno varstvo, ki je 
potekalo vse do 25. januarja 2021. Pri or-
ganizaciji nujnega varstva smo upoštevali 
vsa navodila pristojnega ministrstva in 
priporočila NIJZ. Število otrok se je iz te-
dna v teden povečevalo. Prvi teden nujnega 
varstva smo imeli tako prisotnih 24 otrok, 
predzadnji teden v januarju pa 113 otrok, 
kar predstavlja 34 % vseh vpisanih otrok. 
Nasploh je bil Vrtec Mehurčki v času nuj-
nega varstva glede povprečne prisotnosti 
med tistimi slovenskimi vrtci, ki so sprejeli 

največ otrok. 
Ob ponovnem odprtju vrtcev je v Vrtcu Me-
hurčki prisotnih v povprečju med 80 in 90 
odstotkov otrok, kar je več kot običajno za 
to obdobje koledarskega leta. Organizaci-
ja dela še vedno poteka na prilagojen na-
čin – ohranjanje  t.i. »mehurčkov«, ki so 
se izkazali za učinkovite. Kljub temu, da 
se skupine med seboj ne združujejo ne v 
igralnicah, ne na igrišču, pa so se vzgojno-
-izobraževalne vsebine vrnile v poznane 
teme za to obdobje leta. Po nekaj zimskih 
radosti smo s kulturnim tednom obeležili 
Prešernov dan – slovenski kulturni pra-

znik. Vsi ukrepi, ki se jih držimo, pa na 
pustni torek niso mogli ustaviti pustnega 
rajanja, ko so vrtec, kot vsako leto, zavzele 
pustne šeme. 

Blaž Kölner

Projekt Mednarodni 
dan strpnosti v vrtcu 
Mehurčki
Vrtec Mehurčki se je letos prvič 
vključil v nepridobiten človekoljuben 
projekt Mednarodni dan strpnos-
ti – dan za strpnost in prijateljstvo 
2020/2021, ki ga organizira Izobra-
ževalni center Eksena.

Organizacija Združenih narodov za izo-
braževanje, znanost in kulturo (UNESCO) 
je leta 1995 svečano sprejela Deklaracijo o 
načelih strpnosti, v kateri je 16. november 
razglašen za Mednarodni dan strpnosti. 
V Deklaraciji je posebej poudarjen pomen 
izobraževanja o strpnosti, ker » strpnost 
ni nekaj samoumevnega in površinskega, 
ampak se je vanjo treba poglabljati in se 

o njej izobraževati, hkrati pa ji posvečati 
stalno skrb in jo nenehno negovati«.
Tema letošnjega projekta je: Z drugimi ravnaj 
tako, kot si želiš, da bi drugi ravnali s tabo.
Namen projekta je spodbujanje prijateljstva 
med otroci, medsebojno spoštovanje, razu-
mevanje, sprejemanje ter posledično tudi 
sodelovanje med njimi. Čas epidemije je 
prinesel občutke negotovosti, tesnobe, na-
petosti in nestrpnosti. Pomanjkljivim so-
cialnim stikom otrok z ljudmi zunaj ožjega 
družinskega kroga sledi pomanjkanje igre 
in gibanja z vrstniki. Druženje z vrstniki in 
igra med njimi sta se izkazala kot pomemb-
na pri oblikovanju dobrih in zdravih odno-
sov. V vrtcu si prizadevamo, da otrokom 
nudimo vrsto možnosti za povezovanje in 
navezovanje stikov z drugimi otroki.
Skozi izobraževalno–ustvarjalno delavni-

co so se vzgojiteljice pogovarjale z otroki o 
prijateljstvu, strpnosti in nestrpnosti.
Z otroki smo se o strpnosti pogovarjali 
skozi slikanico Grdi raček. Prijatelj je nek-
do, ki ti je všeč, s katerim se igraš; prija-
telji ti ne jemljejo stvari in se ne važijo. Če 
si dober do njih, so tudi oni dobri do tebe. 
Prijatelji si stvari delijo, si pomagajo, so 
strpni in malo počakajo. Konflikte rešuje-
jo v obojestransko zadovoljstvo. Torej smo 
strpni, ko smo z nekom prijatelji, se spoš-
tujemo in se imamo radi.
Otroci so se o temi izražali tudi likovno. 
Nekaj likovnih izdelkov smo izbrali in jih 
poslali na natečaj.
Hvala vsem vzgojiteljicam, ki so sodelova-
le pri projektu.

Josipa Juhant, 
Koordinatorica projekta v vrtcu
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Pustno rajanje!

Pust je čas, ko se napravimo v pustno šemo, maškaro. In 
prav gotovo so otroci tisti, ki se pustnega rajanja še toli-
ko bolj veselijo.

Z navdušenjem pripovedujejo in se veselijo dneva, ko si dajo pros-
to pot pri izražanju svojih želja. 
Tako nas na pustni torek v vrtcu obiščejo princese, samorogi, Su-
permani, ninja želve, vojaki, pingvini, Pike Nogavičke, žabice, če-
belice, angelčki in še bi lahko naštevali … In tudi letos je bilo tako.
Sreča v nesreči je, da je v našem vrtcu le en oddelek otrok in tako 
je bivanje pri nas ves čas v zaželenem »mehurčku« in tako smo si 
lahko nemoteno privoščili tudi pustno rajanje.
Tekom dneva smo plesali, peli, se igrali, se veselili v skrivalni-
cah in socialnih igrah in dan je minil, kot bi trenil. Smo pa le-
tos zaradi vseh priporočil izpustili sprehod po vasi in del dneva 
preživeli na igrišču.

Ves čas rajanja smo bili precej glasni, saj smo s svojim veseljem in 
glasnostjo želeli prepoditi zimo in priklicati pomlad. 
In očitno nam je uspelo!

Zasebni vrtec Zvezdnato nebo

ŠOLSKE MAŠKARICE

MAŠKARICE IZ VRTCA MEHURČKI
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Judo klub Komenda sodeloval na IJF FIT 
IZZIVU in Sloveniji zagotovil 1. mesto
Mednarodna judo zveza je v januarju za otroke do 14. leta 
starosti pripravila posebno judo ligo, kjer je objavila 16 
športnih izzivov, ki jih je bilo potrebno opraviti s čim več 
ponovitvami, se posneti in posnetke naložiti na njiho-
vo spletno stran. Izziv je objavila z namenom, da otroke 
spodbudi h gibalni aktivnosti tudi v času covid-19, ko je 
večina športnih dejavnosti za mlajše otroke zaustavljena.

Na mednarodnem športnem izzivu je sodelovalo kar 51 držav, iz-
med katerih je Slovenija osvojila 1. mesto.
Na IJF (International judo federation) športnem izzivu je sode-
loval tudi Judo klub Komenda s svojimi 32 člani, ki so doprinesli 
kar 512 točk. K sodelovanju so otroke spodbudili trenerji, ki so Fit 
izzive vključili v redno vadbo prek aplikacije ZOOM, prosili starše, 
da posnamejo svoje otroke in zadnji dan, ko sta bila Egipt in Pa-
lestina le nekaj točk za Slovenijo, še povečali število opravljenih 
izzivov in na koncu z veliko prednostjo 209 točk osvojili 1. mesto. 
Ves čas smo bili v napetem boju z Egiptom in Palestino, s kate-
rima smo si menjavali prva tri mesta. Tako visoka uvrstitev tako 
majhne države, v boju z milijonskimi državami, pomeni, da če 
stopimo skupaj, lahko premaknemo marsikaj in to so naši judo-
isti tudi dokazali. Tekmovanja so se udeležili: Val Horvat, Karim 
Veinhandl, Haya Veinhandl Obaid, Leon Adrović, Jakob Simonič, 
Luka Simonič, Ella Schoss, Luka Žagar, Žiga Pahor, Maj Jurca, Jan 
Jurca, David Jurca, Matej Mally, Jaša Končar, Juš Tarle, Mark Pu-
lin, Nik Ložar, Žan Rozman, Tadej Vozelj, Aleks Kolenko, Danijel 
Feri, Vid Kneževič Gosar, Tristan Petrušić, Gojc Žižek, Vid Ciglič, 
Rua Kvapil, Jorik Kvapil, Aleksandar Ninić, Benjamin Uršič, David 
Uršič, Matija Matičič in Kaj Dorič. 
Vsi so v celoti pravilno opravili izzive in uspešno dosegli visoko šte-
vilo ponovitev ter prispevali točke za slovensko uvrstitev na 1. mesto.
Vsi sodelujoči so bili vključeni tudi v nagradni žreb za lepe nagra-
de, kjer sta imela srečo Nik Ložar in Aleks Kolenko.

Čeprav smo v težkih časih, kjer vsako stvar zaznamuje korona vi-
rus, pa niti Slovenija niti Judo klub Komenda ne stagnirata, ampak 
ostajamo zelo aktivni.
Pripravljeni smo se bili boriti do konca in tako dobili še en dose-
žek na mednarodnem nivoju ter prispevali k prepoznavnosti naše 
države Slovenije.

Katarina Kumer

Presrečna mladina nazaj na 
nogometnih zelenicah

Prehodu iz rdeče v oranžno fazo je sledil februarski 
sklep vlade, ki je zelo razveseli mlade nogometaše. Zo-
pet se lahko pričnejo treningi! Ponedeljek, 15. februarja, 
je bil tako srečen dan, vsaj za del nad nogometom nav-
dušene mladine. 

Uredba je določila, da lahko trenirajo otroci, ki so kategorizira-
ni športniki, kar pomeni od selekcije U12 naprej. V NK Komenda 
to predstavlja slabo polovico vseh njihovih nogometašev.  »Odziv 
mladih je bil zelo dober, na trening so prišli vsi. Ti otroci živijo za 
nogomet in res so komaj čakali, da se vrnejo na igrišče,« je pove-
dal predsednik NK Komenda, Aleš Marinko. V času zaprtja špor-
tnih dejavnosti so imeli sicer vsi trenerji stike z otroki prek raz-
ličnih digitalnih medijev, toda nogomet se lahko igra samo v živo. 
Ker je bila odločitev vlade sprejeta le teden dni pred šolskimi 
počitnicami, se je veliko klubov po Sloveniji odločilo, da bodo 
s treningi počakali, da bodo počitnice mimo. V Komendi ne, saj 
so se vladnega odloka vsi skupaj iskreno razveselili. Nogome-
tne zelenice so predolgo samevale, skoraj štiri mesece! »Pri nas 
smo se odločili, da otrokom prvih 14 dni ponudimo brezplačne 
treninge. Treninge imamo letos tudi v času zimskih počitnic,« 
pove Aleš Marinko. 
Trener Grega Urh po prvem tednu ponovnih treningov pove, da se 
otrokom vidi, da so imeli manjko gibanja. Nekaterim se pozna ne-
kaj kilogramov, kondicijsko niso tako močni. Zato, pa tudi zaradi 
mraza, so prve treninge skrajšali na eno uro. »Pa na poškodbe je 
sedaj, na začetku treba paziti,« je jasen Urh, ki doda, da so trenin-
gov iskreno veseli tudi starši, kajti številne otroke je doma težko 
motivirati za gibanje. 
Kaj pa mlajši nogometaši? Ja, tudi oni bi radi nazaj k nogometu. 
Ker je bilo povpraševanje izjemno veliko, so se v NK Komenda od-
ločili, da enkrat na teden zanje organizirajo gibalne urice. Tako 
nihče ni prikrajšan, vseeno pa vsi skupaj čakajo čase, ko pri tre-
ningih ne bo omejitev. Otroci namreč več kot očitno potrebujejo 
gibanje in obožujejo nogomet.

Špela Šimenc

Predsednik NK Komenda Aleš Marinko in trener Grega Urh pravita, 
da so se mladi izjemno razveselili ponovnih treningov.
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Ustanova Petra Pavla 
Glavarja organizira 

predavanje Miše 
Pušenjak* 

Kaj morate vedeti o uspešnem vrt- 
narjenju kljub voluharju, bramorju 
in strunam?

26. februarja, 18:00 – 20:00,  
prek spleta.

Info: www.uppg.si 
Prijave na dogodki@uppg.si

*Predavateljica je priznana strokov-
njakinja, zaposlena kot svetovalka 
specialistka za zelenjadarstvo in okra-
sne rastline pri KGZS, Kmetijsko goz-
darskem zavodu Maribor.

POPRAVEK: 
članek o Komendski 

planinski poti

V prejšnji Aplenci smo objavili čla-
nek o Komendski planinski poti in 
njenih 16-ih točkah. Iz Planinskega 
društva Komenda so nas prijazno 
opomnili, da današnja Komendska 
planinska pot ne vključuje več 16 
točk, kolikor jih je imela prvotna 
trasa, ki jo je zasnoval pokojni Milan 
Šinkovec. Komendska planinska pot 
je bila namreč v letu 2012 nekoliko 
spremenjena in odtlej vključuje 14 
kontrolnih točk. Zadnja kontrolna 
točka je v Tunjicah, trasa pa je sicer 
markirana do Lovske koče na Križu. 

PISMA BRALCEV
Kršenje okoljskih predpisov na Klancu
Obveščamo vas, da v naši okolici (Klanec) večkrat opažamo kršenje okoljskih 
predpisov, pogosto na parceli 306/1 k.o. Klanec: sežiganje strupenih odpadkov 
in odplake v potok, ob katerem se nahaja parcela. Nazadnje smo opazili izliv 
sumljive tekočine, ki je prikazan na priloženih fotografijah. Predvidevamo, da 
bi lahko šlo za barvo ali hladilno tekočino. Odločili smo se vse kršitve doku-
mentirati in če ne bo izboljšanja poslati okoljski inšpekciji.
Lep pozdrav,

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

trgovina.komenda@kzcerklje.si

V PRODAJI SEMENSKI 
KROMPIR ZA 

VRTIČKARJE IN VEČJE 
PRIDELOVALCE

VSE ZA VRTIČKARJE 
Semena, gnojila, 

vrtičkarsko orodje, 
zaščitne koprene, 

folje …

Vabljeni v kotiček 
DOMAČIH DOBROT.

Domači piškoti, 
štruklji …

SOBOTA, 6. 3. 2021

8:00 KRIŽ, pri Čubru

9:00 KOMENDA, pri KK Komenda

10:30 MOSTE, pri zbiralnici mleka

7:00-11:00 Veterina Kamnik d.o.o., Perovo 20

PETEK,12. 3. 2021

8:00 MOTNIK, pri Flegarju

9:00 LAZE, pri pošti

9:30 SREDNJA VAS, pri Ustanku

10:30 KOMENDA, pri KK Komenda

RAZPORED OBVEZNEGA CEPLJENJA 
PSOV PROTI STEKLINI ZA LETO 2021

Vsem materam, dekletom in ženam 
iskreno čestitamo ob dnevu žena in 

materinskem dnevu.

NOVO: ZUNANJA PONUDBA
slaščice ● kava to-go ● pijače ● burgerji ● panzerotti
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  Naslednja Aplenca, Glasilo Občine Komenda, izide v petek, 26. marca. Rok za posredovanje gradiv za objavo v marčevski 
številki je 10. marec 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 83 43 587  /  gasperlin@vrtnicenter.si

LEOPOLD ŠTRICELJ
(19. 4. 1932 – 19. 1. 2021)

iz Most pri Komendi.

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, ata in strica 
se zahvaljujemo sosedom, prijateljem in znancem 
za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče, svete 
maše in druge darove. Hvala g. župniku, pogrebni 
službi Jerič, pevcem in trobentaču za lepo opravljen 
pogrebni obred. 
Zahvaljujemo se tudi osebju ZD Kamnik in UKC Lju-
bljana za zdravstveno oskrbo. Posebna zahvala tudi 
g. Plut Toniju iz Semiča za ganljiv nagovor in sočut-
no zaigrano in zapeto žalostinko. 

Vsi njegovi

ZAHVALA

Le delo, skrb, ljubezen in trpljenje 
izpolnjevalo tvoje je življenje. 
Pa pošle so ti moči in zaprl trudne si oči.
Čeprav spokojno spiš, z nami v spominih 
še naprej živiš.

V 89. letu starosti nas je zapustil 
dragi mož, oče, ata in stric

26 OBVESTILA

Odšli so ...

V 91. letu starosti se je poslovil Stanislav Grkman  
iz Komende.

V 87. letu starosti se je poslovila Antonija Koželj, 
rojena Zabret.

 

OBČINA KOMENDA 
AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV 

SOBOTA, 27. MAREC 2021 
 

Ura Lokacija 

8.00 - 10.00 KRIŽ – pri gasilskem domu 

10.15 - 12.15 KOMENDA – pri kmetijski zadrugi 

12.30 - 14.30 MOSTE – nasproti marketa TUŠ  

V OKVIRU AKCIJE LAHKO ODDATE NASLEDNJE NEVARNE ODPADKE: 

 

 

 
Barve in lake Kozmetiko 
Lepila in črnila Spreje 
Baterije Zdravila 
Akumulatorje Kisline in alkalije 
Motorna olja Pesticide 
Jedilna olja Topila 
Fluorescentne cevi Fotokemikalije 
Čistila Onesnaženo embalažo 
  

 

 

PRI ODDAJI ODPADKOV UPOŠTEVAJTE VARNOSTNO RAZDALJO 
PRIPOROČLJIVA JE NOŠNJA SAMOZAŠČITNIH SREDSTEV (MASKA, ROKAVICE) 

 

Več o nevarnih odpadkih in pravilnem shranjevanju ter oddaji si preberite na: 

https://www.publikus.si/gospodinjstvo/locevanje/nevarni-odpadki 

 

 
PUBLIKUS d.o.o.; Operativni center Kamnik; Suhadole 101, 1218 Komenda  

T: 01 723 82 42; E: oc.kamnik@publikus.si 
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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 12. marca 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 januarske križanke se glasi: MEDIADOM ŽIVI            

Seznam nagrajencev Nagradne križanke MEDIADOM,  v 
Aplenci, Glasilu občine Komenda, številka 01/2021:

1. nagrada  – sušilnik las Vivax z difuzorjem     
NIKA OSOLIN   

2. nagrada – košara za perilo 
TINA KLADNIK, ALENKA TROP, TANJA KONCILIJA

3. nagrada – kuharska knjiga
JURE DOLMOVIČ, HENRIK RAZPOTNIK, EVA LUZAR   

Nagrajenci lahko na podlagi tega potrdila in osebnega 
dokumenta nagrade prevzamejo v tehnični trgovini  ME-
DIADOM, Ljubljanska cesta 3 c, 1241 Kamnik (telefon: 041 

415 756). ČESTITAMO !

Družinska kmetija Jenko
Potok pri Komendi 3, Komenda

041 / 852 - 632 (Matjaž Jenko)
FB: Jajčkomat

Družinska kmetija Jenko vam 
omogoča nakupovanje doma-
čih kokošjih jajčk prek samo-
postrežnega avtomata - Jajč-
komata. Ob njem se nahaja 
tudi manjša samopostrežna tržnica s sezonsko zelenjavo 
(šparglji, krompir, čebula). Na voljo pa vam je tudi doma-
če hladno stisnjeno sončnično, repičino in sojino olje.

1. nagrada: 50 jajc + 1 liter hladno stiskanega repičnega olja
2. nagrada: 40 jajc + 1 liter hladno stiskanega repičnega olja
3. nagrada: 30 jajc + 1 liter hladno stiskanega repičnega olja



LOČENO ZBIRANJE MEŠANE ODPADNE EMBALAŽE

NA KAJ MORATE BITI POZORNI PRI LOČEVANJU MEŠANE ODPADNE EMBALAŽE?
ź Mešano odpadno embalažo se odlaga v razsutem stanju ali v plastičnih vrečah (nosilne ali namenske vrečke za 

odpadke).
ź Večje kose embalaže (npr. plastenke pralnih sredstev) je potrebno pred odlaganjem v posodo razrezati na manjše 

kose. Izjemoma lahko tovrsten odpadek postavimo ob posodo na dan praznjenja.
ź Mešano odpadno embalažo je potrebno pred odlaganjem v posodo izprazniti in stisniti (zmanjšanje prostornine). 

Vsakršni ostanki namreč povzročajo neprijetne vonjave in privabljajo neželjene obiskovalce (mrčes, glodalci, ipd).

Mešano odpadno embalažo, ki jo uporabniki odlagate v črno posodo z rumenim pokrovom, sestavljajo tri 
skupine odpadne embalaže in sicer: odpadna plastična embalaža, odpadna kovinska embalaža in odpadna 
embalaža iz sestavljenih materialov. Zaradi nadaljnjih postopkov predelave je zelo pomembno, da v črno 
posodo z rumenim pokrovom ne odlagamo drugih odpadkov. S pravilnim ločevanjem namreč omogočamo, 
da je delež odpadne embalaže, ki jo lahko predelamo in iz nje naredimo nove uporabne izdelke, višji oziroma 
ostane manj odpadne embalaže, ki jo uporabimo kot gorivo v energetskih objektih.

KATERI ODPADKI NE SPADAJO MED MEŠANO ODPADNO EMBALAŽO?

PAPIR IN KARTON (odlaganje v 
posodo na ekološkem otoku)

ź Papirne in kartonske škatle,
ź časopisi,
ź knjige,
ź brošure, katalogi, letaki,
ź papirnate vrečke,
ź kartonske gajbice za sadje in 

zelenjavo,
ź embalaža zamrznjene hrane,
ź računi, ipd ...

ODPADNA PLASTIČNA 
EMBALAŽA

ź plastenke,
ź plastične folije za 

shranjevanje živil,
ź plastični pokrovčki,
ź plastične nosilne vrečke,
ź celofan,
ź plastični ovitki,
ź plastificiran in povoščen 

papir,
ź plastični ovojni papir od 

salam,
ź plastificirane darilne vrečke,
ź plastični pribor za enkratno 

uporabo,
ź plastični krožniki in kozarci,
ź plastični cvetlični lončki,
ź plastični obešalniki,
ź krtačka maskare,
ź merilna posodica od pokrova 

embalaže za detergente, ipd...

ODPADNA KOVINSKA 
EMBALAŽA

ODPADNA EMBALAŽA IZ 
SESTAVLJENIH MATERIALOV

ź pločevinke,
ź konzerve,
ź aluminijasti pokrovčki od 

kozarcev za vlaganje,
ź aluminijasta folija za 

shranjevanje živil,
ź spreji, ki vsebujejo živila 

(npr. stepena alpska 
smetana), 

ź kovinski ovoji od živil (npr. 
sir, maslo), ipd ...

ź “Tetrapak“ embalaža,
ź tube, 
ź blistri/ovoji za tablete,
ź stiropor, ipd ...

MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI 
(sistem „od vrat do vrat“)

ź CD, DVD,
ź fotografije, albumi, negativi,
ź zamaščena ali neizpraznjena 

embalaža živil,
ź drobni izdelki iz plastičnih 

materialov (glavniki, gumbi, 
okraski, kemični svinčniki brez 
vložka, zobne ščetke ...),

ź z izločki onesnaženi papirnati 
robčki in brisačke, ipd ...


