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Popravek uredništva

V prejšnji številki Aplence – Glasila 
Občine Komenda smo – malce pre-
hitro – zapisali, da je župan Stani-
slav Poglajen odstopil. Župan je na 
februarski seji svoj odstop napove-
dal, vendar se je kasneje premislil in 
se odločil, da ne bo odstopil. Poleg 
tega je bilo v tem članku zapisano, 
da se nadejamo, da bo v prihodnje 
občinsko vodstvo bolj odprto za ko-
munikacijo in informiranje občanov 
o tem, kaj se dogaja v njihovi Občini. 
Pri tem smo imeli v mislih župana 
in ne celotnega vodstva občine. Žu-
pan je bil v tistih dneh namreč za 
nas neodziven, uradno izjavo pa je 
podal tik zatem, ko je bila Aplenca 
že natisnjena.  

Špela Šimenc

Stanislav Poglajen bo od 1. maja naprej 
Občino vodil kot nepoklicni župan, ob 
njem bosta po novem dva podžupana
Stanislav Poglajen ostaja župan Občine Komenda, v kratkem bosta znani tudi podžupanski ime-
ni – Župan verjame, da bodo skupaj z Občinskim svetom uspešno zaključili ta mandat – Trenutna 
prioriteta je dokončanje Zbirnega centra Suhadole.

Za vami je razburkano in, kot ste de-
jali, pritiskov polno obdobje. Po na-
povedi odstopa ste se odločili, da os-

tanete župan, funkcijo pa boste opravljali 
nepoklicno. V Občini se pojavlja veliko 
takšnih in drugačnih interpretacij, pa bo 
najbolje, da poveste sami. Kaj je botrovalo 
odločitvi, da ostanete župan in kakšna je 
razlika med profesionalno in nepoklicno 
župansko funkcijo?
Moja prva najava odstopa je bila dejansko 
podana zaradi velikih pritiskov s stra-
ni posameznih članov Občinskega sveta. 
Uradno izjavo o zadevi plačila odškodnine 
sem javno objavil in posredoval občan-
kam in občanom ter medijem. Kot sem že 
povedal na zadnji seji Občinskega sveta, 
je v zadnjem obdobju potekal medijski 
linč proti Občini Komenda in proti meni 
osebno, kar me je močno potrlo. Ves čas 
svojega mandata od 6. 11. 2014 dalje sem 
se trudil v dobrobit Občine. Za župana 
Občine Komenda sem bil izvoljen s strani 
volivcev, ki so me volili, in prav z njihove 
strani sem v tem času dobil potrditev, da 
imam še vedno njihovo podporo. Verja-

mem, da imam tudi podporo svojih sode-
lavcev. In seveda podporo svoje družine. 
Obžalujem, da Občinskega sveta nisem 
uradno na seji sveta seznanil z zadevo 
»Palmarium«. Glede na zapisano sem se 
po tehtnem premisleku odločil, da svoje-
ga odstopa ne bom ponudil. Po uveljavitvi 
spremembe Statuta Občine Komenda bom 
imenoval dva podžupana. Na prvi seji po 
imenovanju bom Občinski svet uradno 
seznanil z imeni novih podžupanov. Pred-
vidoma s 30. 4. 2021 bom zapustil mesto 
poklicnega župana in bom od 1. 5. dalje do 
konca mandata skušal voditi Občino kot 
nepoklicni župan. To predvsem pomeni, 
da ne bom več redno zaposlen na Občini 
Komenda in bosta del nalog, po njunem 
imenovanju, prevzela podžupana. 

Imate podporo v Občinskem svetu?
Na to vprašanje boste odgovor našli pri 
članih Občinskega sveta. Osebno verja-
mem, da me večina članov še vedno podpi-
ra in da bomo skupaj zaključili ta mandat.

Kljub turbolentnemu obdobju je treba 
nadaljevati delo v Občini. So se prioritete 
in cilji, planirani za leto 2021, zaradi 
odškodninske tožbe Palmariuma, kaj 
spremenili? H katerim projektom se 
Občina usmerja trenutno? 
Res so bili zadnji časi turbolentni in upam, 
da bo temu kmalu konec. V takšnih pogojih 
je resnično težko delati. Prioritete in načrti 
za letošnje leto se zaradi plačila sodno do-
ločene odškodnine niso bistveno spreme-
nili. Predvidevamo, da bomo vse začrtane 
naloge uresničili. Trenutno je prioritetna 
naloga dokončanje Zbirnega centra Suha-
dole, ki ga gradimo skupaj z Občino Ka-
mnik. Velik problem predstavlja reševanje 
zapiranja odlagališča inertnih odpadkov v 
gramoznici, kjer skupaj s službami Mini-

strstva za okolje in prostor še vedno išče-
mo primerno rešitev problema. Intenzivno 
se ukvarjamo s projektiranjem križišča 
pri trgovini Tuš in križišča pri starem ga-
silskem domu v Mostah. V kratkem bomo 
razpisali tudi izvedbo del za dodatni zavi-
jalni pas iz Poslovne Cone Komenda pro-
ti Mostam. Z Direkcijo za vode Republike 
Slovenije smo uskladili DIIP, po katerem 
bo država v celoti prevzela dokončanje 
zadrževalnika na Tunjščici (po DIIP naj bi 
bila dela na zadrževalniku končana v letu 
2023). Nezanemarljivo investicijo v letoš-
njem letu predstavlja tudi izvedba klimati-
zacije v Športni dvorani v Komendi.

Špela Šimenc
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S 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Komenda (4. 3. 2021)

Država odstranitev in predelavo inertnih 
odpadkov ocenila na skoraj 10 milijonov evrov, 

Občina išče primerno rešitev
V četrtek, 4. marca, se je v telovadnici v Mostah odvijala 3. izredna seja Občinskega sveta Občine Komenda. Na dnev-
nem redu so bile 4 točke: Predlog spremembe Statuta Občine Komenda – hitri postopek; Celovita informacija župana 
glede dogajanja v zadevi Palmarium; Informacija o trenutnem stanju na zapiranju odlagališča inertnih odpadkov 
Suhadole; Odstop župana. 

Predlog spremembe Statuta Občine 
Komenda – hitri postopek
Občinski svetniki (z izjemo dveh) so po hi-
trem postopku potrdili spremembo Statuta 
Občine Komenda, po kateri bo imela sedaj 
Občina Komenda lahko dva podžupana. Kot 
je predlagatelj (Statutarno pravna komisija 
Občinskega sveta Občine Komenda) zapisal 
v obrazložitvi, bo sprememba doprinesla 
večjo transparentnost poslovanja Občine 
in pomoč županu pri njegovem delovanju. 
Dva izmed svetnikov, Mojca Šraj iz LMŠ in 
Jožef Sušnik iz TRN, spremembe nista po-
trdila. Sušnik je bil v svojem komentarju 
jedrnat, njegovo mnenje je, da Občina ne 
potrebuje dveh podžupanov. Šrajeva pa je 
poudarila, da gre za velik finančni zalogaj 
ter da Komenda ni tako velika občina, da 
bi bilo to potrebno. Ostali svetniki so spre-
membo podprli. 

Celovita informacija župana glede 
dogajanja v zadevi Palmarium
Župan glede dogajanja v zvezi z zadevo 
Palmarium ni še enkrat pojasnjeval celot-
ne zadeve, saj da je vse zapisal v izjavi za 
javnost, ki je bila tudi priložena Aplenci. 
Poudaril je, da so vsa nanizana dejstva do-
kazljiva, dokumenti so na Občini. Poglajen 
je priznal, da Občinski svet o zadevi res ni 
bil obveščen in se zato še enkrat opravičil. 

Informacija o trenutnem stanju 
na zapiranju odlagališča inertnih 
odpadkov Suhadole
Kronološki potek zapiranja odlagališča 
inertnih odpadkov v Suhadolah, ki je 
pripeljal do ocene zelo visokih finanč-
nih stroškov, ki naj bi prizadeli Občino, 
je opisal Marjan Potočnik. Veliko ljudi 
zmotno misli, da gre pri inertnih odpad-
kih za bale, ki jih lahko vidimo na obmo-

čju Publikusa. Inertni odpadki so zasuti 
in niso vidni, nahajajo pa se na zahodni 
polovici suhadolske gramoznice. Odlaga-
lišče inertnih odpadkov nima potrebnih 
dokumentov za svoje delovanje,  zato so 
inšpekcijske službe in Agencija RS za oko-
lje Občino Komenda določili za upravljal-
ca, ki bi moral do določenega roka (konec 
leta 2020) odstraniti 105.000 ton teh od-
padkov. Ker Občini to ni uspelo, naj bi to 
sedaj storila država na račun Občine. Ja-
nuarja je Občina s strani Inšpektorata za 
okolje in prostor prejela oceno stroškov 
odvoza in predelave inertnih odpadkov 
na drugih lokacijah in ta ocena je znašala 
brez DDV skoraj 10 milijonov evrov! Obči-
na tega in niti nižjega zneska ni sposobna 
sama pokriti, kar so zapisali tudi v odzi-
vu, ki so ga februarja poslali na omenjeni 
Inšpektorat. Trenutno se iščejo rešitve za 
realno rešitev situacije in, kot je povedal 
Potočnik, so že v samem začetku ocenili, 
da je najboljša rešitev predelava na licu 
mesta, kar naj bi po  prvih ocenah  stalo 
med 300.000 in 500.000 evrov. Aprila lani 
je Občina na portalu javnih naročil obja-
vila  prvo  povabilo k  oddaji  ponudb,  ju-
lija še drugo, oboje  neuspešno – na prvi 
razpis sta se prijavila dva ponudnika, ki 
sta bila  predraga glede na rezervirana 
proračunska sredstva, na drugi razpis pa 
se ni prijavil nihče. Tako Občini v dolo-
čenem roku ni uspelo odstraniti teh od-
padkov. Potočnik je še poudaril, da Ob-
čina niti ni upravljala odlagališča  v času 
odlaganja odpadkov, niti ni lastnica vseh 
zemljišč,  tudi ni povzročiteljica teh od-
padkov. Poleg tega ga čudi, kako to, da 
so ARSO in  druge službe Ministrstva za 
okolje kar 10 let (od 2004 – 2014) izdaja-
le pozitivno dokumentacijo  k občinske-
mu prostorskemu načrtu, občinskemu 

podrobnemu prostorskemu načrtu prav 
za območje gramoznice, vključno z od-
lagališčem, k postopkom celovite presoje 
vplivov na okolje in celo gradbenim in 
uporabnim dovoljenjem brez enega sa-
mega negativnega mnenja ali opozorila, 
da gradnja tam ni možna. »Če bi Mini-
strstvo za okolje in prostor, Agencija RS 
za okolje, ob pripravi prvih smernic za to 
območje  leta 2004  opozorilo, da zaradi 
narave odlagališča gradnja tu ni možna, 
bi odlagališče najbrž že zdavnaj bilo za-
prto in  problemov  danes  ne bi bilo,« je 
dejal Potočnik. Župan pa, da upa, da se bo 
ministrstvo odzvalo na njihov poziv, saj 
je zadaj tudi Evropa in še njihove more-
bitne sankcije. Potencialno rešitev sicer 
vidijo v  prenosu upravljanja odlagališča 
na podjetje, ki ima za to ustrezne kapa-
citete in znanje. Strošek pa bi se lahko 
poravnal s prodajo stavbnih parcel na 
območju odlagališča.

Odstop župana
V zadnji točki seje je župan poudaril, da se je 
ves čas svojega mandata trudil za dobro Ob-
čine in da je »čistil okostnjake, ki so padali 
iz omar.« Ker ima še vedno podporo voliv-
cev, sodelavcev in družine, se je po tehtnem 
premisleku odločil, da odstopa ne bo podal. 
»Imenoval bom dva podžupana in na nas-
lednji seji Občinskega sveta boste uradno 
izvedeli, kdo sta. Do konca mandata bom 
poskušal voditi Občino kot neprofesionalni 
župan,« je povedal Poglajen in s tem končal 
sejo. Možnosti razgovora ni bilo.

Ker se je redakcija Aplence zaključila pred 
sejo, na kateri naj bi bila znana podžupana, 
bomo o tem poročali naslednjič.

Špela Šimenc
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OBVESTILO 
O JAVNIH RAZPISIH

Občina Komenda  obvešča, da so od dne 17. 3. 2021 do dne 
9. 4. 2021 na spletni strani www.komenda.si objavljeni 
naslednji javni razpisi:

1. Javni razpis za sofinanciranje društvenih projektov v 
občini Komenda v letu 2021,

2. Javni razpis za sofinanciranje prireditev in projektov 
v občini Komenda v letu 2021,

3. Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih 
programov v občini Komenda v letu 2021,

4. Javni razpis za sofinanciranje programov na področju 
kulture v občini Komenda v letu 2021,

5. Javni poziv za sofinanciranje dejavnosti godbe v 
občini Komenda,

6. Javni poziv za sofinanciranje počitniškega varstva 
otrok v letu 2021.

Stanislav Poglajen 
ŽUPAN OBČINE KOMENDA 

Želim vam lepe, mirne in 
doživete velikonočne praznike, 
da bi v sebi vedno zmogli najti 
voljo in moč za premagovanje 
preizkušenj zahtevnih časov ter zaupanja za 
skupno pot in sodelovanje v prihodnje.

Miha Novak, načelnik Upravne enote Kamnik s sodelavci

Obvestilo – dežurna telefonska 
števila varnostne službe
Kot ste bili že obveščeni ob koncu lanskega leta, vas želimo 
spomniti, da je bila oktobra lani z Varnostno službo Arh pod-
pisana Pogodba o izvajanju fizičnega varovanja premoženja 
v lasti Občine Komenda, na podlagi katere se še vedno izva-
jajo štiriurni dnevni krožni obhodi varnostnika z nadzorom 
določenih lokacij na območju občine Komenda, v smislu 
fizičnega varovanja pred poškodovanjem, uničenjem, tat-
vino in drugimi oblikami škodljivega delovanja, pri katerih 
varnostnik ugotavlja predvsem prisotnost sumljivih oseb na 
varovanem območju ali v neposredni bližini, prisotnost su-
mljivih ali zapuščenih predmetov, pri šolskih in vrtčevskih 
obhodih pa tudi vsakokratno preveritev stanja ograj in vseh 
možnih dostopov v varovano območje in objekte ter druge 
okoliščine, iz katerih je mogoče sklepati, da je objekt ali var-
nostna situacija ogrožena ali da bo ogrožena.
V sklopu pogodbe je na voljo tudi dežurna telefonska šte-
vilka varnostne službe, na katero lahko občani pokličete 
v primeru opažanja sumljivih situacij oziroma kršitev na 
varovanem območju. DEŽURNA TELEFONSKA ŠTEVILKA 
VARNOSTNE SLUŽBE JE  040 129 169. Odzivni čas -  prihod 
varnostnika na teren na podlagi klica, je najkasneje 15 mi-
nut po klicu. 

Občina Komenda 
mag. Majda Ravnikar, direktorica občinske uprave

Marčevsko razmišljanje

V zadnjih tednih in mesecih je bilo zelo turbolentno ter živč-
no dogajanje tako za župana, Občinsko upravo, kot za nas 
svetnike. Dogajala se je tožba, smeti …
Treba je stremeti k boljši prihodnosti; preteklosti se sicer 
ne da spremeniti, je pa treba marsikaj popraviti, korigira-
ti. Modro je treba premisliti, kako naprej, da se bomo raz-
vijali v pravilno smer.  Žal pa smo velikokrat nemočni ob 
vsem dogajanju, kar pridobimo oziroma nam je priloženo na 
»mizo«. Vseeno se trudimo po najboljših močeh in rešujemo 
probleme, velikokrat že zapadle probleme. Vse preveč ener-
gije ter časa in še kaj drugega porabimo za pretečene  pro-
bleme in to je največja ovira za lepšo prihodnost.  
V vsem tem  dogajanju smo lahko veseli in ponosni, da se 
bo v sredini leta 2021 poplačal ves dolg PC Komenda. Težka 
in zahtevna je bila pot, da so se uredile ter našle vse rešitve, 
veliko tudi z našo pomočjo, da bomo lahko rekli, da smo se 
rešili kreditov, dolgov…
Še bolj ponosni smo tudi na našega častnega občana Tadeja 
Pogačarja, ko že v začetku kolesarske sezone dobro tekmuje 
in že zmaguje ter  je takoimenovani »kralj dveh morij«.  Že-
limo mu vse dobro.
Za vsa vaša vprašanja, mnenja smo dosegljivi na trnli-
sta@gmail.com, in vam bomo z veseljem pomagali, če bo 
le možno.

Vaša Lista TRN

Spoštovane občanke in občani,

želimo vam mirne in blagoslovljene 
velikonočne praznike z željo, da v naša 
vsakdanja življenja prinesejo novo 
vedrino, pogum in zaupanje.

Župan Stanislav Poglajen 
z občinsko upravo 
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Člani TD Komenda v okrnjeni izvedbi 
spuščali gregorčke
V četrtek, 11. marca, na predvečer gregorjevega, so se ob Kriškem 
bajerju zbrali člani Turističnega društva Komenda in spustili v 
vodo nekaj gregorčkov. Lansko leto so morali dogodek v zadnjem 
hipu zaradi koronavirusa popolnoma odpovedati, letos pa so se 
odločili, da ga izvedejo v okrnjeni izvedbi in v skladu z vsemi 
varnostnimi priporočili zdravstvene stroke. To je bil eden redkih 
dogodkov v zadnjem letu. »V preteklem letu je odpadlo kar ne-
kaj prireditev, nekaj pa smo jih vendarle izvedli, seveda znotraj 
dovoljenih omejitev. Še najbolj aktivna je bila tržnica, ki deluje 
vsako soboto med deveto in enajsto. 27. marca imamo na pro-
storu tržnice prikaz izdelovanja butaric, 17. aprila pa organizira-
mo čistilno akcijo. V tem letu so ljudje veliko hodili po naravi in 
posledično je ta polna smeti. Imamo kar precej za pospraviti,« je 
povedal predsednik Turističnega društva Komenda Vid Koritnik 
in dodal, da epidemija društvom ni prinesla nič dobrega, saj se že 
čuti upad članov.  

Špela Šimenc

Simpozij o Petru  
Pavlu Glavarju 
Slovenski čebelarji so letošnje leto posve-
tili čebelarskemu veleumu in svojemu 
vzorniku Petru Pavlu Glavarju. Kot prvi so 
ob 300. obletnici njegovega rojstva (2. maj 
1721) pripravili znanstveno srečanje pod 
pokroviteljstvom in v organizaciji svoje 
krovne ustanove Čebelarske zveze Slove-
nije (ČZS) 19. februarja v njenem središču 
na Brdu pri Lukovici. Simpozij je zasno-
val in vodil univ. dipl. inž. Vlado Auguštin, 
svetovalec spec. za tehnologijo čebelarje-
nja, zaradi covid-19 so ga izvedli prek vi-
deokonference. Fo

to
: B
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ra
 D

im
c

Predavatelji na simpoziju (z desne proti levi): dr. Andrej Šalehar, Marko Alauf, Jožef Pavlič  
in Anton Koželj

Člani TD Komenda so, sicer v okrnjeni obliki, upajoč na boljše čase, 
spuščali gregorčke.
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Poškodovanje 
hišk na tržnici v 
Komendi

Februarsko ponedeljkovo jutro na 
tržnici je zopet razkrilo, da so bili 
na delu vandali. Takole je bilo za-
pisano v kroniki Policijske postaje 
Kamnik: »Neznanec je v Komendi 
na tržnici poškodoval vrata na lese-
ni hišici in žlebove na štirih hišicah. 
Kaj je objestnež pridobil, ni znano, 
bo pa zoper njega podana kazenska 
ovadba na pristojno sodišče.« Pri-
stojni zadevo še preiskujejo.

Gasilski kviz mladine nekoč in »pogojno« danes
Gasilska mladina in njihovi mentorji so v 
minulih letih v tem času začeli novo ga-
silsko obdobje.  V  zgodnjepomladanskih 
dneh so v gasilskih domovih obnavljali 
gasilsko znanje in veščine, ki so jih teo-
retično in praktično prikazali na tekmo-
vanju v gasilskem kvizu. Letos pa tega 
tekmovalnega srečanja ni bilo mogoče iz-
peljati. Koronavirus nam onemogoča nor-

malno življenje in zato smo bili prisiljeni 
izpeljati virtualni gasilski kviz. Kviz je po-
tekal preko aplikacije, torej iz domačega 
varnega mehurčka. Mladina in mentorji 
so zopet prikazali voljo, znanje in interes 
za gasilstvo. Vsem, ki ste se udeležili kvi-
za, se iskreno zahvaljujem.

Andrej Lukanec

Gasilski kviz nekoč (februar 2020)

Virtualni trening za gasilski kviz 2021

Predsednik ČZS Boštjan Noč je v pozdrav-
nem govoru poudaril, da P. P. Glavar kot 
velikan slovenskega čebelarstva čebelarje 
obvezuje, da nadaljujejo in razvijajo nje-
govo čebelarsko dediščino. 
Mirenski župan Dušan Skerbiš je povedal, 
kako si bodo v Občini Mirna prizadevali za 
boljšo ureditev Lanšpreža, na katerem je Gla-
var živel in deloval od leta 1766 do 1784, in za 
Glavarju primerne dejavnosti.
Čebelar univ. dipl. inž. Franc Šivic je kot 
prvi od posebej povabljenih predavateljev s 

pomočjo številnih lepih fotografij predsta-
vil Glavarjevo življenje in delo.
Zaslužni prof. dr. Andrej Šalehar je opisal 
veliko in pomembno Glavarjevo strokovno 
čebelarsko dediščino. Njegov Pogovor o če-
belnih rojih je prva poljudno-znanstvena 
knjiga in čebelarski učbenik v slovenskem 
jeziku. Leta 1781 je na Lanšprežu ustano-
vil lastno čebelarsko šolo, bil je pobudnik 
ustanavljanja vaških čebelarskih zadrug, 
izpopolnil je čebelarsko izrazoslovje.
Univ. dipl. inž. Anton Hrovat je opozo-

ril, pri čem se lahko Slovenci na področju 
kmetijstva zgledujemo pri Glavarju.
Glavarjevo dediščino na Lanšprežu (obnovo 
grajske kapele sv. Jožefa, srečanja čebelarjev 
na tem kraju in njihove načrte) je razgrnil 
predsednik Regijske čebelarske zveze Petra 
Pavla Glavarja Anton Koželj.
Glavarjevo dediščino v Komendi – nepre-
mično in premično, duhovno in pisno – pa 
sem predstavil univ. dipl. teolog Jožef Pavlič. 

Jožef Pavlič



Aplenca   |   Marec 20218 AKTUALNO

»Tako pri sprejemu kot pri zaposlovanju v 
novi dom starostnikov bodo prednost imeli 
občani Komende in okoliških krajev«
Na šolski poti se je pričela gradnja novega doma starostnikov, 
katerega investitor je podjetje SeneCura. SeneCura s sedežem 
na Dunaju je bila ustanovljena leta 1998 v Avstriji in je od leta 
2015 del francoske skupine ORPEA. Kot vodilni zasebni po-
nudnik v Avstriji SeneCura upravlja s 84 ustanovami za zdra-
vstveno varstvo in nego, poleg tega pa še z 19 domovi za nego 
na Češkem (od tega 4 v fazi načrtovanja/gradnje) in z doslej 3 
že kupljenimi domovi v Sloveniji (Vojnik, Radenci in Maribor). 
Pogovarjali smo se z njihovo poslovno direktorico za Slovenijo,  
mag. Sando M. Gavranovič.

VKomendi gradite nov dom staro-
stnikov. Kdaj bo sprejel prve stano-
valce in ali že sprejemate prijave?

Dom bo predvidoma končan februarja 
2022, sledi stavbno in ostalo opremljanje. 
Prve stanovalce pa bo predvidoma začel 
sprejemati spomladi 2022. Prijav za na-
stanitve v ta dom trenutno še ne spreje-
mamo, bodo pa tako pri sprejemu kot pri 
zaposlovanju imeli prednost prebivalci 
občine Komenda in okoliških krajev. O 
pričetku sprejemanja vlog bodo intere-
senti obveščeni v lokalnih medijih in na 
spletni strani družbe. 

Kdaj pa načrtujete pričeti z 
zaposlovanjem kadra?
Z zaposlovanjem kadra v domu Komenda 
bomo pričeli v prvi polovici 2022, pri če-
mer bomo potrebovali okoli 35 različnih 

profilov (negovalci, medicinske sestre, 
kuharji ...). Prijav za nove zaposlitve tre-
nutno še ne sprejemamo. Želimo si, da 
dom postane del lokalne skupnosti, lokal-
nega okolja in z njim živi, v njem deluje. 
Glede na ugotovljene potrebe bo lahko 
namreč dom izvajal tudi skupnostne obli-
ke skrbi za starejše, kot na primer razvoz 
kosil, socialni servis, rehabilitacija na 
domu uporabnikov s storitvami fiziotera-
pije in delovne terapije. 

Kako velik bo dom in kakšne 
storitve bo ponujal stanovalcem, 
morda tudi občanom?
Storitve doma v Komendi bodo usmerje-
ne v institucionalno varstvo starejših. V 
trinadstropnem domu bo prostora za 68 
stanovalcev, večina sob bo enoposteljnih, 
v njih so predvidene tudi sobe za demen-
tne osebe. Iz pritličnega dela bo izhod na 
vrt. V domu bo obratoval tudi frizer, pred-
videna je kavarna, ki bo odprta tudi za zu-
nanje obiskovalce. 

Slogan vašega podjetja je »Blizu ljudem«. 
Na kakšen način ga izpolnjujete?
Glavno vodilo pri širitvi je doseganje naj-
boljše kakovosti v oskrbi in negi v skladu 
s sloganom »Blizu ljudem«. Ta predstavlja 
osrednjo podjetniško filozofijo skupine, ki 
predstavlja osnovo za uspešno sožitje med 
stanovalci, družinskimi člani, osebjem 

družbe SeneCura in zaposlenimi v sektorju 
oskrbe in nege starejših: v ospredju je kon-
cept spoštovanja vseh ljudi – s posamezni-
kom vedno v središču pozornosti. Primer 
uresničevanja tega koncepta je program 
Srčna želja, preko katerega osebje beleži 
skrite in manj skrite želje stanovalcev, ki 
jih nato poskušamo uresničiti. Uvajamo 
tudi mnogo novih pristopov in procesov, 
v katerih se želimo mnogo bolj prilagajati 
ritmu stanovalcev, kot pa da se morajo oni 
prilagajati nam. 
V obstoječih hišah SeneCura Slovenija tre-
nutno poteka uvedba novega, posebej za 
SeneCura domove starejših občanov raz-
vitega programa za dokumentiranje zdra-
vstvene nege in oskrbe, s pametnimi tabli-
cami in telefoni. S takim programom bomo 
izboljšali dokumentiranje in zmanjšali 
breme zdravstvenega in negovalnega ose-
bja, da se lahko več časa posvečajo oskrbo-
vancem – to bo postala ena od novo uve-
denih dobrih praks v vseh naših domovih, 
obstoječih in novih v Sloveniji. Končujemo 
prvo fazo tega projekta – vpeljava sodob-
nega sestrskega klica v dveh hišah. 

Špela Šimenc

»V trinadstropnem 
domu bo prostora za 68 
stanovalcev, večina sob 
bo enoposteljnih, v njih 
so predvidene tudi sobe 
za dementne osebe.«
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»Naša želja po širjenju 
poslovne cone je zelo velika«
V Poslovni coni Komenda je ta trenutek 85 delujočih podjetij 
in okrog 4500 zaposlenih. Interes podjetij za nakup zemljišč v 
komendski poslovni coni je po besedah direktorja, Matica Rom-
šaka, precejšen. V tem trenutku parcel za prodajo ni več, pote-
kajo pa že postopki, s katerimi bodo skušali v pozidljivi del cone 
vnesti nove parcele. O tem, pa tudi o finančnem delovanju PC 
Komenda, smo se pogovarjali z njenim direktorjem.

Na januarski seji Občinskega sveta 
Občine Komenda, ki je bila zapr-
ta za javnost, je bil sprejet sklep o 

zmanjšanju osnovnega kapitala družbe 
PCK d.o.o. Zakaj je bilo to potrebno?
Zmanjšanje osnovnega kapitala je potreb-
no zaradi umika lastnega poslovnega de-
leža in pokrivanja izgube iz preteklih let. 
Na kratko: to počnemo zato, da izničimo 
kumulativno izgubo cone, ki se vleče še iz 
časa prejšnjega poslovodstva družbe in da 
dokončno poplačamo banke. Z izpolnitvijo 
teh pogojev bomo ustvarili pravno osno-
vo, da se v drugi polovici leta pričnemo 
dogovarjati, kako z Občino zapreti kredit, 
ki ga ima le ta pri Poslovni coni Komenda. 
Občina se zaradi tega kredita na prostem 
trgu za infrastrukturne projekte ne more 
zadolževati. Upam, da nam bo to uspelo do 
konca letošnjega leta. 

Za koliko se bo zmanjšal osnovni 
kapital družbe?
Osnovni kapital družbe se bo zmanj-
šal za 20 % oziroma bomo ta sredstva 
odvedli v kapitalske rezerve družbe, in 
sicer tako, da bomo umaknili lastne po-
slovne deleže v družbi PC Komenda. PCK 
je namreč v preteklih letih prišla do la-
stništva 20 % družbe, prej v lasti podje-
tja Candor. Del deleža smo odkupili, del 
deleža pa pridobili v izvršilnem postop-
ku. Lastna poslovna deleža sta bila pred-
hodno v celoti plačana oz. zagotovljena v 
breme bilančnega dobička. Po sprejemu 
sklepa o zmanjšanju osnovnega kapita-
la, z umikom lastnih poslovnih deležev 
in po pravnomočnosti sklepa, bo lastnik 
kapitala v celoti Občina Komenda – 100 
% lastnik. 

Je Poslovna cona Komenda poslovala z 
dobičkom in kakšne so vaše napovedi za 
leto 2021?
Celotni dobiček v letu 2020 je znašal 
1.028.308,82 evrov, v celoti bo šel – kot 
omenjeno – v pokrivanje kumulativne iz-
gube iz preteklih let. Na podlagi projekcij je 
enako predvideno tudi za leto 2021. 

V najinem zadnjem pogovoru za Aplenco 
ste dejali, da bo dolg do DUTB v celoti 
saniran do letošnjega junija. To še drži? 
Bo družba do konca letošnjega leta torej 
brez dolgov?
Če se prav spominjam je bil ob najinem 
zadnjem pogovoru novembra lani ta dolg 
še cca. 1,7 milijona evrov. Pred novim le-
tom je padel pod milijon, danes pa znaša 
še 772.603 evrov. V planu prihodkov in od-
hodkov za leto 2021 so predvideni prihodki 
1.061.830 evrov, iz katerih bomo poplačali 
tudi celoten kredit do DUTB. Glede dolgov 
pa lahko zagotovim, da družba PC Komen-
da konec leta ne bo imela več dolgov pri fi-
nančnih inštitucijah.

Februarja je bil imenovan tudi nov 
nadzorni svet Poslovne cone Komenda. 
Kdo ga sestavlja?
Župan Stanislav Poglajen je za naslednje 
mandatno obdobje imenoval novi – stari 
nadzorni svet, v isti sestavi. Njegov pred-
sednik je Tomaž Lamovšek, podpredsednik 
je Aleš Marinko, člani pa so še Igor Štebe, 
Roman Grošelj in Marjan Potočnik. Moram 
poudariti, da od samega začetka, vseh deset 
let, odkar sem na čelu družbe, z nadzornim 
svetom dobro sodelujemo. To pa je tudi po-
goj za nemoteno delo in dobre rezultate. 

Avgusta ste zaključili gradnjo 
infrastrukture na osmih novih gradbenih 
parcelah.  Imajo te parcele že uporabno 
dovoljenje?
Iz kranjskega Zavoda za varstvo narave 
so nas ravno pred kratkim obvestili, da 

»Ta trenutek novih 
parcel za prodajo ni, 
smo pa v postopkih, 
s katerimi bomo 
poskušali v pozidljivo 
območje vrniti nove 
parcele.«
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»Funkcijo predsednika 
Konjeniškega kluba Komenda 
prevzemam v izjemno 
zahtevnih razmerah«
Kot smo zapisali v prejšnji Aplenci, ima Konjeniški klub Komen-
da novega predsednika. To je postal Marjan Sedej, sicer tudi 
direktor Javnega zavoda Lekarna Ljubljana in direktor Zavoda 
Ljubhospic Ljubljana. Marjan Sedej je bil tri leta predsednik Ka-
saške zveze Slovenije, komendski konjeniški klub pa prevzema 
v izjemno težkih časih. 

Čestitke ob prevzemu funkcije 
predsednika KK Komenda. Kateri so 
največji izzivi, ki jih vidite v novi vlogi?
Iskrena hvala za čestitke. Funkcijo pred-
sednika KK Komenda sprejemam v izje-
mno zahtevnih razmerah, v katerih se je 
znašel klub po nepričakovanem zaprtju 
javnega življenja v preteklem letu in od-
povedi vsakršne sejemske dejavnosti. 
Posledica tega je popoln kolaps poslova-
nja kluba in s tem seveda tudi negativen 
rezultat za leto 2020 ter neporavnane 
finančne obveznosti iz preteklosti. Raz-
mere so dejansko težke in v tem trenut-
ku je moj največji, rekel bi, celo edini iz-

ziv: konsolidacija in stabilizacija razmer 
v in okoli kluba. Šele, ko bomo prebrodili 
to težko obdobje, bodo prišli na vrsto 
drugi, dolgoročni cilji in izzivi razvoja 
kluba v poslovnem, tekmovalnem in ka-
drovskem smislu.

Kakšna je vaša vizija, v katero smer bo 
šel nadaljnji razvoj KK Komenda?
Na prvi seji UO KK Komenda sem vsem 
članom razdelil list papirja s sledečimi 
vprašanji: Kje vidijo klub v naslednjih 20 
letih? Kaj lahko kot predsednik kluba pri-
čakujem od njih? Kaj lahko dajo klubu kot 
člani UO? Vprašanja so zajela bistvo na-

daljnjega razvoja kluba: kako strateško 
razmišljajo in kakšna je njihova strate-
ška usmeritev, kako vidijo razvoj kluba, 
kako smo kot upravni odbor kompatibilni, 
enotni in spoštljivi pri vodenju kluba in 
kaj pravzaprav lahko prispevajo oziroma 
dajo v klub za dobrobit vseh članov kluba, 
lokalne skupnosti in vseh drugih deležni-
kom kluba. Moram reči, da so bili odgo-
vori zelo različni, a pri vseh je prevlado-
valo enotno prepričanje in zaveza, da je 
potrebno narediti vse, da se klub vrne na 
svojo zmagovito in uspešno pot. Zavedam 
se, da nas čaka težko leto. A sem prepri-
čan, da nam bo uspelo!

so izpolnjeni pogoji za izdajo pozitivne-
ga soglasja k uporabnemu dovoljenju za 
infrastrukturo. ZRSVN je od nas zahteval 
številne okoljske projekte, ki smo jih sku-
paj s svojimi izvajalci opravili  – zgradi-
li smo mlake za dvoživke, posadili smo 
ekstenzivni sadovnjak na Kanciljevih nji-
vah, izvedli kotanje za dvoživke na Kanci-
ljevih njivah, okrog novega dela cone pos-
tavili stalno žično in ograjo za dvoživke, 
očistili smo vse nadomestne habitate za 
hribskega urha, očistili smo iztočni kanal 
in zadrževalnik S6 ob Komteksu in še kaj 
bi se našlo. S tem smo izpolnili vse pogoje 
za uporabno dovoljenje. 

Ste pa tudi že v dogovarjanjih za 
nove parcele? 
Ta trenutek novih parcel za prodajo ni, smo 

pa v postopkih, s katerimi bomo poskušali 
v pozidljivo območje vrniti nove parcele. 
Teh je še za cca. 40.000 m². Kako uspešni 
bomo, bodo pokazali prihodnji meseci. 

Pa je interes med kupci, podjetji, si želijo 
v Poslovno cono Komenda?
Interes je. Moram reči, da vsak, ki pride 
sem, cono pohvali, da je bila zasnovana in 
zgrajena pravilno – da se je najprej zgra-
dila infrastruktura do vseh parcel in šele 
potem so se na parcele pričeli postavljati 
gospodarski objekti. Odliva podjetij ni, v 
zadnjih desetih letih sta šli iz cone ven dve 
podjetji, in sicer zaradi likvidnostnih te-
žav. Sicer pa je interes lastnikov, da bi še 
dokupili zemljo, ne da bi jo prodali. Prav 
zato je naša želja po širjenju poslovne cone 
zelo velika. Tudi z vodiškim županom smo 

že imeli sestanek o tem, da bi se cona mo-
rebiti širila na območje Vodic.  

Pri toliko zaposlenih in tako ozkem 
cestnem grlu ob izvozu iz cone, mora biti 
ob koncu delavnika tukaj kar 'živahno'. 
Državne cestne povezave do avtoceste še 
ni, prav tako občinskega tretjega pasu 
proti Žejam. Kako kaže s tem?
Obljube glede povezovalne ceste med cono 
in Vodicami so, to pa je zaenkrat tudi vse. 
Dogovarjamo se za srečanje s pristojnimi 
ministri. Občina Komenda kot lastnik in-
frastrukture pa pripravlja projekt, za kate-
rega upamo, da bo zgrajen v letošnjem letu 
– to je izgradnja tretjega pasu za zavijanje 
proti Žejam.  

Špela Šimenc
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Konjeniški svet za vas ni nekaj novega. 
Kakšne so vaše izkušnje na tem področju?
V letih od 2013 do 2016, ko sem zaradi tež-
ke bolezni svojo funkcijo predal, sem bil 
predsednik Kasaške zveze Slovenije. Tudi v 
tistem času razmere na Zvezi niso bile nič 
kaj rožnate. A smo uspeli sanirati finančno 
stanje in načrtno vzpostaviti model nadalj-
njega razvoja kasaškega športa v Sloveniji. 
V slovenski prostor smo pripeljali franco-
ske kasače, podpisali pogodbo o dolgoroč-
nem sodelovanju s krovno francosko kasa-
ško organizacijo, za 30 % povečali število 
tekmovalnih dni, oblikovali enotno rejsko 
kasaško organizacijo, pričeli s projektom 
mecenstva in vzpostavili čvrste in poštene 
odnose med posameznimi klubi in asoci-
acijami v Zvezi. Na tisto obdobje sem po-
nosen in prav v funkciji predsednika Zveze 
sem se prvič srečal s KK Komenda, z njego-
vim dolgoletnim predsednikom Lahom in 
s posameznimi dejavnimi člani kluba.

Prepoznaven del KK Komenda so 
kmetijski sejmi. Po epidemiji zopet  
lahko pričakujemo, da boste sejme v 
Komendi oživili?
Sejmi so sestavni del KK Komenda in bodo 
kot taki tudi vedno ostali. Epidemija je v 
preteklem letu nasilno prekinila 25-letno 
tradicijo kmetijskih sejmov. Toda epide-
mija ne more trajati večno! Danes z goto-
vostjo lahko rečemo, da je spomladanski 
sejem v Komendi daleč najboljši sejem s to 
tematiko ne samo v Sloveniji, pač pa tudi 
preko njenih meja. Upam, da bodo raz-

mere že v tem letu omogočile izvedbo vsaj 
zmanjšanega kmetijskega sejma, tako, da 
ne izgubimo v celoti še enega leta. Ob tem 
pa bi rad še enkrat poudaril, kako velik vi-
zionar je bil g. Alojz Lah, ki je bil pravza-
prav zaščitna znamka sejma v Komendi, 
idejni vodja in tvorec uspešne gospodar-
sko-sejemske dejavnosti. Mislim, da bodo 

šele bodoči časi pokazali njegov neprecen-
ljiv prispevek, ne samo k razvoju kluba, pač 
pa k splošnemu napredku konjeniškega 
športa in Občine Komenda kot take. 

KK Komenda je pomemben del občine 
in občanov. Bi na tem mestu morda 
občanom ob prevzemu vaše nove 
funkcije kaj sporočili?
KK Komenda je bil dolgoletno najboljši 
klub daleč naokoli. Ponos ne samo Komen-
de, pač pa mnogo širše. Bil je biser, ki je, 
predvsem zaradi zunanjih razmer (no, pa 
tudi z nekaterimi neposrečenimi notranji-

mi dejanji) izgubil del svetlečega leska. A je 
še vedno prepoznaven, močan in žlahten. 
Kot predsednik kluba čutim izjemno odgo-
vornost in globoko spoštovanje do mojih 
dveh predhodnikov in do vseh članov, ki 
so skozi celotno uspešno zgodovino kluba 
ustvarili in poustvarjali njegov razvoj. Bo-
dite ponosni na klub, na njegovo tradicijo 
in dosežke. Vaš pozitivni odnos do kluba 
bo za mene še večja odgovornost in hkra-
ti še dodatna motivacija. Drage občanke in 
spoštovani občani, ostanite zdravi.

Špela Šimenc

 »Upam, da bodo 
razmere že  v tem letu 

omogočile izvedbo 
vsaj zmanjšanega  

kmetijskega sejma, 
tako, da ne izgubimo v 

celoti še enega leta.«

Želimo vam varno in srečno vožnjo!

Sejemski prizor, ki se nam danes zdi skoraj neresničen. Kdaj bo zopet mogoča izvedba sejma 
kot nekoč, ne ve nihče ...
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Spoznajmo čmrlje in 
čebele samotarke

Opraševalci so pomembni za našo prehransko varnost. Ko go-
vorimo o opraševanju, največkrat pomislimo samo na medo-
nosno oziroma kranjsko čebelo. Ta je pomembna opraševalka, 
a še zdaleč ni edina. Vsaj polovico opraševanja v kmetijstvu 
namreč opravijo divji opraševalci, v naravi pa je njihov delež 
še precej večji. 

Opraševanje žuželk je pomembno 
tako za kmetijstvo kot za naravo 
oziroma biodiverziteto. Potrebuje 

ga namreč približno 80 % kmetijskih in 
divjih rastlin. Opraševanje ne vpliva samo 
na količino, ampak tudi na kakovost hrane. 
Ugotovili so, da se na cvetovih, ki so bolje 
oprašeni, razvijejo ne le večji, ampak tudi 
lepši, bolj obstojni in bolj hranljivi plodovi.

Divji opraševalci zmorejo več
Poleg medonosne čebele, ki je najbolj znana 
opraševalka, je bilo v Sloveniji doslej najde-
nih še več kot 570 vrst divjih čebel. Mednje 

sodijo čmrlji in čebele samotarke. Čmrlje 
gotovo poznate, verjetno pa ne veste, da jih 
v Sloveniji živi kar 35 vrst. Podobno kot me-
donosna čebela tudi čmrlji živijo v druži-
nah, ki jih sestavljajo matica, delavke in del 
leta tudi samci. So pa družine čmrljev veliko 
manjše in štejejo največ nekaj sto osebkov, 
medtem ko je v čebelji družini več deset ti-
soč delavk. Druga razlika pa je, da so čmrlje 
družine kratkotrajne. Nastanejo pomladi in 
najkasneje jeseni propadejo. Pri čmrljih na-
mreč prezimijo samo v zadnjem letu izlegle 
matice. Vsi čmrlji, ki jih vidimo zgodaj po-
mladi, so torej matice.

Nasprotno pa večina drugih divjih če-
bel živi samotarsko. Vsaka čebela skrbi za 
svoje gnezdo, ki je v luknji v lesu, v votlem 
rastlinskem steblu ali tleh. V gnezdu sami-
ca pripravi zalogo hrane in odloži jajčeca, 
nato pa ga zapečati in skrb za potomstvo 
je tako zaključena. Pri večini vrst nova 
generacija iz gnezda izleti šele naslednje 
leto. So zelo raznolike. Najmanjše so velike 
samo tri milimetre in jih zlahka spregle-
damo, največje lesne čebele pa kar 25 mm.
Čmrlji in čebele samotarke so izvrstni 
opraševalci. Čmrlji na prvi pogled delujejo 
nerodni in počasni, a v resnici ni tako. Če 
jih opazujemo, vidimo, da so zelo hitri. V 
enakem času oprašijo dva do štirikrat to-
liko cvetov kot čebele, kljub hitrosti pa na 
cvetu pustijo več cvetnega prahu, kar je za 
opraševanje najpomembnejše. Cvet lahko 
tudi stresejo, kar še izboljša opraševanje, 
pri nekaterih rastlinah, npr. paradižniku, 
pa je to nujno. So tudi zelo marljivi, opra-
šujejo od zgodnjega jutra do poznega ve-
čera. En čmrlj tako opravi veliko več dela 
kot ena čebela. Tudi čebele samotarke so 
izjemno učinkovite. Ena samotarka lahko 
opravi delo kar stotih medonosnih čebel. 

Pomagajmo opraševalcem
Spremembe v okolju so opraševalce v 
zadnjih desetletjih zelo prizadele. Pisanih 
cvetočih travnikov je vedno manj. Ogro-
žajo jih tudi nepravilna uporaba pestici-
dov in bolezni. Čmrlji in čebele samotarke 
tudi vedno težje najdejo primerno mesto 
za gnezdenje.
Opraševalcem moramo zagotoviti hra-
no, prostor za gnezdenje in zdravo oko-
lje. Ključno je ohranjanje pisanih cvetočih 
travnikov, ki so najpomembnejši življenj-
ski prostor opraševalcev. Tako bodo imeli 
hrano tudi potem, ko bo sadno drevje od-
cvetelo. Na takih travnikih mnogi opra-
ševalci tudi gnezdijo. Samotarkam lahko 
pripravimo tudi gnezdilnice. Prehranske 
razmere lahko izboljšamo tudi s sejanjem 
medovitih rastlin. Če uporabljamo fitofar-
macevtska sredstva, pa moramo ravnati 
strogo v skladu z navodili. Le tako bodo 
opraševalci lahko še naprej opravljali svoje 
pomembno poslanstvo. 

dr. Danilo Bevk, 
Nacionalni inštitut za biologijo
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Več informacij o opraševalcih in biodiverziteti najdete na spletni strani projekta Life Naturavi-
va, Biodiverziteta – umetnost življenja.
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Naj dom za starejše 
ne bo vaša prva misel
Bilo je sredi poletja 2019. Nekega jutra med preživljanjem po-
letnih počitnic je zazvonil telefon. Na drugi strani kriki nemoči 
očetove prijateljice. Tu smo v Izoli, oče se je utopil, reševalci ga 
oživljajo, slabo kaže, pridi takoj nazaj v Slovenijo. Prepričana 
sem bila, da je prišel tisti dan, ko se bo treba od očeta posloviti. 
»Zakaj, kaj se je zgodilo, kako je to mogoče,« je donelo v glavi. 
Oče je bil namreč do tistega dne nadpovprečno aktiven, špor-
tnik, kljub relativno visoki starosti je skrbel zase. Tistega dne se 
je vse spremenilo. 

Oče je zahvaljujoč predanim zdravni-
kom in medicinskim sestram Splo-
šne bolnišnice Izola dobil prvo bit-

ko, ki se je nadaljevala v URI Soča. Srce je 
bilo na srečo dovolj močno, da je zdržalo. 
Med trimesečnim okrevanjem je postalo 
jasno, da oče ne bo mogel več skrbeti sam 
zase. Takrat sem se tudi sama znašla v hudi 
čustveni stiski. Vedela sem, da je imel oče 
le eno željo. »Prosim, ne bi šel rad v dom!« 
Zame to ni bilo presenečenje, saj je eden 
tistih starostnikov, ki se težko sprijazni s 
starostjo, kaj šele, da bi se ločil od svoje-

ga doma in samostojnega življenja, ki ga je 
vrsto let kot vdovec živel. 
Kaj zdaj, je bilo vprašanje, ki me je moč-
no obremenjevalo tiste mesece očetovega 
okrevanja. S pomočjo socialne delavke v 
URI Soča smo iskali rešitev. Nismo našli 
tiste, ki bi zadovoljila nas in očeta, saj je 
bila edina možnost, ki je bila takrat po-
nujena, 24-urna domska oskrba. Kako si 
življenje organizirati na novo, ko si nad-
povprečno delovno aktiven, v življenje pa 
vklopiti še skrb za očeta, potrebnega po-
moči pri pomembnem delu dnevnih opra-

vil? Prijatelji, ki so že imeli podobno izku-
šnjo, so mi predlagali dnevno varstvo. 
O tem do tedaj nisem vedela skoraj nič, 
saj mi niti ni bilo treba vedeti. Začelo se je 
nekajtedensko iskanje možnosti v okoli-
šu, kjer smo doma, saj oče za dolge vožnje 
še ni bil dovolj pri močeh. Javne institucije 
v bližnji okolici so bile prezasedene s sta-
rostniki, ki so bivali v dnevnem varstvu. 
Na koncu so našo stisko rešili v bližnjem 
Domu sv. Katarine. Pri očetu sem prve dni 
obiskovanja dnevnega varstva opazila ve-
lik strah, saj je bilo to zanj nekaj novega, 
predvsem pa zaradi dokončnega spozna-
nja, da ne bo mogel več sam skrbeti zase. 
Po štirinajstih dneh je tisti strah izginil, 
oče je začel z veseljem hoditi v družbo 
vrstnikov. V veselje so mu bili rekreaci-
ja, peka piškotov, pogovori z oskrbovan-
ci, družabne igre in pogovori s sestrami. 
Že takrat sem vedela, da oče kljub vsem 
omejitvam ne sme obsedeti doma, na 
kavču, pred televizijo. Da mora ostati ak-
tiven, ne glede na vse omejitve. Žal je naj-
večja zdravstvena kriza po nekaj mesecih 
prekinila obiskovanje dnevnega varstva. 
Domovi za starejše so ostali hermetično 
zaprti. Minevali so tedni razglašene epi-
demije, oče je ves čas spraševal v hecu, 
kdaj bo spet šel v vrtec. Vedela sem, da 
pogreša druženje, ki mu je priraslo k srcu. 
Ko so se bližali zadnji dnevi razglašene 
epidemije, je bilo jasno, da bodo zaradi 
obrambe starejše populacije domovi še 
dolgo ostali zaprti. Kaj zdaj, je bilo vpra-
šanje, ki nas je po nekaj mesecih spet za-
čelo mučiti, kaj z očetom v novi realnosti?
Tik pred koncem prvega vala smo izvede-
li za dnevno varstvo nekje v Komendi. »S 
projektom Krekovo središče, ki nadgrajuje 
dosedanje dejavnosti Inštituta Antona Tr-
stenjaka za gerontologijo in medgenera-
cijsko sožitje in Zavoda Medgeneracijsko 
središče Komenda bomo z vrsto medge-
neracijskih srečanj in usposabljanj pove-
zali starejše in mlade.« Uvodni nagovor na 
spletni strani https://www.zmsk.si/ nas je 
prepričal, da smo kontaktirali gospo Ber-
nardo. Ko smo ji razložili naš položaj, nam 
je prijazno razložila: »To je tisto, kar išče-
te – dnevno bivanje«. Že prvi obisk je oče-
tu, ki se je težko privajal na nove in nove 
spremembe, prinesel nasmeh na obraz.  Na 
vratih ga je prvi dan pričakala vedno na-
smejana Bernarda. Takoj sem začutila, da 
se bo tu počutil res dobro. Krekovo središče 
je namreč nov in prijeten objekt, v mirnem 
okolišu. Omogoča dnevno bivanje manjših 
skupin starostnikov, kar omogoča varno 
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razdaljo tudi v času epidemije. V manjši 
skupini lahko vsak od njih pride do izraza 
in se ne počuti odrinjenega, saj se mu po-
sveča dovolj pozornosti. Glede na precej 
natrpane urnike članov naše družine smo 
se dogovorili, da bo oče tam od 9. do 15.30 
ure, kar nam je omogočilo, da tudi naše 
službe ne trpijo.
Oče je tam spoznal Bernardo, Brigito in 
Saro, tiste prijazne mladenke, ki so mu 
pomagale, da je okreval do ravni, ki je bila 
za nas do tedaj nepredstavljiva. S pogovori 
o preteklem življenju, tudi kakšni osebni 
stiski, in toplo besedo so mu pomagale, da 
je v največji meri zaživel polno življenje, 
kot ga lahko s svojimi novimi omejitva-
mi. »Danes smo pekli piškote, bili smo na 
sprehodu, skuhali smo kosilo, izdelovali 
smo plakat in voščilnice,« se je v dneh, ko 
je obiskoval središče v Komendi, rad po-
hvalil oče. To so aktivnosti, v katere svo-
jega očeta verjetno sama ne bi mogla nikoli 
prepričati, saj za to nisem usposobljena. 
Oče je med obiskovanjem novega »vrtca«, 
kot se rad pošali, odkril svoj nov talent, ri-

sanje in izdelovanje pobarvank, ki so mu 
do tedaj nemirno roko spet umirile. Zah-
vala za to gre Bernardi, ki je s svojim zna-
njem in izkušnjami hitro ugotovila, kaj oče 
potrebuje. Dnevna telovadba mu je okrepi-
la duha in telo. 
Zadnje življenjsko obdobje je čas, ko se 
naši starši dokončno začnejo zavedati 
svoje minljivosti, zato je toliko bolj po-
membno, da ga ne preživijo sami, izolira-
ni od zunanjega sveta in osamljeni. Ko se 
boste sami soočali s podobno izkušnjo kot 
jaz, naj vaša edina rešitev ne bo le 24-urno 
institucionalno varstvo, saj obstajajo tudi 
druge, za starostnike manj stresne alter-
native, ki omogočajo aktivno preživljanje 
starosti in življenje z družino. S pomočjo 
Krekovega središča smo si življenje or-
ganizirali tako, da še vedno lahko živimo 
skupaj, brez da smo mlajši prikrajšani za 
svoje vsakodnevne aktivnosti in obvezno-
sti. Z gotovostjo lahko trdim, da aktivnosti, 
ki jih nudijo Krekovo središče in njihove 
terapevtke, našim staršem izboljšajo ka-
kovost življenja in ga podaljšajo za dra-

gocene mesece ali leta. Hvaležna sem, da 
so mi pomagali prebroditi enega najtežjih 
obdobij v življenju. 
Življenjske izkušnje, ki jih naši starši pre-
našajo na tiste, ki danes skrbijo za njih, 
krepijo tudi vedno večje zavedanje, da ge-
neracije med sabo niso ločene, ampak da 
jih je treba povezovati. Prav to je medge-
neracijsko sožitje, ki ga poudarjajo v Kre-
kovem središču. Še enkrat hvala za vso po-
moč in podporo po težkih trenutkih, ki se 
danes zdijo kot oddaljeni spomin.

Vesna Vuković

V Krekovem središču, na Krekovi 
ulici 10 v Komendi, se bodo ponovno 
odprla vrata dnevnega bivanja za vse 
tiste starostnike, ki so že preceplje-
ni. Kontaktna številka:  064 299 599. 
Toplo vabljeni.

Hitra izposoja knjig BRALNE VREČKE:  
izberi – izposodi si – preberi - vrni

Za hitro izposojo knjig smo pripravili zanimive bralne 
vrečke. Izberete vrečko s knjigami, si jo na izposoji izposo-
dite in odnesete domov. Knjige so čiste in skrbno izbrane.
Izbirate lahko med različnimi vrečkami:

 ◼ PRAVLJIČNIH 7: v vrečkah boste našli sedem knjig, ki 
so primerne za predbralno značko Veronikin zaklad. 
Štiri zgodbice ali pravljice, dve poučni knjigi in ena 
zbirka pesmic za predšolske otroke.

 ◼ POTEPUŠKIH 5: v vrečkah je pet pustolovskih in navi-
hanih zgodb za bralce od 10. leta dalje.

 ◼ 3 NA IZI: tri knjige za bralce 13 +.
 ◼ BRANJE JE ISKANJE: vrečka s 15 knjigami za družinsko 

branje in raziskovanje.
 ◼ BRALCI ZAČETNIKI: 7 knjig za prvo samostojno bra-

nje. Slikopisi in slikanice z malo besedila.

V pripravi so tudi 
tematske vrečke za 
odrasle.
Vabljeni, da pridete 
po svojo vrečko 
knjig!

Knjižnica Franceta 
Balantiča Kamnik

Naročanje, izposoja in vračanje knjižničnega 
gradiva v Krajevni knjižnici Komenda

Obiskovalci knjižnice lahko znova sami izbirajo gradivo 
med knjižnimi policami. Ob prihodu v knjižnico upošte-
vajte oznake in predpisane ukrepe za preprečitev širjenja 
okužb s covid-19. 

Uporabnike obveščamo, da želeno gradivo še vedno lah-
ko predhodno naročijo preko aplikacije Moja knjižnica ali 
(znotraj obratovalnega časa) na telefonski številki:
Krajevna knjižnica Komenda: 01 834 32 98.
 
Čitalnica za obiskovalce še ni odprta. Revije in druge serij-
ske publikacije si lahko izposodite z naročilom. 
 

Obratovalni čas Krajevne knjižnice Komenda:

Ponedeljek 08:00-15:00

Torek 08:00-15:00

Sreda 13:00-19:00

Četrtek 13:00-19:00

Petek 13:00-19:00

Sobota 08:00-13:00
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Mimo mlinčkov na vrh Koseškega 
hriba ali zgodovina Slovencev v malem
Pred tremi leti sem se odločila za nakup stanovanja v Mo-
stah pri Komendi. Ko sem se o tem pogovarjala s prijatelji 
in znanci, so kar hitro prišli do ugotovitve, da se bom lahko 
sprehajala do mlinčkov. Nisem vedela, kakšni mlinčki so to. 

Že prvi dan, preden sem se vselila v stanovanje in sem ga šele čisti-
la, sem se odpravila tja. Poti nisem poznala, a sem vedela, da je tre-
ba iti skozi vas Suhadole, mimo cerkve sv. Klemena in potem proti 
gozdu pod Koseškim hribom. Pot me je vodila ob Pšati, nekaj časa 
na desni, potem na levi strani. Rečica je po dežju kar visoka, skoraj 
deroča, po njej plavajo race.
Potem se moraš od nje posloviti, saj zaviješ po poti desno, a tu teče 
mali potoček, ki je poln žabjih pupkov in malih rastlinic, hrane za 
male živali. Najmlajši sprehajalci uživajo, ko gledajo vodo, ki teče, 
poleti hladi ozračje, pozimi pa se na njej naredi led. Zgodaj spomla-
di tu rastejo jetrniki, zvončki, marijine srajčke ob spremljavi siničk, 
ščinkavcev in ostalih ptic, ki neumorno ščebetajo in kličejo pomlad, 
poletje, jesen in zimo. Po dobrih dveh kilometrih prispem do table z 
napisom Mlinčki in veselo zavijem nekoliko v levo. Kar ostrmim … 
Pogled na vse te mlinčke, ki veselo meljejo, kočica z mizo, kočica za 
piknik, poleg pa skladovnica drv, prostor za taborni ogenj je ograjen 
s skalami, okoli pa kar nekaj klopic. Čudovito! Pa ne samo to, skrbno 
in lično urejen prostor sredi gozdička, kjer se ustavljajo pohodniki, 
skupinice tabornikov, starejših sprehajalcev ali pa mamice z vozički. 
V desni smeri je Žegnani studenec; zajetje za tekočo vodo, ki naj bi bila 
še do nedavnega pitna. Obrnem se v levo smer proti Koseškemu hribu. 
Že po rahlem vzponu zagledam prvo  od štirinajstih postaj na lično iz-
delanih kovinskih tablah z napisom: »Od nekdaj tu stanuje moj rod. Če 
ve kdo za druzga, pove naj, od kod. (V. Vodnik) V vzhodnih Alpah so se 
v 6. stoletju naselili Slovani, Avari, staroselci in drugi«.
Sledi še 13 tabel. Pot se od »Križevega pota slovenstva« vije mimo 
smerokaza proti vrhu Koseškega hriba, 467 m nadmorske višine, 
do Klopce, kjer si pohodnik na klopci lahko oddahne in se vpiše v 
spominsko planinsko knjigo.
Z vrha, pri Klopci, se lahko podaš naprej in čez pol ure se spustiš 
do cerkvice sv. Štefana v Utiku in po nekaj 100 metrih sprehoda 
skozi vas Bukovica zaviješ spet desno proti gozdičku (mimo Te-
sarstva Kranjec) in se skozi gozdiček, zdaj je teren raven in ne več 
strm, vrneš spet mimo mlinčkov v Suhadole.
Pohod traja 3 ure, pohodnik premaga 200 metrov nadmorske viši-
ne, a  pot je poučna, slikovita in prijetna, zato jo zelo priporočam.

Maja Drolec

»Glavarjeva lipa« na Brdu pri 
Lukovici lepo raste
Nekdanji komendski župan Tomaž Drolec in nekdanji 
lukoviški župan Anastazij Živko Burja sta 7. aprila 2001 
pred mogočno stavbo novega slovenskega čebelarskega 
središča na Brdu pri Lukovici (tedaj je bila še v gradnji) 
ob 280. obletnici rojstva Petra Pavla Glavarja zasadila t. i. 
»Glavarjevo lipo« in odkrila pomnik; oboje v počastitev 
največjemu Komendčanu. 

Blagoslovil ju je, kot tudi stavbo, komendski župnik Zdravko Ža-
gar. Pobudnik zasaditve lipe in postavitve pomnika je bil tedanji 
predsednik Čebelarskega društva Peter Pavel Glavar Komenda 
Stanislav Jenko, ki je o Glavarju in prizadevanjih komendskih če-
belarjev tudi govoril. Lipa je bila iz Arboretuma Volčji Potok, pla-
čala jo je Občina Komenda; prav tako pomnik z vdelanim delfi-
nom, upodobljenim po tistem na Rimskem kamnu na cerkvenem 
trgu v Komendi, ki ga je izdelal Jože Juhant iz Most, napisno plo-
ščo pa Ivan Pibernik s Križa. 
Na njej po dogovoru Stanislava Jenka in nekdanjega tajnika Čebe-
larskega društva Peter Pavel Glavar Komenda Franca Prezlja ter 
predsednika Čebelarskega društva Trebnje Franca Veharja in nek-
danjega trebanjskega župana Cirila Pungartnika piše: »Lipa, tilij, 
Spomin na Petra Pavla Glavarja ob 280 letnici rojstva, čebelarji, 
občina Trebnje, občina Komenda.«
V bližini je informativna tabla, na kateri sta pod napisom »dva po-
membna moža iz naše čebelarske preteklosti« skupaj predstavlje-
na v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku velika čebelarska 
strokovnjaka Peter Pavel Glavar in Anton Janša.
Lipa lepo raste, se je dobro razvejala, pomnik pa je že malo načel 
zob časa. 
Ko boste utegnili ali se boste peljali mimo Brda pri Lukovici, si ju je 
vredno ogledati, ob informativni tabli pa videti, kako zelo sloven-
ski čebelarji cenijo našega velikana Petra Pavla Glavarja. 

Jožef Pavlič
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100 % Suzi – 
umetnica, ki ustvarja 
optimističen in 
pozitiven svet
Suzana Šlebir je umetnica, ki živi in ustvarja na Podborštu. V 
njeni hišici, ki je polna živali in rastlin, nastajajo čudovite ris-
be. Suzana, ki jo vsi poznajo kot Suzi, ustvarja pod umetniškim 
imenom 100 % Suzi. 

Zase pravi, da je 10 % nora, 20 % zme-
dena, 30 % odvisna od kave, 40 % 
mavrična, 50 % zasanjana, 60 % pri-

dna, 70 % vesela, 80 % ustvarjalna, 90 % 
zagreta – torej 100 % Suzi. Končala je sre-
dnjo oblikovno šolo in dvakrat bila na pra-
gu likovne akademije, a zares je ni nikoli 
obiskovala. Je samouk, riše že od malega. 
Njen prvi spomin je risanje z živo rdečo 
mamino šminko na steno v stanovanju. V 
šoli je bila tista, ki je vedno risala še za dru-
ge, odkar se spomni je risanje pobeg v njen 
svet. Potem je pred desetimi leti ustvarila 
blog in na njem svoje umetnine pokazala 
še svetu. In ta ni ostal nem. Pričela so pri-
hajati prva naročila, prvi projekti. Z njimi 
tudi marsikatero razočaranje. »Problem je, 

ker marsikdo pričakuje od umetnika, da bo 
delal zastonj ali skoraj zastonj,« pravi Suzi. 
Po eni taki grenki izkušnji je za tri mese-
ce odložila čopič in rekla, da se ne gre več. 
Toda prav dolgo ni šlo, saj pravi, da »od 
znotraj« čuti, da mora risati. Po nekaj re-
dnih zaposlitvah se je naposled odločila za 
samostojno umetniško pot. 
Njena dela so optimistična in pozitivna, 
tak je tudi njen umetniški svet. »Moj svet 
je lepši od tistega resničnega. Resnično 
življenje se mi ne zdi takšno. Sem zelo ob-
čutljiva na vse, kar se dogaja na svetu in v 
družbi. Preveč je izkoriščanja vsega, ljudi, 
narave in živali. Res ne razumem, kako se 
lahko v časih, ko naj bi bili mi najbolj raz-
vita vrsta, vse to dogaja. Risanje je moj po-

beg od vsega tega, takrat okolica ne obsta-
ja,« pravi Suzi. 
Navdih in rdeča nit njenega ustvarjanja so 
rastline, rože, cvetovi. Ob hiši ima vrt in v 
notranjosti pravo malo džunglo, za kate-
ro vestno skrbi njen partner Klemen. Nje-
na najljubša roža je sončnica, obožuje tudi 
rman in vse zelenolistne rastline. Njene sli-
ke krasijo mini detajli, kar zahteva popolno 
natančnost in predanost. »Manjši, kot so 
detajli, bolj sem vesela,« pove v smehu.   
Suzi pravi, da je ustvarjanje odvisno od 
samega razpoloženja in da se tem občut-
kom ne gre upirati. So dela, ki jih ne bo 
dala nikoli od sebe. Ko ji je umirala mami, 
je nastala ena takšna slika, ki ji bo v večen 
spomin. Pa še kar nekaj je takih, ki jih nari-
še samo zase, za svojo dušo. Vse preostale 
slike pa z veseljem proda naprej ljudem, ki 
cenijo ustvarjanje, in pravi, da je takšnih 
vedno več. Svoja dela objavlja na Instagram 
in Facebook profilu (100 % Suzi), čudovi-
te voščilnice z njenimi ilustracijami pa se 
lahko kupi tudi v komendski Cvetličarni 
Mateja. Vizija za naprej je delati ilustracije 
in iz njih uporabne stvari. 
V prostem času se rada uči vrtnarjenja, 
prebere kakšno knjigo in se prepušča sa-
njarjenju: »Rada imam mir, vrt, zasebnost. 
To zelo cenim. Čeprav prihajam iz bloka 
in sem na Podborštu šele zadnjih 15 let, si 
življenja brez vrta ne predstavljam več. Pa 
kokoške bi tudi imela, vedno bolj me vle-
če k naravi«. Poleg psičke Rine ji delajo 
družbo še tri mačke in pujsa Pepi. Najljub-
ši odklop in pobeg pa je vandranje s staro 
barko po morju. Tam, med valovi, se rodi 
marsikatera ideja. 

Špela Šimenc
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GIBANJE ZRAKA – VETER 
V četrtek, 4. 3. 2021, smo imeli tehniški dan: gibanje zra-
ka – veter.
Ko sva prišli v šolo, nam je učiteljica razložila navodila. 
Prvo uro smo izdelovali padalo. Naredili smo ga tako, da 
smo na kote plastične vrečke navezali štiri vrvice in na te 
skupaj povezane vrvice dali še utež.
Naslednjo uro smo izdelovali raketo. Delovala je tako, da 
si pihnil v slamico, na katero je bila pritrjena, in raketa 
je zletela.
Zazvonil je šolski zvonec in imeli smo malico. Po malici 
smo naredili še vetrnico. Izdelali smo jo iz barvnega pa-
pirja in jo s pomočjo žebljička pritrdili na slamico. 
Po glavnem odmoru smo šli ven. Spuščali smo svoja pa-
dala z določene višine, pihali raketo in vrteli vetrnico. V 
razredu smo kasneje zapisali ugotovitve.
Ostalo nam je ravno še toliko časa, da smo iz papirja obli-
kovali še sonce. Natisnjeno sonce smo izrezali in ga zgi-
bali ter okrasili ozadje. 
Po končanem delu smo odhiteli domov in s seboj odnesli 
izdelke, ki smo jih ta dan izdelali.

Zarja Plevel in Nika Užmah, 5. č

Iz šolskih klopi ...
OPIS MAŠKARE 
Jaz sem Batman in imam krila. Lahko letim in rešujem svet. 
Sem neke vrste super junak. Za prijatelje imam netopirje. 
Imam tudi ogrinjalo za letenje in spuščanje netopirjev. 

Jure Demšar, 2. a

*   *   *   *   *

Imam črna ušesa. Na ušesih imam mašnico. Sem rdeča in 
imam bele pike ter bele rokavice. Jaz sem Miki miška. 

Hana Hajdič, 2. a

ZIMSKE POČITNICE

Med počitnicami sem šel k babici. Praznovala je 80. roj-
stni dan. Prišli sta tudi teta in sestrična Gaja. Tam smo 
jedli torto in se zabavali. Naročili smo pico in se igrali z 
dojenčkom. 

Benjamin Cvelbar, 2. a

*   *   *   *   *
Jaz sem praznovala rojstni dan. Imela sem dobro 
torto. Igrala sem se igrice s prijatelji. Šla sem tudi v 
Kranjsko Goro. 

Lana Juhant, 2. a

*   *   *   *   *
Na počitnicah sem zelo užival. Veliko sem kolesaril s se-
strico. Vsak dan sem šel na sprehod. Po dolgem času sem 
spet obiskal dedka in babico. Plezal sem po hlodih. 

Jaka Štrajhar, 2. a
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BESEDE
Beseda je ena velika zmeda.

Nikoli ne veš, kje bo vzletela,
ko vzleti,

pa je ne moreš ustaviti.
Ko beseda leti,

ptički izmikajo se ji.
Ko sinička žvrgoli,

beseda se vanjo zaleti.
Obe kmalu padeta na tla

in beseda se v zvezku napaca.
Kmalu druge pridružijo se ji,

da nastane pesmica.

Timotej Starovasnik, 6. a

19NA MLADIH SVET STOJI

SPET V ŠOLI
Več kot leto dni je že minilo, odkar so 
v Sloveniji potrdili prvi primer okuž-
be z novim korona virusom. Od takrat 
se je življenje po celem svetu močno 
spremenilo. Če v prejšnjih letih nismo 
niti enkrat omenili besed, kot so virus, 
okužba, maske, razkužila, varnostna 
razdalja, policijska ura, so to postale be-
sede, ki jih zdaj uporabljamo vsak dan. 
Za vse šolarje se je leto začelo v šoli. 
Nekaj časa smo se normalno izobraže-
vali, sredi oktobra pa se je epidemiolo-
ško stanje v Sloveniji zopet poslabšalo 
in tako smo šolanje nadaljevali prek 
računalniških zaslonov. Kar nekaj me-
secev je trajalo, preden smo se 12. 2. 
2021 spet vrnili v učilnice. S prihodom 
v šolske klopi pa so se pojavila tudi 
nova pravila, ki smo se jih morali (in se 
jih še moramo) strogo držati. 
Ob prihodu v šolo smo si morali raz-
kužiti roke. Na hodnikih je bilo nošenje 
mask obvezno, v razredih pa priporo-
čljivo, kasneje tudi obvezno, saj se je 
stanje v Sloveniji iz tedna v teden spre-
minjalo. Učilnice smo veliko zračili, 
malico so nam delili učitelji, imeli smo 

določeno uro, ob kateri smo hodili na 
kosilo. Največja sprememba pa je bila 
morda ta, da so odpadle vse interesne 
dejavnosti in krožki, izbirni predmeti 
pa so potekali na daljavo. Tako smo bili 
pet ali šest ur v šoli, šli ob določeni uri 
na kosilo, doma pa smo delali snov, ki 
smo jo jemali pri izbirnih predmetih. 
Čeprav je po eni strani bolje, da smo 
spet v šoli, pa je šola na daljavo poleg 
negativnih posledic prinesla tudi ne-
kaj pozitivnih. Ena od teh je, da smo se 
zagotovo vsi veliko bolje naučili upo-
rabljati različne programe na računal-
nikih in telefonih. Kljub temu, da smo 
skoraj cel dan sedeli za zasloni, pa smo 
se naučili veliko koristnih stvari, ki se 
jih sicer najverjetneje ne bi.
Obstajajo pa stvari, ki nikakor niso 
primerljive s stvarmi v živo. Mednje 
štejem tudi učenje instrumenta, tujih 
jezikov, pogovor s sošolci, petje v pev-
skem zboru. Menim, da je virus poleg 
slabih posledic prinesel tudi dobre, 
toda še vseeno si močno želim, da bi 
se stanje hitro izboljšalo in da bi lahko 
kmalu spet živeli življenje, kot smo ga 
živeli včasih. 

Hana Kralj, 8. c

MOJE ZAVETJE 
Zavetje je kraj, prostor, kjer  si  za-
ščiten in  zavarovan pred  neprijet-
nostmi. Meni je zavetje tiha, prazna 
soba, kjer se mi ne dogaja nič slabe-
ga, kamor lahko pobegnem, ko mi 
gre vse na živce. Kjer lahko v miru 
razmislim, se sprostim, kaj napi-
šem. In kjer lahko spoznam, če sem 
za slabo počutje morda kriv sam. 
Včasih pa  za zavetje  potrebujem lju-
di.  Ti  mi pomagajo, ko imam razne 
težave ali pa  vprašanja, na katera ne 
znam odgovoriti sam. Tako  mi  uči-
telji  pomagajo pri matematiki, 
mi  popravijo pravopisne napake,  so-
šolci mi dajo kakšno idejo in nekateri 
izmed njih so moji prijatelji.  Včasih 
pa so lahko zavetje tudi neznani ljudje, 
saj ti gruča daje občutek, da nisi sam. 
Vedno  pa  mi zavetje predstavlja 
moja družina. Ta me ščiti in mi ves 
čas stoji ob strani, da nimam težav. 
Po družini se tudi zgledujem in se od 
njih učim. Zanimivo, da včasih tudi 
od mlajše sestre.  Trudim se, da bi 
svoji družini tudi jaz ves čas pome-
nil tisto pravo ljubeče zavetje. 
Ko bom star, mi bodo verjetno za-
vetje predstavljali tudi moji spo-
mini. Zato moram živeti čim bolj 
spomina vredno življenje. Da torej 
ne mislim samo nase, ampak tudi 
na druge. 

Anže Vogrinc, 6. c 

Tia Osredkar, 9. aTaja Omerzu, 9. b

ILUSTRACIJA S PREDMETOM
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MARTIN KRPAN SE VRAČA Z DUNAJA
Ko je Martin Krpan prišel na Vrh pri 
Sveti Trojici, so ga vsi vaščani lepo 
sprejeli, le Peter, ki ga že od otroštva ni 
maral, mu ni prišel čestitat. Zvečer so 
nameravali pripraviti gostijo za Krpana, 
saj so bili na velikega zmagovalca zelo 
ponosni. Peter, ki je to slišal, je hotel, 
da se to ne bi zgodilo. Ko so pripravljali 
hrano, je nekaj jedi pometal pujsom.
Na gostiji niso vedeli, kam je izginila 
vsa ta hrana. Krpanu ni bilo všeč, da se 
je to dogajalo na njegovi gostiji. Zato je 
sklenil, da bo našel prevaranta. Peter 
je prišel na gostijo, da ne bi bil preveč 
sumljiv. »Nikogar ni bilo, da bi to lah-
ko storil,« si je mislil Krpan. Zagledal je 
Petra, kako je hodil proti hiši z umaza-
nimi rokami, čeprav ni ničesar pojedel. 
Krpan mu je namreč pri mizi ponudil 
dobrote, a jih ni hotel. »Zagotovo je 
on,« si je mislil. Ni pa bil čisto prepri-

čan, saj se že dolgo nista pogovarjala. 
Prišel je do njega in ga vprašal: »Ali 
greš že v kočo?« Peter mu je odvrnil, da 
je imel naporen dan in se mora odpoči-
ti. Krpan je vedel, da ni imel napornega 
dneva. Vprašal ga je, zakaj ima umaza-
ne roke od hrane, čeprav ni jedel. Peter 
pa je le zavil z očmi. »Nič, nič,« je hitro 
spregovoril in se zapodil v kočo. 
Naslednje jutro ga je pred kočo čakalo 
veliko vaščanov. Peter se je začudil in 
vprašal: »Kaj pa se dogaja?«. Pa so mu 
vaščani vse lepo povedali in na koncu 
še, da bo dobil kazen. Peter je bil jezen 
sam nase, ker mu načrt ni uspel.
Vaščani in Krpan so si domislili dobro 
kazen: vsem prašičem je moral trikrat 
na dan dajati hrano, dokler so bili živi. 
Krpanu je bila kazen zelo všeč.

Nina Resnik, 7. a 

VARNI NA SPLETU
V torek, 9. 3., smo imeli učenci 8. 
a razreda tehniški dan z naslo-
vom Varna raba interneta. Veli-
ko smo  se pogovarjali  o uporabi 
družabnih omrežij  in prevarah, 
ki jih lahko zasledimo,  ter kaj 
naredimo, če vidimo, da kdo širi 
lažne novice.  Izvedeli smo veli-
ko o spletnem nasilju in kako se 
s tem soočimo kot žrtev ali kot 
priča.  Govorili smo tudi, kako 
pomembno je varovanje podat-
kov in zasebnost, saj lahko vo-
dijo h grožnjam, k spletnemu 
nasilju in ustrahovanju. Meni se 
je to zdelo zelo uporabno, saj se 
s takimi stvarmi srečujemo vsak 
dan in je pomembno, da vemo, 
kako ob tem ravnati. 

Nina Saksida, 8. a

Daria Larisa Gantar, 6. c Petra Juvan, 6. b

KAKO JE KRJAVELJ HUDIČA NAPOL PRESEKAL
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Kaj se dogaja pri skavtih … 
Kdo smo voditelji popotnikov  
in popotnic?

Najprej povejmo, kdo so popotniki in popotnice (PP, 
klan). Gre za najstarejšo vejo oz. skupino, preden posta-
nejo voditelji. Člani so stari od 16 do 20 let, zato program 
ni več tako strogo strukturiran, ampak se sooblikuje z 
njihovo pomočjo. Glavni poudarki v tej veji so služenje, 
pot in skupnost.

Letos najstarejšo vejo vodimo Lucija Jurkovič (Prikupno zmedena 
gazela), ki je voditeljica že 5. leto. Trenutno zaključuje študij pre-
hrane, v prostem času zelo rada teče in drugače športa, še pose-
bej navdušena je nad dodelanimi pobarvankami in pripomočki za 
barvanje. Jakob Stele (Nasmejani sokol), ki študira elektrotehni-
ko, je voditelj drugo leto. Je naš uradni fotograf, poleg fotografije v 
prostem času rad hodi v hribe in se ukvarja z raznimi ročnimi deli 
(oblikovanje lesa, izdelovanje čipov, programiranje ...). Monika 
Lah (Zavzeta gazela), študentka živilstva in prehrane, sem vodi-
teljica 2. leto in v prostem času rada berem, načrtujem različne 
stvari, sodelujem pri različnih projektih in ustvarjam.
Vsem trem nam je skupno, da uživamo v pripravah na vsakotedenske 
sestanke in komaj čakamo, da naše klanovce vidimo tudi v živo, saj 
kar prekipevamo od idej, kam vse bi lahko šli, kaj vse naj jim še poka-
žemo in kako bi lahko šli izven okvirjev (ne samo ekrana).

Monika Lah, Zavzeta gazela

Zimovanje vej
V marcu smo imeli po vejah zimovanje, še vedno žal po 
spletu. Naši najmlajši so skupaj s štorkljami in oblaki 
odkrivali talente. Nato so se podali na lov po Komendi, 
kjer so iskali skrite točke, pri katerih so opravljali raz-
lične naloge. Za zaključek so s pantomimo preizkusili 
igralske sposobnosti.

Četa se je zbrala v soboto, 13. marca na Zoomu, kjer so naši iz-
vidniki dobili lokacije točk, ki so jih morali poiskati. Na točki so 
morali s telefonom poskenirati QR kodo in s tem potrditi, da so jo 
našli. Na nekaterih točkah so opravljali izzive, ki so jim prines-
li dodatne točke. Da je bila igra še bolj zanimiva, so točke lahko 
dobili tudi, če so uspeli fotografirati druge skavte, zato so morali 
paziti, da so bili čim bolj neopazni. Zimovanje smo zaključili z za-
četkom lova na zaklad, ki pa ga naši skavti še vedno iščejo.
Klanovci, naši najstarejši, so se spopadli z izzivom, kako bi bilo 
imeti skavte spet v živo, delali ocvrta jabolka, gledali film, o ka-
terem so potem debatirali s salezijancem Gašperjem Otrinom. V 
nedeljo so zimovanje zaključili z mašo, ki jo je daroval br. Luka 
Modic, kamor je bil povabljen cel steg.

Skrbna čebela

Košarkarji se prebujajo

V luči sproščanja ukrepov za zajezitev novega ko-
ronavirusa so se konec februarja razrahljale tudi 
omejitve delovanja v športu. 

Naši košarkarji so med počitnicami še počivali, marca pa 
so, končno v najboljši družbi svojih soigralcev, prijeli tudi 
vsak za svojo žogo in začeli obnavljati in osveževati svoje 
košarkarsko znanje. Občutki so bili zelo podobni tistim, ko 
so sredi februarja ponovno odšli nazaj v šolske klopi. Naša 
največja želja je, da ostanemo zdravi in da nam možnost 
igranja košarke ne bo več odvzeta.

Daniel Žlindra

Lucija, Jakob in Monika (z leve proti desni) na letošnjem načrtovanju 
skavtskega leta.
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Postavimo 'pumptrack' v Komendi
Društvo borilnih veščin Komenda se 
bo na razpisu, ki ga organizira Zavod 
Aliansa, potegovalo za brezplačno 
postavitev asfaltiranega 'pumptrac-
ka' v Komendi. 

Na ta projekt se občine in podjetja ne mo-
rejo prijaviti, zato bomo na pomoč naši 
Občini Komenda priskočili mi, kot društvo, 
in se potegovali v nagradni igri, kjer lahko 
z dobro idejo, primerno lokacijo, zagotov-
ljenim gradbenim materialom in prosto-
voljci Občini doprinesemo družbeno ko-

ristno infrastrukturo, ki bo našim otrokom 
in mladim omogočila kakovostno, športno 
preživljanje prostega časa v naravi. 
'Pumptrack' je kolesarski poligon, po ka-
terem pa se lahko vozimo tudi s skiroji, 
rolkami in rolerji. Menimo, da v Komendi 
manjka športnih površin, ki bi bile odprte 
in dostopne mladim.  
Komisija bo izmed vseh prijav izbrala tri 
najboljše, nato pa bo potekalo javno gla-
sovanje na Facebooku. Da nam bo dejansko 
uspelo zmagati, moramo stopiti skupaj, se 
med seboj povezati in si pomagati. V koli-

kor nam ne uspe zmagati v nagradni igri, 
lahko ta projekt postavitve 'pumptracka' 
nekoč izpeljemo tudi sami.

Kaj moramo storiti?
Na projekt se bomo prijavili z našim dru-
štvom Judo klub Komenda, za zmago mo-
ramo zasnovati celotno idejo, ki vsebuje:

 ◼ načrtovanje aktivnosti na 'pumptracku',
 ◼ predstavitev ideje,
 ◼ predstavitveni video kandidatov,
 ◼ število prostovoljcev, ki bodo sodelo-

vali pri procesu  
umeščanja pumptracka,

 ◼ zagotovitev gradbenega materiala,
 ◼ zagotovitev zemljišča med 400 in 1000 

m² na primerni lokaciji (dostopnost, 
teren, oblika itd.),

 ◼ opis možnosti za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja (obstoječa komunalna 
infrastruktura, prostorski akti, itd).

Pozivamo vse, ki bi želeli sodelovati pri 
projektu, nam priskočiti na pomoč s 
kakršnim koli predlogom, idejo, gradbe-
nim materialom ali zemljiščem, da nas 
kontaktirate na mail: bostjan1306@gmail.
com ali telefon: 040262901
Hvaležni bomo za vsako pomoč, hkrati pa 
se veselimo našega skupnega projekta za 
dobro mladih v Komendi.

Društvo borilnih veščin Komenda

»Gorenjski volk« je ugriznil že drugič letos…

…  grizel je po italijanskih cestah med 
Tirenskim in Jadranskim morjem.

Tadej Pogačar, član ekipe UAE Team Emi-
rates, je peti najmlajši skupni zmagovalec 
v zgodovini »dirke morij« oz. dirke Tirre-
no-Adriatico. Gre, v zadnjem obdobju, za 
eno najprestižnejših enotedenskih dirk na 
najvišji svetovni seriji cestnega kolesarstva. 
Poleg skupnega zmagoslavja je Tadej s svojo 
ekipo zmagal tudi v četrti, kraljevski etapi. 
Pomembnost in dodatno težo te zmage pa 
prinaša dejstvo, da je bila zasedba kolesarjev 
verjetno najmočnejša v zgodovini te dirke.
Tadej je v letošnji sezoni tako vknjižil že 
drugo zmago na enotedenskih dirkah sve-
tovne serije, saj je v drugi polovici meseca 
februarja zmagal že dirko UAE Tour 2021. 
Bravo Tadej, bravo UAE Team Emirates in 
srečno naprej. 

A. Š. Fo
to
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Tadej Pogačar in osvojeni Neptunov trizob



Aplenca   |   Marec 2021 23KOLUMNA / OBVESTILA

Bila sem gospodinja v petah
Zanimivo – človek se po vseh teh letih lahko začudi tudi sam nad seboj. 
Ona je že dolgo  v zasluženem pokoju, tudi sedaj živi zelo polno življenje. 
Sama zase pravi, da polni »gušte« – interese, ki jih v času službovanja 
nikakor ni mogla. 

Na spletu najde objavo – razpis Za-
voda Samostan Mekinje: delavnica 
Gospodinje v petah. Kako vabljivo. In 
razmišlja:  v sedemdesetih letih prej-
šnjega stoletja, po končanem šolanju, 
s starši, ki niso razumeli, da želi mlad 
človek napredovati, da je poln ambicij, 
de se zaljubi in prehitro skoči v zakon-
ski stan – da bi se osamosvojil, da bi šel 
svojo pot. In pot je tudi mlada družina 
in veliko sreče, ki jo družina prinaša. A 
globoko v njej vrta ambicioznost. Vrtajo 
sanje, samostojna pot, delo, ki jo vese-
li, in o njem odloča sama.  Sanje vrtajo 
tako globoko, tako se zdijo dosegljive, 
da ona skoči v vodo – potem je mora-
la plavati. Težki in vztrajni zamahi nad 
globoko vodo uspevajo, trajajo, valovi 
prihajajo nasproti, čas teče hitro. Tudi 
rezultati se ji pokažejo – uspela je. Bila 
je gospodinja v visokih petah. 
In danes v spominih razmišlja. Kako so 
se časi spreminjali, kako zelo je mlada 
ženska plavala med visokimi valovi. 
Ni bil čas, ko je človek vse informaci-

je našel na spletu, vsa navodila, kako 
se najde poslovna pot, kakšna je nova 
tehnologija materialov, kakšne poti 
ubira moda. Nove smeri so prinašali 
samo svetovni sejmi, tja je bilo treba 
oditi fizično in si zato vzeti teden dni 
časa in odšteti nekaj denarja. Napredek 
in znanje pa sta vendar prihajala le na 
tak način. In ker je bila ženska, mati in 
gospodinja, je bilo mnogokrat težje – 
tudi nerazumljeno.
Danes je veliko več uspešnih – zelo 
uspešnih poslovnih žensk. Zelo so izo-
bražene, saj so jim široko  odprta  vrata  
v svet in do izobrazbe. Samo če ženska, 
ona, v svojem življenju nima zaključe-
nega kroga med zadovoljstvom v  druži-
ni, službi in osebni sreči, še vedno misli, 
da je življenje prazno. Vrednote se s ča-
som pač spreminjajo, zato je prav, da si v 
današnjem tempu življenja ženska vza-
me čas tudi za osebno rast, čas zase.
Tridnevno druženje Gospodinje v pet-
kah, ki ga bodo pričeli v mekinjskem 
samostanu organizirati takoj, ko bodo 

razmere to dovoljevale, ima namen 
umirjanja in samoraziskovanja žen-
skih aspektov po tradicionalnih zna-
njih iz preteklosti. Bo tudi spoznanje, 
kako so še vedno prave starodavne 
skrivnosti metode zdravega prehra-
njevanja in zdravega življenja. Ona se 
spominja svoje stare matere po očetu, 
ki je do 93. leta še vzela v roke kitaro in 
zraven zapela. Vedela je, kako notranja 
lepota in zadovoljstvo vplivata na našo 
zunanjo podobo. To so skrivnosti, ki si 
jih danes lahko pridobimo. Ne potre-
bujemo kemije – narava nam nudi vse. 
Voda nam daje vse.
Šla je na zeliščni vrt Samostana Mekinje, 
ki so ga že v davnem letu 1143 ustanovili 
Andeški ministriali in kjer so se naselile 
prve nune reda kleris. Zelo strog in zaprt 
red, močno povezan z naravo in izobra-
ževanjem. A klerise so v takratnem času 
živele v povprečju 10 in več let kot osta-
li ljudje. Kasneje so samostan prevzele 
sestre Uršulinke – učne sestre. Nadalje-
vale so s šolanjem mladih deklet, ukvar-
jale so se s kmetijstvom in splošnim 
izobraževanjem. Danes je samostan v 
lasti Občine Kamnik in uspešno nadalju-
je svoje poslanstvo pod imenom Zavod 
Mekinje. Ona pa sanja naprej … 

Katja Tabernik

Zaupanje je vedno vredno
 
Časi brezskrbnosti nam žal že drugo leto niso naklonjeni 
in zaradi napovedi, da Covida-19 še kmalu ne bomo pre-
magali, se osebnim stikom zaradi okužbe izogibamo. Tež-
ko je za vse nas, posebno starejši so zelo prizadeti. Ome-
jitve nam otežujejo dostop do ljudi, ki potrebujejo pomoč, 
še največ druženje in pogovor. Marsikdo se vprašuje, kdaj 
bo zopet prišel tisti čas, ki je bil prijetnejši oz. prijaznejši.
 
Mesec marec ima dva praznika, 8. marec – dan žena in 25. ma-
rec – materinski dan, ki sta tradicionalno povezana s kulturnim 
programom, obdaritvijo, pogostitvijo in druženjem z vedno veliko 
udeležbo. Žal nam to tudi tokrat odpade. Ker pa vsak dan prinese 
kaj novega, ne pa vedno najslabše, želimo našim občankam in ob-
čanom pomagati na daljavo.
 
Občutek, da niso sami in pozabljeni, lahko delijo z nami tudi na 
daljavo. Zato vse, pogovora željne, vabimo, da nam svoje skrbi, 
finančne, socialne, zdravstvene pa tudi zgolj željo po klepetu, za-

upajo in nas pokličejo na številki  031 405 303 ali 064 122 442. Z 
veseljem vam bomo prisluhnili.
 

Hvala in vse dobro vam želi krajevni odbor Rdeči križ Moste. 

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

prazniku.

Krajevni odbor Rdeči križ Moste
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Odgovor glede 
obtožbe o kršenju 
okoljskih predpisov 
na Klancu

V prejšnji Aplenci so neimenova-
ni občani Klanca zapisali članek 
o domnevnem kršenju okoljskih 
predpisov na parceli 306/1 k.o. 
Klanec. Zraven so podali fotogra-
fije izliva 'sumljive' tekočine. Sem 
Peter Kern in sem lastnik omenje-
ne parcele, zato se čutim dolžnega 
podati še svoj odgovor. 'Sumljiva' 
tekočina je zastala voda, ki priha-
ja na parcelo prek drenažne cevi 
iz sosednjega travnika. Ker gre za 
ilovico, je voda rdečkasta, in ker je 
ilovica mastna zemlja, so po vrhu 
'oljni' madeži. 'Sumljiva' teko-
čina pa v zadnjem času zastaja v 
'luži', ker je že dobra dva meseca 
pokvarjen jez, sicer Pšata to ilo-
vico redno izpira. Vsak inšpekcij-
ski pregled bo pokazal, da gre za 
popolnoma naraven proces. Tako 
je tukaj že 50 let. Glede popravila 
jezu sem bil že večkrat na Občini, 
pa zaenkrat za to ni posluha. Želeli 
bi, da se jez obnovi kot nekoč in da 
se vanj vrne življenje. 
Če pa bodo mimo že hodili okolj-
ski inšpektorji, naj vzamejo vzorec 
še nekaj metrov nižje po trenutno 
(zaradi pokvarjenega jezu) sicer 
suhi strugi Pšate (na fotografiji). 
Tam je v reko napeljana fekalna 
kanalizacija iz vasi, na kar očitno 
opozarja tudi smrad. 

Peter Kern

Ustanova Petra Pavla Glavarja organizira
petkov kuharski večer z Mojco Koman*

*Mojca Koman je soavtorica treh knjig o 
zdravi prehrani ter avtorica treh kuharski 
knjig z recepti za jedi. Je članica Slovenskega 
prehranskega društva in Združenja nutrici-
onistov in dietetikov Slovenije.

PISMA BRALCEV
Zahvala vsem, ki mislite name
Prijateljem, znancem, sosedom, sorodnikom in vsem, ki me spremljate, mi 
pošiljate pozdrave in molite za ozdravljenje, se iskreno zahvaljujem.

Zdravljenje je dolgotrajno in terja veliko moči, ki jih črpam tudi iz vseh dob-
rih želja in namenov, ki prihajajo do mojih ušes in (neslišno) v moje srce. 

Iskrena hvala, ostanite zdravi, lep pozdrav iz bolnišnice,
Franc Štebe z Gore

26. marca ob 
18.00 prek spleta.

Informacije in prijave 
na : www.uppg.si
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Preštejemo do Pet
in jajčka barvamo že spet.

Lahko so rdeča, modra aL’ zeLena, 
važno je, da so pod Lupino

beLa in rumena.

Drage občanke in občani, 
želimo vam mirne, spokojne in 
prijetne velikonočne praznike. 

Družinska kmetija Jenko

Potok pri Komendi 3, Komenda
041 / 852 - 632 (Matjaž Jenko) / FB: Jajčkomat

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 

Sadike, semena, zemlje, 
gnojila, vrtno orodje, 

oporniki, zaščitne koprene 
in folije za vaš vrt …

KOTIČEK
 DOMAČIH DOBROT

Domače mesnine,  
štruklji, piškoti …

-15 % 
na izbrane sorte 

semenskega 
krompirja

ČISTILNA AKCIJA KOMENDA 2021

Turistično društvo Komenda v sodelovanju  
s krajevnim odborom »Očistimo Slovenijo«,  

ter Občino Komenda vabi na

ČISTILNO AKCIJO!

V soboto, 17. 4. 2021, med 8. in 12. uro.

VABLJENI VSI, KI VAM NI VSEENO,
KAKŠEN JE NAŠ KRAJ!

Akcija bo ob 
vsakem vremenu. 

VABLJENI !
POPRAVILO STROJEV IN NAPRAV
Janez Ravnikar s. p.

Veselo velikonočno noč želim vsem našim 
občanom in občankam ter drugim.

Zajčeva cesta 9a
1218 Komenda
Tel.: 031 816 672

STROJKO
Lahko vam pomagam pri 
težavah z vašo vrtno kosilnico 
in ostalo manjšo mehanizacijo.

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

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

ZBIRNA MESTA:
Križ - pri gasilnem domu

Moste in Žeje - pri gasilnem domu v Mostah
Komenda, Gora - na tržnici

Podboršt in Komendska Dobrava - Planinski dom
Klanec, Potok, Nasovče, Breg - pri ekološkem otoku

Mlaka, Gmajnica - bivša Tera
Suhadole - pri ekološkem otoku
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  Naslednja Aplenca, Glasilo Občine Komenda, izide v petek, 30. aprila. Rok za posredovanje gradiv za objavo v aprilski 
številki je 12. april 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.

Žalna floristika 
po naročilu 
Možna dostava

www.vrtnicenter.si

Hacetova 1,
DOLGI MOST-Ljubljana

Moste pri KOMENDI

01 83 43 587  /  gasperlin@vrtnicenter.si

26 ZAHVALE

Odšli so ...

V 90. letu starosti se je poslovil Jožef Šorn iz 
Suhadol pri Komendi.

V 84. letu starosti se je poslovil Janez Rogelj iz 
Komende.

V 92. letu starosti se je poslovila Marija Plevel iz 
Mlake pri Komendi.

STANISLAV 
GRKMAN

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, so-
seski Urhove ulice, prijateljem in znancem za izre-
čena sožalja in darovane sveče. 
Hvala pogrebni službi, hvala gospodu župniku 
Zdravku Žagarju za opravljeni obred slovesa. Ena-
ko se lepo zahvaljujemo lovski družini in g. Goranu 
Peršinu za poslovilni govor. 

Vsi njegovi

ZAHVALA

V 91. letu starosti 
nas je za vedno 

zapustil partner, oče, dedek, 
pradedek in stric

ANTONIJA KOŽELJ
(7. 1. 1935 – 7. 2. 2021)

iz Nasovč

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, ki 
ste nam v trenutkih slovesa stali ob strani. Hvala za 
izrečena sožalja, sveče in darove. Hvala g. župniku, 
pogrebni službi Pogrebnik, pevcem in trobentaču za 
lepo opravljen pogrebni obred. 

Vsi njeni domači
Moste, februar 2021

ZAHVALA

Srce tvoje je zastalo in zaprla si oči,
čeprav spokojno spiš, z nami 
v spominih še naprej živiš.

V 87. letu starosti nas je 
zapustila naša draga mama 

in babica

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti,                                                                                               
sedla bo na rožnata tla
in jokala, ker te več ni.       

S hvaležnostjo se zahvaljujemo vsem, ki se ga spo-
minjate in postojite ob njegovem grobu. 
Ati, spomin nate še živi.

Vsi njegovi

V SPOMIN

Mineva tri leta, odkar nas je 
za vedno  zapustil naš 

CIRIL KOS
(1932 – 2018)

iz Klanca pri Komendi
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Upravljalec vaših osebnih podatkov je Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov pri upravljalcu je Jerneja Merva, 
Dataofficer d.o.o, varstvopodatkov@komenda.si. Vaše osebne podatke obdelujemo zaradi izvedbe žrebanja ter izročitve nagrade. Obdelujemo zgolj vaše posredovane kontakte.

Rešeno križanko (lahko tudi samo geslo) pošljite na naslov: Uredništvo 
APLENCE, Zajčeva 23, 1218 Komenda ali po mailu: urednistvo.gok@komenda.si  
do vključno 16. aprila 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 februarske križanke se glasi: JAJČKOMAT JENKO         

Seznam nagrajencev Nagradne križanke DRUŽINSKA KMETIJA 
JENKO  v Aplenci, Glasilu občine Komenda, številka 02/2021:

1. nagrada  – 50 jajc + liter hladno stiskanega repičnega olja     
MARIJA GRAD   

2. nagrada – 40 jajc + liter hladno stiskanega repičnega olja  
SLAVKA BENCAN

3. nagrada – 30 jajc + liter hladno stiskanega repičnega olja 
MIKA VOLDRIH   

Nagrajenci lahko na podlagi tega potrdila in osebnega do-
kumenta nagrade prevzamejo na Družinski kmetiji Jenko, 

Potok pri Komendi 3, 1218 Komenda  
(telefon: 041 852 632). ČESTITAMO !

V  Arboretumu Volčji Potok so kot mala sonca zasijali 
cvetovi narcis. Osvetlile so puste travnate površine in jih 
spremenile v slikovito kuliso. Vabljeni na prijeten spre-
hod med več kot petdesetimi vrstami in sortami narcis. V 
marcu je park odprt vsak dan od 8.00 do 18.00, od aprila 
dalje pa do 20.00.
Tudi letošnja pomlad ne bo minila brez klasičnega april-
skega prizora, polj tulipanov. Na travnikih in gredicah bo 
zacvetelo več kot 350 sort tulipanov. Prvi bodo na ogled že 
v prvi polovici aprila. Podoba parka pa je v tem času vsak 
dan drugačna in nikoli ne razočara.

1. nagrada  - letna 
vstopnica za obisk 
parka v Arboretumu 

2. nagrada – družinska 
vstopnica za obisk 
parka v Arboretumu

3. nagrada – dve odrasli 
vstopnici za obisk 
parka v Arboretumu



Delovni čas:

Vrtni center Gašperlin,
Moste pri Komendi
pon. - pet.: 8.00 do 19.00
sob.: 8.00 - 17.00

Vrtni center Gašperlin,
Ljubljana, Dolgi most
pon. - pet.: 8.00 do 19.00,
sob.: 8.00 - 15.00

Opozorila so jasna, samooskrba je pomembna! Za vrt in vrtičkarje smo pripravili 
sadike sadja in zelenjave, balkonsko cvetje, zemljo, gnojila, zaščitno opremo ...

Naj vam uspeva, vam želimo iz Vrtnega centra Gašperlin.      www.vrtnicenter.si

www.vrtnicenter.si

•  Sobne rastline, velika izbira, ugodne cene, vedno na izbiro več kot 3500 rastlin.

• Balkonsko in parkovno cvetje, velika izbira, kakovostne sadike iz lastne vzgoje.

•   Drevnina, trajnice, oblikovana drevnina.
• Substrati in gnojila za rože, notranji in zunanji lonci, okrasna keramika.

• �Vrtno�orodje,�čebulice,�semena.• Cvetličarna�in�aranžiranje: rezano cvetje, šopki, poročni aranžmaji, venci, darilni program.

Več na www.trgovina.vrtnicenter.si

•  Enkratni nakup balkonskega  in parkovnega cvetja nad 120 €  brez posaditve - brezplačna�cvetoča�obešanka (ø 31cm)  po izbiri.
•  Ob nakupu lonca Lechuza  ali Elho ter sobne rastline:  brezplačna�posaditev� v dveh delovnih dneh.•  Ob nakupu sobnih rož,  drevnine ali loncev nad 300 €:  brezplačna�dostava�do�25�km.

Posebne  
ugodnosti

Zastopnik za Lechuzain Elho cvetlične lonce. 

Vrtni�center�Gašperlin�Ljubljanatelefon: 01 235 1560 ljubljana@vrtnicenter.sidelovni�čas
delavniki: 8-19 uresobote: 8-15 ure

Vljudno vabljeni!

Elho  BRUSSELS DIAMOND OVAL

Lechuza YULA 

Elho B.for ORIGINAL

2021

Elho CILINDRO

Vrtni�center�Gašperlin�Komenda telefon: 01 834 3587 gasperlin@vrtnicenter.sidelovni�čas
delavniki: 8-19 uresobote: 8-17 ure

Elho KORITO BARCELONA

Brezplačni katalog 
Cvetje za poletje 

2021.


