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Tudi letošnji praznični mesec maj
bo minil brez večjih prireditev
Rešitev za inertne odpadke na Občini še intenzivno iščejo – Opredelitev za novega zdravnika, ki
pričenja z delom v maju, bo relativno preprosta – Praznični mesec maj še vedno v senci epidemije.

Z

a začetek se ne moremo izogniti
inertnim odpadkom v Suhadolah, ki
polnijo medije. Ste se od zadnje seje
že kaj dogovorili? V Delu so 8. aprila zapisali, da je Publikus v vlogi finančnega
rešitelja Komende. Vaš komentar?
Rešitev za inertne odpadke intenzivno iščemo, pri tem pa aktivno sodelujemo z
Ministrstvom za okolje in prostor in njihovimi strokovnimi službami. Dejstvo je,
da je inšpekcijska odločba o odstranitvi
odpadkov pravnomočna in da jo moramo
spoštovati. Glede na to, da po dveh javnih
razpisih za realizacijo inšpekcijske odločbe nismo uspeli dobiti izvajalca, nadalje
iščemo rešitev, ki bi bila za občino tudi finančno vzdržna. Publikus je v naši občini
že koncesionar na segmentu javne službe
ravnanja z odpadki, dejansko je izrazil interes za sodelovanje in je eden od možnih
izvajalcev za rešitev tega problema.
V začetku maja zdravstveno storitev v
Komendi prevzema novi koncesionar.
S tem si je precej občanov kar malo
oddahnilo. Kako bo sedaj potekal proces
vpisovanja pacientov od starega k
novemu koncesionarju?
Občani lahko v prihodnjih dneh s strani novega koncesionarja preko pošte pričakujejo

ljubljena točka tako za najmlajše, kot tudi
za nekoliko starejše. Tudi hiške, ki so namenjene tržnici, so priljubljeno zbirališče
vseh, predvsem mladine. Prav gotovo se
ob raznoraznih dogajanjih in igrah tudi na
tem zemljišču dogajajo neprijetne stvari, kot so odmetavanje odpadkov oziroma
smeti. Tudi kakšna razbita steklovina verjamem, da se lahko občasno najde tudi na
tem področju. Vse to je odraz osveščenosti
in vzgoja nas vseh. Kdo pa so povzročitelji
vsega tega pa ni mogoče ugotavljati, kajti
škoda in vandalizmi se najpogosteje dogajajo v večernem oziroma nočnem času, ko
to območje ni obljudeno.
zgibanko z vsemi napotki glede izbire osebnega zdravnika. Načeloma bo opredelitev
relativno preprosta. Zainteresirani bodo
novega koncesionarja lahko kontaktirali po
telefonu ali elektronski pošti ter sporočili
svoje ime, priimek, datum rojstva, številko
kartice zdravstvenega zavarovanja in seveda, katerega zdravnika bodo izbrali (Špela
Fink, dr. med. spec. / Simona Jenko, dr. med.
spec / Primož Rus, dr. med. spec.). V nekaj
dneh bodo s strani koncesionarja na dom
prejeli v podpis obrazec, skupaj z ovojnico
za vračilo obrazca. S tem bo izbira zdravnika urejena. Kontaktni podatki novega koncesionarja so sledeči: Studio R. d.o.o., e-naslov: komenda@skupinskapraksa.si; gsm:
051 400 080 (pon. – pet.: 07:00 - 20:00).

Smo tik pred mesecem majem, ki je
v naši občini prazničen mesec, pa že
drugo leto v senci epidemije. Kaj bi ob tej
priložnosti sporočili občanom?
Res je, že drugo leto je mesec maj v senci
epidemije covid-19. Tudi v letošnjem letu
zaradi razglašene epidemije nismo razpisali prireditev v okviru občinskega praznika,
ker jih organizatorji dejansko ne bi uspeli
izvesti. V kolikor bodo zakonske osnove dopuščale, bomo veseli, če bomo lahko letos
izvedli slavnostno sejo ob občinskem prazniku. A v tem trenutku nam omejitve tega
še ne dopuščajo, a upamo, da se bo zadeva
kaj kmalu sprostila. O morebitnih prireditvah bomo občanke in občane obvestili preko naše spletne strani www.komenda.si.

V luči nedavne čistilne akcije in tudi
pritožbe nekaj občanov, še sledeče:
na območju komendske tržnice je na
parkirišču, ki je sicer precej priljubljeno
med najmlajšimi kolesarji, pogosto
razbito steklo, poročali smo tudi že o
vandalizmu na hišicah tržnice. Ste bili
tudi že na Občini obveščeni o tem, kaj se
dogaja tam in kdo to 'izvaja'?
O poškodovanjih oziroma vandalizmu na
objektu hišk na tržnici smo obveščeni. Je
pa dejstvo, da je ta prostor dejansko pri-

Špela Šimenc

Kontaktni podatki novega koncesionarja zdravstvene storitve v Komendi
Studio R. d.o.o.
e-naslov:
komenda@skupinskapraksa.si
gsm: 051 400 080
klicni center: pon. – pet.: 07:00 - 20:00
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16. in 17. seja Občinskega sveta
Občine Komenda
16. redna seja Občinskega sveta Občine Komenda je potekala 25. marca, 17. redna seja pa 22.
aprila. Povzemamo ključne točke na obeh sejah.
Komenda ima nova podžupana
Znani sta podžupanski imeni, to sta postala Aleš Marinko in Igor Štebe, ki bosta svoji
funkciji opravljala nepoklicno. Več pa v pogovoru na naslednji strani.

ma rebalansoma proračuna. Največja prerazporeditev v skupni višini 751.000 EUR
je bila potrebna za izvršitev sklepa Višjega
sodišča v Ljubljani v zadevi Palmarium, za
poplačilo odškodnine.

Zaključni račun proračuna Občine
Komenda za leto 2020
Martina Bajde, višja svetovalka za finance,
gospodarske dejavnosti, proračun, projektno delo in finančni nadzor, je predstavila
zaključni račun občinskega proračuna za
leto 2020.
Realizirani prihodki proračuna so v letu
2020 znašali 7.360.244,17 EUR oziroma
103,9 % načrtovanih. Med prihodki Občine Komenda s 66,3 % prevladujejo davčni prihodki, ki zajemajo dohodnino kot
odstopljeni vir občinam, davke na nepremičnine (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in davek na premoženje),
davke na premičnine, davke na dediščine
in darila, davke na promet nepremičnin,
davek na dobitke od iger na srečo ter druge
davke na uporabo blaga in storitev (okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi
odvajanja odpadnih voda, turistična taksa,
pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
občinske takse). Delež nedavčnih prihodkov (prihodki od prodaje blaga in storitev,
komunalni prispevki, globe …) je znašal
26,2 %, ostalo pa so bili transferni in kapitalski prihodki.
Realizirani odhodki proračuna so v letu
2020 znašali 7.346.872,18 EUR oziroma
79,6 % načrtovanih. Na področju proračunske porabe je bilo največ sredstev porabljenih na področjih varovanja okolja in
naravne dediščine, izobraževanja, prometa, lokalne samouprave … V letu 2020
je bilo porabljenih dve tretjini sredstev za
financiranje stroškov tekoče porabe, ena
tretjina pa za investicije.V letu 2020 so pri
izvajanju proračuna nastopile okoliščine,
ki so povzročile prilagoditev proračuna. To
so uredili s prerazporeditvami, s črpanjem
splošne proračunske rezervacije ter z dve-

Rebalans proračuna Občine Komenda
za leto 2021
Občinski svet je na 16. seji sprejel odlok o
rebalansu proračuna Občine Komenda za
leto 2021. Razlog za pripravo rebalansa je
bila zagotovitev dela sredstev za izvedbo
zapiranja odlagališča inertnih odpadkov ter
sredstev za pokrivanje stroškov za odkup
opreme v zdravstvenem domu Komenda,
poleg tega pa je bilo potrebno v Načrtu razvojnih programov uskladiti tudi projekt
Oskrbe s pitno vodo na območju Zg. Save
- sklop 1 s potrjenim investicijskim programom. V predlogu rebalansa je bil upoštevan
tudi prenos sredstev in obveznosti iz leta
2020. V rebalansu proračuna za leto 2021
so skupni izdatki ocenjeni v višini 9.781.203
EUR in so za 1.840.510 EUR oziroma 23,2 %
višji kot v sprejetem proračunu za leto 2021.
Poročilo o stanju varnosti na območju
Občine Komenda
Policijska postaja Kamnik je na 17. seji
predstavila varnostne dogodke, ki jih je v
letu 2020 obravnavala na območju naše
občine. Obravnavali so 151 kaznivih dejanj,
kar je 62, 4 % več kot v preteklem letu. Največji porast je bil na področju premoženjske
kriminalitete, pri čemer je šlo večinoma za
tatvine goriva na bencinskih črpalkah in
tatvine na gradbiščih v poslovni coni. Zabeležili so 18 vlomov, kar pa je za eno tretjino
manj kot v preteklem letu. V letu 2020 so
obravnavali 230 prometnih nesreč, kar je za
dobrih 22 % manj kot v letu 2019.
Varnostna služba Arh, ki po pogodbi z Občino izvaja obhodno službo po občinskih
objektih in nadzira t. i. »kritične točke« po
občini, je v svojem poročilu navedla, da so
izdali 165 opozoril, 42 ustnih uredb, dvakrat
pa so morali klicati na 113. Odzvali so se na 15

klicev občanov, ki so javljali kršitve. »Največ
problemov se je pojavljalo pred osnovnima
šolama ter učilnico na prostem, ki je bila
glavno zbirališče uživalcev in preprodajalcev
prepovedanih drog,« so zapisali v poročilu.

Varnostna služba Arh je še vedno
dostopna za klice. Njihova dežurna telefonska številka je

040 129 169.

Znani so prejemniki priznanj Občine
Komenda za leto 2021
V zahtevanem roku je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja prejela tri zaprte kuverte s predlogi za občinska
priznanja. Prejeli so štiri predloge, ki so jih
svetniki tudi potrdili. Zlato priznanje prejme
Stanislav Jenko, srebrno priznanje Kristina
Potočnik, bronasto priznanje pa prejmeta
Andrej Lukanec in Roman Kosirnik. Župan
upa, da bodo 15. maja, na občinski praznik,
sproščene zakonske ovire, ki bodo omogočile izvedbo slovesnosti podelitve priznanj.
S 1. 9. 2021 se bo cena vrtca zvišala za 5 %
Strokovne službe Vrtca Mehurčki so pripravile predlog novih cen programov, ki so
ga svetniki potrdili. Usklajevanje ekonomske cene je bilo nazadnje izvedeno septembra 2019. V primerjavi s trenutno veljavno ceno programov se predlagane cene
zvišajo za 5,1 % v prvem in 5,2 % v drugem
starostnem obdobju. To bi, po pavšalni
oceni, pomenilo 8 evrov na starša na mesec. Nove cene bodo pričele veljati z novim
šolskim letom.
Aktualne informacije o inertnih odpadkih
Na 17. redni seji je Marjan Potočnik povzel
zadnje informacije v zvezi z inertnimi odpadki. Kot je povedal, gredo rešitve v dveh
možnih smereh. Prva je s prekrivanjem,
kar pomeni, da bi odpadki ostali, naredilo
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Lahko bi nam šlo bolje!
bi se odvodnjavanje, vsaj deset let bi se delal
monitoring. Druga rešitev pa je odstranitev s
predelavo na licu mesta. Ko bo znanega več,
bomo v Aplenci o tem poročali.
Potek aktivnosti v zvezi z gradnjo
zadrževalnika Tunjščica
Korigiran DIIP je bil sredi decembra lani potrjen na Skladu za vode, konec decembra ga je
podpisal župan Poglajen, v začetku leta pa še
direktor Direkcije RS za vode. Direkcija je konec februarja gradivo s pozitivnimi mnenji za
uvrstitev v veljavni NRP poslala v potrditev na
Vlado RS. Kot je na 16. redni seji poudaril poročevalec Marjan Potočnik, je bistvena novost
ta, da celotno investicijo, vredno skoraj 4 mio
evrov, od sedaj naprej prevzema država. Glavnina del se bo izvajala leta 2022, kompleten
zaključek investicije s pridobitvijo uporabnega
dovoljenja pa je predviden do konca leta 2023. 
Zbiranje papirja in kartona sedaj
»od vrat do vrat«
Z namenom zmanjšanja mešanih odpadkov in
povečanja ločenih frakcij Publikus s 1. junijem
uvaja zbiranje papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže po sistemu »od vrat do vrat«
(zabojniki z modrim pokrovom). Odvoz teh bo
potekal enkrat na mesec. Do konca leta 2021 velja
prehodno obdobje, v katerem cena položnice in
frekvenca odvoza 'črnega zabojnika' ostaja enaka. Od analize prehodnega obdobja bo odvisno,
kako se bo odvoz odpadkov izvajal od leta 2022
naprej. Publikus predlaga, da se postopoma uvede odvoz 'črnega zabojnika' na 4 tedne, kar so na
16. redni seji nekateri svetniki sprejeli z neodobravanjem (predvsem so problematične odpadne
plenice). Spremembe se obetajo tudi na ekoloških otokih. O morebitnih spremembah bomo
poročali po prehodnem obdobju, ki – kot zapisano - večjih sprememb (razen uvedbe modrega
zabojnika) ne prinaša.
Špela Šimenc

VSEM OBČANKAM IN OBČANOM
ŽELIMO LEPO PRAZNOVANJE
1. MAJA IN ČESTITAMO
OB OBČINSKEM PRAZNIKU.

Župan Stanislav Poglajen
z Občinsko upravo
in Občinskim svetom

Pred novim letom se je začelo. Udarilo
je silovito - z vso močjo in brez vseh
olepševanj.
Podžupan Igor Štebe je podal nepreklicen in dokončen odstop. Vprašal sem
ga po tem dejanju in dejal mi je, da
ima dovolj tega.
Potem je počilo dvakrat. Najprej smo
izvedeli, da nismo bili obveščeni o
dokončni “skoraj milijonski odškodnini v zvezi s Palmariumom”. In
Občina je plačala.
Nato pa je v januarju silovito udarila

še informacija o inšpekcijski odločbi okrog inertnih odpadkov. Po temeljiti
raziskavi je seveda sedaj jasno, da je
afera večja, saj je celotna suhadolska
jama okoljska bomba, ki ima za sabo
veliko dokumentov in odločb.
Imenovanje 2 novih (starih) podžupanov pa je pokazalo, kako in zakaj
stvari ne bodo šle na bolje.
Roman Dobnikar,
samostojni občinski svetnik
Občine Komenda

S podžupanom do iskanja rešitev
SDS Komenda je v Občinskem svetu
prisotna že vsa leta, prvič pa je bila
vodji svetniške skupine, Alešu Marinku, ponujena funkcija podžupana.
Kot je povedal v nagovoru svetnikom,
je soglasje podal po tehtnem premisleku, saj hoče pomagati Občini pri
reševanju težav, v katerih se je znašla
zaradi napačnih odločitev v minulih mandatih. V tej, na trenutke tudi
komediji zmešnjav, bi lahko bil tiho

ali pa glasno in všečno preko medijev opozarjal na nepravilnosti ter
čakal na volitve. A se je odločil, da
bo v predstoječem poldrugem letu
po svojih najboljših močeh pomagal
Občini. Prepričan je, da nam bo kot
skupnosti, z vzpostavitvijo medsebojnega zaupanja in s skupnimi močmi, uspelo doseči želeno.
OO SDS Komenda

Nova storitev! Zbiranje papirja in kartona
v posodi z modrim pokrovom!
ZAKAJ?

Ker smo pri analizi odpadkov, ki končajo v črni posodi s črnim pokrovom za
ločeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, ugotovili, da se v mešanih komunalnih odpadkih še vedno nahaja 11,24 % papirja in kartona ter embalaže iz
papirja in kartona, ki ga želimo izločiti. S tem
želimo tudi izboljšati obstoječi sistem ločenega zbiranja odpadkov v Občini Komenda.

KDAJ?

Od 1. junija naprej.

KAKO?

Vsakemu gospodinjstvu bomo v drugi polovici maja dostavili črno posodo z modrim
pokrovom velikosti 240 L.

KAJ PA ODVAŽANJE?

Posodo bomo praznili enkrat na 4 tedne.
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Na podlagi 131. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZUreP-2, Uradni list
RS št. 61/17) objavljamo naznanilo

O JAVNI RAZGRNITVI
ELABORATA LOKACIJSKE
PREVERITVE

I.
Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve, ki ga je za individualno
odstopanje od prostorskih izvedbenih
pogojev v Poslovni coni Žeje pri Komendi
na zemljiščih parc. št. 2158, 2159 in 2160,
k. o.1905 Moste, februarja 2021 pod št.
URBI-2101 izdelalo podjetje URBI, d. o.
o., Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana, bo
od vključno 30. 04. 2021 do vključno 14.
05. 2021 v prostorih Občine Komenda,
Zajčeva 23, 1218 Komenda. Ogled gradiva
bo v času javne razgrnitve možen:
◼ ob ponedeljkih od 8.00 - 15.00,
◼ ob torkih od 8.00 - 14.00,
◼ ob sredah od 8.00 - 12.00 in od 13.00
- 17.00,
◼ ob četrtkih od 12.00 - 14.00,
◼ ob petkih od 8.00 - 12.00.

Aleš Marinko in Igor
Štebe, podžupana
Občine Komenda
Občina Komenda ima dva nova podžupana. V ponedeljek, 19.
aprila, sta z delom pričela Aleš Marinko (vodja svetniške skupine SDS) in Igor Štebe (vodja svetniške skupine TRN). Igor
Štebe se na mesto podžupana vrača po nedavnem odstopu,
Aleš Marinko pa funkcijo prevzema prvič. Kot sta nam povedala, bosta delovala vzajemno, odprto in iskreno, vse v smeri
nadaljnjega razvoja Občine Komenda.

Gradivo bo v času javne razgrnitve dostopno tudi na občinskih spletnih straneh.

II.
Pripombe v zvezi z javno razgrnjenim dokumentom se v času razgrnitve lahko vpisujejo v knjigo pripomb in predlogov na
istem naslovu. Pisne pripombe in predlogi se v tem roku lahko posredujejo tudi po
pošti na Občino Komenda, Zajčeva 23, 1218
Komenda, na elektronski naslov obcina@
komenda.si ali na telefaks št. 01 834 13 23.

III.
To naznanilo se objavi v občinskem glasilu, na spletnih straneh Občine Komenda (skupaj z elaboratom lokacijske preveritve) in na občinski oglasni deski.
Številka: 350-0001/2021
Datum: 12. 04. 2021
Pripravil: Marjan Potočnik, podsekretar
Župan Občine Komenda: Stanislav Poglajen

Č

estitke ob prevzemu nove funkcije. Za začetek: boste svojo funkcijo
opravljali poklicno ali nepoklicno?
Aleš Marinko: Oba bova nepoklicna podžupana. Smatram, da Občina Komenda ni tako
velika, da bi potrebovala poklicne funkcije.
Mislim, da tudi nepoklicno svoje delo lahko
opravimo kakovostno. Poleg tega je strošek
vseh treh funkcij (dva nepoklicna podžupana in nepoklicni župan) manjši, kot je bil
prej strošek funkcij poklicnega župana in
nepoklicnega podžupana.

Aleš, kaj vas je spodbudilo, da ste
sprejeli položaj?
Aleš Marinko: Potem, ko župan ni odstopil, mi je ponudil funkcijo podžupana.
Eden od pogojev, da to funkcijo sprejmem, je bil tudi ta, da se Igor Štebe vrne
na mesto podžupana. To, da oba prihajava iz močnih svetniških skupin, pripomore k delu. Delati smo začeli s prvim
dnem, kajti verjamem, da se tudi v letu in
pol, kolikor je do naslednjih volitev, z voljo in pravim pristopom že da kaj narediti.
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Igor Štebe, pred časom ste odstopili
z mesta podžupana, sedaj se tja zopet
vračate. Zakaj ste se tako odločili?
Igor Štebe: Po prepričevanju ljudi okoli
sebe, naj zopet prevzamem funkcijo podžupana, sem stopil korak nazaj. K temu
me je spodbujala tudi moja lista. S skupnimi močmi smo našli dialog, tako da bomo
poskusili ta mandat pripeljati do konca.
Nazaj se vračam s pričakovanjem, da bomo
delovali odprto in iskreno, da smo podžupana in svetniki o vsem obveščeni, kajti le
tako se lahko problemi, ko pride do njih,
najbolj učinkovito rešujejo. Težko sem
sprejel odločitev, da se vrnem, toda še vedno verjamem v naš kraj in da lahko za Občino Komenda skupaj naredimo še veliko.
Ste si delo med seboj razdelili po področjih?
Aleš Marinko: Dogovarjali smo se v smeri,
da bo Igor pokrival področje okolja in prostora, jaz pa bom pomagal na področju družbenih dejavnosti in na finančnem področju.
Katera pa je vaša prioriteta, katerega dela
se boste lotili najprej?
Igor Štebe: Prioritetna je izvedba zadrževalnika na Tunjščici, ki je prepotreben in ga
nestrpno čakamo. Stvari so se končno premaknile naprej tudi na državni ravni. Temu
sledi telovadnica v Mostah s potrebnimi
učilnicami, v kolikor bodo na voljo sredstva
in možnost pridobitve dokumentacije.

Aleš Marinko je vodja svetniške skupine
SDS, ki se je v Komendo preselil pred 20
leti in si tukaj ustvaril družino. V zasebnem življenju je solastnik podjetja, ki se
ukvarja z računovodsko dejavnostjo, sicer pa je v kraju aktiven kot predsednik
Nogometnega kluba Komenda.
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Aleš Marinko: Jaz se strinjam z Igorjem,
poleg tega pa je prioriteta tudi športni
park. To so zadeve, ki so v tem trenutku v
Komendi prepotrebne.
Kako daleč pa je športni park in morda,
če poveste malce več o tem projektu?
Aleš Marinko: Športni park je trenutno v
fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.
Takoj, ko ga dobimo, se bo pričelo z deli.
Športni park bo namenjen vsem občanom, sestavljen bo iz igrišč za odbojko,
nogometnega igrišča in drugih večnamenskih igrišč, zraven bo tudi atletska
steza, ki jo bo lahko za svoje namene
uporabljala tudi šola.
Kakšna je vaša obljuba občanom, za kaj
se boste zavzemali?
Aleš Marinko: Če izhajam iz svojega področja, je moj prvenstveni cilj, da pridobim
Občini čimveč prihodkov. Na podlagi teh
prihodkov bomo lahko realizirali projekte,
ki smo si jih zadali.
Igor Štebe: Jaz ne bom obljubljal preveč.
Kdor pozna moje poslanstvo, ve, kaj delam in kaj sem že naredil. Zavzemal se
bom za že prej omenjene prioritete, ko
bo to seveda dovoljevala vsa zahtevana
dokumentacija.
Kje ima po vašem
mnenju Občina Komenda največji
(neizkoriščen) potencial?
Aleš Marinko: Po mojem mnenju je to Poslovna cona Komenda. Imamo eno največjih poslovnih con v državi in tam imamo v
tem trenutku zagotovo največji potencial.
Igor Štebe: Se absolutno strinjam z Alešem, Poslovna cona je velik potencial za
našo občino. Pri izkoriščanju potencialov
pa je velika ovira to, da se pred nami nenehno kopičijo novi problemi iz preteklosti. Enega rešimo in že je na vidiku drugi.
Trenutno so za Občino velika težava
inertni odpadki, o kateri smo več napisali
v prejšnji Aplenci. Kako blizu pa je rešitev
problema, ki bi bil za Občino sprejemljiv,
kajti 10-milijonski račun države za
odstranitev odpadkov to gotovo ni?
Igor Štebe: Gre za problematiko iz leta
2005. V to jamo so vozili t.i. inertne odpadke iz naše bivše skupne Občine Kamnik in
to smo nenazadnje podedovali mi. Ko sem
izvedel za to problematiko, sem se vanjo
delno vključil z upanjem, da vseeno skušamo s pogovori na pristojnih inštitucijah
najti najboljšo možno rešitev. 10 milijonov

Igor Štebe je vodja svetniške skupine
TRN, ki prihaja iz Žej. Nadaljuje in vodi
družinsko tesarsko in krovsko obrt, vse
svoje življenje je predan domačemu kraju. Podžupan je (s 4 - mesečno prekinitvijo) od oktobra 2014.

bi za Občino Komenda pomenilo zaključek
vseh investicij za precej let. Je pa seveda
potrebno najti tako rešitev, ki ne bo samo
finančno sprejemljiva za Občino, pač pa bo
prijazna tudi do okolja. Absolutno smo za
varno in zdravo okolje. Smo pa ta trenutek
pri konkretno tej problematiki v poziciji, da poskušamo rešiti, kar se še rešiti da!
Podtikanja in nagajanja določenih svetnikov pa nam prav nič ne pomagajo. Glede
rešitve smo v dogovarjanju in na tem mestu še ne morem povedati nič konkretnega. Bili smo na sestanku na ministrstvu, v
kratkem pričakujemo še en sestanek. Smo
optimisti, da bomo našli skupno rešitev.
Aleš Marinko: Naj dodam, da je vsem na
prvem mestu okolje. Po drugi strani pa
moramo gledati finančni vidik. Na eni
strani imamo ogromen znesek 10 milijonov evrov, ki bi bil za Občino poguben.
Vsaka rešitev, ki bo za okolje sprejemljiva, njen finančni učinek pa bo manjši, je
na tem mestu za Občino sprejemljiva. Pri
vsej stvari me boli to, da so bili določeni
svetniki, ki se sedaj izpostavljajo kot veliki okoljevarstveniki, v samem začetku te
težave, leta 2005, zraven in niso glasovali
proti, so glasovali za!
Špela Šimenc
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Veličina in delo Petra Pavla Glavarja:

Največjemu med Komendčani ob
300. obletnici njegovega rojstva
Začetek Glavarjeve življenjske poti je bil vse prej kot obetaven, saj ni znan niti datum njegovega rojstva. Obveljalo je, da se je rodil 2. maja 1721, ko je v krstni knjigi stolne župnije v Ljubljani
vpisan njegov krst z zabeležbo: »Baptizatus est Petrus Paulus filius illegitimus Bartholomaei
Glovar, et Mariae concubine.«
Baron Testaferrata je do smrti zanikoval, da je Peter Pavel Glavar
njegov sin, kljub temu pa je zanj naredil veliko dobrega. Peter Pavel
pa se je tudi, kadar je bil v veliki stiski, zatekal po pomoč k očetu;
k materi se ni mogel, saj je ni niti poznal. Zlasti ko si je tako silno
želel postati duhovnik. Dober zgled za dosego tega življenjskega
cilja je imel v komendskem kaplanu in poznejšem vikarju Andreju
Roglju, ki ga je dal v rejo družini Basaj (Jerasovim) v Vopovljah. Ta
ga je sprejela za svojega. Posebej se je spoprijateljil s starejšim domačim sinom Jernejem. Za njim je šel v jezuitsko gimnazijo v Ljubljano, nato študirat v Gradec, kjer so se njune poti razšle: Jernej je
pustil študij in odšel v Karlovac, sedež in poveljstvo Vojne krajine,
kjer je nazadnje postal celo general, Glavar pa je 8. januarja 1742
diplomiral iz študija modroslovja (z magisterijem) in bogoslovja. Pohvalili so ga kot izredno nadarjenega, vestnega in odličnega
študenta. Pozneje, ko je bil že kaplan v Komendi, je celo razmišljal
o doktoratu na jezuitski univerzi v Gradcu in profesorski karieri.

T

o pomeni, da je krščeni Peter Pavel nezakonski sin Jerneja
Glovarja in priležnice Marije. Bistroumna mati Marija, po
ustnem izročilu naj bi bila Ježova št. 5 z Gore pri Komendi,
je s priimkom Glovar nakazala, kdo je njegov oče – komendator
baron Peter Jakob de Testaferrata z Malte. Testaferrata namreč
v slovenskem prevodu pomeni železna glava! Da bi še določneje
opozorila na Testaferratovo očetovstvo, ga je odložila na prag komendske graščine, v kateri je bival komendator.

Zelo trnjeva pot do duhovništva
Peter Pavel Glavar se je, da bi postal duhovnik, kar mu je preprečevala nezadostna starost (21 let!), predvsem pa dejstvo, da je
bil nezakonski sin, po nasvetu vikarja Roglja odpravil po pomoč k
očetu Petru Jakobu de Testaferratu, ki je bil tedaj papežev gubernator v Ascoliju v Italiji. Za duhovnika potrebni »titulus mensae«
(gmotno osnovo za preživljanje) mu je zagotovil vojaški dobavitelj za Vojno krajino Anton de Zandonatti iz Senja, pri katerem se
je ustavil na poti h Testaferratu, spregled od nezakonskega rojstva
pa je na Testaferratovo posredovanje pri papežu Benediktu XIV.
dobil 31. julija 1743. Testaferrata ga je tudi preizkusil, ko ga je postavil za hišnega ekonoma. Ob vračanju v Senj je vihar ladjo zanesel
na Reko, kjer se je prav tedaj mudil senjsko-modruški škof Janez
Anton de Benzoni. Glavar je nanj naredil zelo dober vtis, da mu je
brez težav podelil nižje, nato višje redove in ga 13. septembra 1744
v cerkvi sv. Lovrenca pri Trsatu posvetil v mašnika. Novo mašo je
pel 17. septembra 1744 v Marijinem romarskem svetišču na Trsatu. Daroval jo je za očeta!
Z vsem žarom v Komendo
Peter Pavel Glavar je nato takoj odšel v Komendo, kjer je s komendatorjevim pooblastilom odstavil malomarnega oskrbnika malteške viteške posesti – komende (od tod sedanje ime kraja) kaplana

Jerneja Bitenca, komendo sam prevzel v
oskrbo, od 1. maja 1746 do 30. aprila 1765
pa tudi v zakup, popravil Bitenčeve napake, obenem je 30. septembra 1744 postal
tudi kaplan. Ker je bil na vseh področjih
(pastoralnem, gospodarskem, že tudi čebelarskem) zelo uspešen in napreden pa
tudi priljubljen pri ljudeh, so mu bili nevoščljivi bližnji janzenistično usmerjeni duhovniki, ga tožili pri naddiakonu za
Gorenjsko grofu Karlu Petru Petazziju, ki
mu je celo odvzel pravico opravljati duhovniško službo, glavni razlog pa je bil,
da mu oče duhovnik ne bi smel podeljevati
cerkvenih služb in beneficijev. Vnovično
dovoljenje mu je dal sam papež Benedikt
XIV. 5. maja 1746, posredoval pa je p. Avrelij Čevko. Glavar je v prošnji za spregled
navedel, da je duhovnikov sin.
Velika Glavarjeva dela
Po tej hudi preizkušnji in ko ga je 8. aprila
1751 komendator Testaferrata imenoval za
vikarja v Komendi (župnik je bil Malteški
viteški red, kateremu je pripadala župnija
in komenda pri Sv. Petru na Kranjskem,
njen upravitelj pa komendator Peter Jakob
de Testaferrata, ki mu je je red leta 1698
dodelil omenjeno komendo, župnijo pa
so dejansko vodili komendatorjevi namestniki – vikarji), je Glavar začel uresničevati svoje velike načrte. Zase si je sestavil
vrsto dnevnih molitev, bil zelo pobožen, si
prizadeval za čim boljše pridige, za župljane je v svetem letu 1751 pripravil duhovne
vaje, 30. novembra 1751 jim je preskrbel
križev pot in ga z njimi molil. Da bi v njih
utrdil in poglobil znanje krščanskega nauka, ga je najprej razlagal ob nedeljah popoldne v cerkvi, leta 1752 pa jih je začel
izpraševati in poučevati tudi po domovih.
Izprašal je vse, ki so bili dolžni opraviti velikonočno spoved. Kdor ni znal, ni mogel
iti k njej. Znanje krščanskega nauka je Glavar tudi ocenjeval. Poleg tega je zapisoval
pomembnejša opažanja pri župljanih. Iz
tega je nastal edinstveni Status animarum
v dveh knjigah; prva od leta 1754 do 1760,
druga od leta 1761 do 1766.
Slikarja Franca Jelovška je pridobil, da je za
komendsko župnijsko cerkev zasnoval nov
leseni glavni oltar in prižnico. Za to cerkev
je leta 1753 s pomočjo barona Testaferrate pridobil relikvijo rimskega mučenca sv.
Urbana in posodico s krvjo.
Ker je tedaj veliko obsežnejša komendska
župnija kot je danes (pod njo so spadale sosednje Tunjice, Zapoge in Pšata pri
Cerkljah na Gorenjskem) potrebovala do-
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Cerkvica sv. Jožefa na Lanšprežu, v kateri je pokopan Peter Pavel Glavar.

datno duhovniško pomoč, je za tretjega
duhovnika (beneficiata) v Komendi leta
1752 sezidal beneficiatsko hišo, v kateri je
zase uredil knjižnico in delovni prostor.
Prav iz knjig (leta 1750 jih je imel 239, ob
odhodu na Lanšprež leta 1766 pa že 1399),
je ob znanju jezikov črpal navdih in napotila za svoje vsestransko delo. Kmetom je
pri uspešnejšem kmetovanju pomagal v
duhu fiziokratizma, ki je trdil, da je glavni
vir bogastva zemlja; zato je treba podpreti
obdelovalce zemlje. Pomagal jim je tudi s
svojim vse večjim znanjem in izkušnjami
pri čebelarjenju. Da bi mladim nadarjenim
fantom iz revnih družin omogočil šolanje v
mestnih šolah, je zanje leta 1760 v Komendi ustanovil zasebno šolo z internatom.
Peter Pavel Glavar ima kot pobudnik zidave (1762 do 1766) in največji dobrotnik
tudi glavne zasluge za prekrasno romarsko
cerkev sv. Ane v Tunjicah.
Bil je tudi skrben pisec številnih pisem
Testaferratu, posinovljencu beneficiatu
Jožefu Tomlju, goriškemu nadškofu Karlu
Mihaelu Attemsu, s katerim je bil v še posebej dobrih odnosih, in drugim ljudem.
V Komendi je v neposredni bližini župnijske cerkve leta 1748 zasadil lipo.
Velik dobrotnik
Svojo dobroto je Glavar tik pred smrtjo
24. januarja 1784 na Lanšprežu na Dolenjskem, kamor se je preselil leta 1766,
potem ko je 23. aprila istega leta od grofa
Alojza Adolfa Auersperga kupil tamkajšnjo
graščino (glavni razlog za odhod na Lanšprež je bil, ker mu Malteški viteški red po
smrti barona Testaferrate ni več podaljšal

zakupne pogodbe za komendo) najlepše izkazal v svoji oporoki. V njej je večino
svojega premoženja namenil za izgradnjo
bolnišnice v Komendi (sezidali so jo leta
1804), v kateri so dobili celovito zdravstveno oskrbo revni bolni in ostareli Komendčani ter lanšpreški »podložniki«.
Na Lanšprežu se je Glavar v glavnem
posvetil skrbnemu gospodarjenju, pomoči
kmetom in pisanju o čebelah in čebelarjenju. Tam je napisal tudi svoje glavno strokovno delo Pogovor o čebelnih rojih. Kranjska kmetijska družba v Ljubljani (kancler
grof Dioniz Barbo) pa ga je, ko ji ga je 26.
julija 1779 poslal v presojo, namesto da bi
ga izdala, zadržala v predalu. Tako je bil
Glavar prikrajšan za avtorstvo prvega poljudnoznanstvenega dela in čebelarskega
učbenika v slovenskem jeziku! Glavar je
namreč Janševo knjigo Razprava o rojenju čebel, izdano leta 1771 v nemščini, ne
le prevedel v slovenščino, marveč obogatil s podrobnejšimi navodili za posamezna
čebelarjeva opravila in čebelarskim izrazoslovjem. Na Lanšprežu je leta 1781 ustanovil tudi čebelarsko šolo in sam poučeval
kmete. Gojil je plemensko živino, zasadil
velik sadovnjak in vinograd, pogozdoval
goličave, imel mlin in opekarno, skrbel, da
so njive dale obilni pridelek (posebej pšenico in oves), travniki pa kakovostno krmo
za živino. Vse to mu je počasi pilo moči in
mu jih tudi zaradi garanja, oslabelega srca
in neposrečene operacije nazadnje izpilo.
Njegovo delo pa žanje vedno večje spoštovanje, priznanje in občudovanje. Tako v
Komendi kot po Sloveniji.
Jožef Pavlič

Foto: Jožef Pavlič
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Obnova matičnega nasada
visokodebelnega sadnega drevja
Petra Pavla Glavarja
300 let mineva letos, kar se je rodil Peter Pavel Glavar,
duhovnik, dober gospodar in posestnik. Predvsem se
ga spominjamo po njegovih dobrih delih za slovenskega preprostega človeka. Ustanovil je prvo ubožnico
v Sloveniji v Komendi in čebelarsko vrtnarsko šolo na
Lanšprežu leta 1781. Zanjo je napisal pravila in poučeval izključno v deželnem kranjskem jeziku, kar je bilo za
takratne čase prepovedano.
Počiva v kapeli v Lanšprežu na Dolenjskem, ki so jo v zadnjih letih trebanjski čebelarji kot edini preostali objekt njegovega posestva dostojno obnovili. V letošnjem letu so pridobili še majhen del zemljišča njegovega nekoč močnega posestva. Tu nameravajo urediti čebelnjake
in potrebno infrastrukturo za promocijo njegove zapuščine. Pomladi
letos so člani Čebelarskega društva Trebnje posadili prvih 60 sadnih
dreves, pretežno jablan starih sort v travniški nasad med nekaj redkih
dreves, ki so še ostala iz njegovega sadovnjaka. Teh 60 sadik je manj
kot 10 % nekdaj mogočnega sadovnjaka, vendar so upanje, da bomo
zopet začeli ceniti domače okuse slovenskih sort neškropljenega sad-

Prenos: http://tvkomenda.si/

ja. Na teh drevesih se ne veselimo le sadežev, temveč tudi cepičev za
nadalje razmnoževanje. Sadike na sejancu, cepljene s pestrim izborom, ki se ga že težko dobi, so prispevali Društvo Kočevarjev - staroselcev, Sadjarsko - vrtnarsko društvo Tunjice in Društvo Studenčan,
ki se trudijo, da dobri okusi in travniški sadovnjaki ne bi izumrli!
V letošnjem letu bo še obilo dogodkov v čast velikemu čebelarju in zavezniku slovenskega ljudstva, verjetno največji pa bo
dvodnevna peš pot v septembru iz Komende do Lanšpreža, kjer
bo osrednja prireditev.
Dušan Jerič
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Kaj v Komendi spominja na Petra Pavla Glavarja?

◼ Na cerkvenem trgu Glavarjev bronasti
doprsni kip akademskega kiparja Mirsada Begića (1996).

Foto: Jožef Pavlič

◼ Kakšnih 150 metrov niže desno ob cesti
skozi Komendo Glavarjeva beneficiatska hiša (1752) z Glavarjevo knjižnico
z izvirno opremo in spominsko sobo s
portreti Petra Pavla Glavarja, njegovega
očeta barona Petra Jakoba Testaferrata
ter Glavarjevega posinovljenca beneficiata Jožefa Tomlja in novomeškega
prošta Martina Jožefa Jabačina; oba sta
bila izvršitelja Glavarjeve oporoke. Na
pročelju stavbe kamnit portal z Glavarjevim grbom, za katerega je prav tako
naredil načrt slikar Jelovšek, tri njegove
freske na stavbi, na njeni prednji strani spominska plošča Glavarju ob 250.
obletnici njegovega rojstva.
◼ Nasproti tej stavbi, malce niže, nekdanji Glavarjev špital iz leta 1804, v niši

hodnika stavbe 180 centimetrov visok
leseni kip Petra Pavla Glavarja, ki so ga
pri likovni koloniji izdelali učenci OŠ Komenda Moste. Ob stavbi je informativna
tabla z napisom Glavarjeva Komenda.
◼ Pod Glavarjevo beneficiatsko hišo učni
čebelnjak iz leta 1991.
◼ Na Glavarja spominja tudi Glavarjeva
cesta, ki vodi od vasi Moste skozi Komendo vse do njenega zgodovinskega
in cerkvenega središča.
◼ Glavarjevo ime nosi od leta 1997 Čebelarsko društvo Peter Pavel Glavar Komenda in dobrodelna Ustanova Petra
Pavla Glavarja. Po Glavarju se imenuje
tudi najvišje slovensko čebelarsko priznanje in dolenjska Regijska čebelarska
zveza Petra Pavla Glavarja.
◼ Skupina komendskih razumnikov se
enkrat letno v Glavarjevem klubu srečuje na t. i. »intelektualnih srečanjih«.
◼ Čebelarsko društvo Peter Pavel Glavar
Komenda in Turistično društvo Komenda sta 7. novembra 2009 ob poti iz
Komende na Goro zasadila Glavarjev
drevored (22 lip).
Jožef Pavlič

Spominska plošča Petru Pavlu Glavarju na
njegovi nekdanji beneficiatski hiši v Komendi.

Foto: Jožef Pavlič

◼ V bližini kapelice sv. Petra mogočna
lipa, ki jo je Glavar zasadil leta 1748.

Foto: Jožef Pavlič

◼ V župnijski cerkvi sv. Petra obnovljeni Jelovškov glavni leseni baročni oltar
zavetnika cerkve (1758, podobar Janez
Gabrič) z relikvijo mučenca sv. Urbana v
steklenem relikviariju pod oltarno menzo in drugimi relikvijami v relikviarijih
ter prižnica (1760, podobar Jakob Löhr).

Glavarjev špital (desno), čebelnjak in Glavarjeva beneficiatska hiša z Glavarjevo knjižnico
(levo) v Komendi.

Foto: Jožef Pavlič

◼ Pred Šmidovo graščino Glavarjev vodnjak (1750) z njegovo omembo in Testaferratovo (plačnik).
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Čistilna akcija 2021
V soboto, 17. aprila, je v organizaciji Turističnega društva Komenda potekala čistilna akcija. Četudi brez druženja in prilagojeno razmeram, se je akcije udeležilo kar nekaj občanov. Nekatere
med njimi smo ujeli v objektiv.

Janez Pogačar, Gora:
»Sam vsako leto čistim Knežji potok ob
šolski poti. Opažam, da je veliko manj
smeti. Običajno se nabereta dve vreči, letos
pa sem napolnil pol ene.«

Foto: Jožef Pavlič

Srečo Smolnikar, Gmajnica:
»Letos sem imel na to soboto, ko je potekala akcija, ravno čas in sem se odločil, da
se je udeležim. Šest ljudi se nas je zbralo na
Mlaki. Sem pa presenečen, ne zdi se mi veliko smeti, vsaj v tem delu ne (ujeli smo ga
v okolici hipodroma, op.a.).«

Mija in Marko Dobnikar, Gmajnica:
»Akcije se udeleživa vsako leto, če se le da.
Letos se nama zdi, da je veliko več 'skritih kotičkov', kamor ljudje odlagajo večje
stvari. Prenavljajo kopalnico, pa odpadke
odpeljejo za vodo. Včasih se zdi, da bolj,
kot so stvari organizirane, bolj so ljudje
neodgovorni. Zakaj se midva udeležujeva
akcije? Če imaš resen namen v enem kraju
bivati, ti ne sme biti vseeno. Malo družbene
odgovornosti pa že moramo imeti.«

Stanka Stražišar, Gora:
»Letos sem prvič koordinatorka za Goro in
moram priznati, da sem z udeležbo kar zadovoljna, saj se nas je zbralo več kot deset
pridnih rok. Sem pa kar malo šokirana, kaj
vse so ljudje sposobni vreči v našo prelepo
naravo – salonitke, stare stole, žare, bojlerje, veliko polivinila, tudi pokakane pleničke, pa cel zavoj steklenic izvirske vode
in še bi lahko naštevala.«

Vid Koritnik, predsednik TD Komenda:
»Letos udeležba ni bila ravno bleščeča,
verjetno primerna 'korona času'. Moram
pohvaliti udeležbo v Suhadolah in na Križu, kjer so se odzvali v velikem številu.
Pohvalil bi tudi Nogometni klub Komenda, ki je spodbudil starše in otroke, da so
se odzvali na akcijo. Sicer pa smo velikokrat aktivni samo v besedah. Svetniki bi se
morali odzvati na tako akcijo, vsaj z moralno podporo.«

Janko Burnik, Suhadole:
»Čistilne akcije v Suhadolah in okolici se
je udeležilo 21 vaščanov. Tretjina je bila
otrok, veliko je bilo tudi staršev z otroki.
Otroci so že sami v tednu pred akcijo pobirali smeti in druge odpadke. Večinoma so
bile to razne pločevinke. Veliko nesnage je
bilo v in ob razbremenilniku reke Pšate. To
lahko odstranijo le ribiči, ker imajo visoke
škornje. Precej je bilo tudi v travo ob sprehajalnih poteh odvrženih vrečk s pasjimi
iztrebki. Opažam pa, da akcija rojeva sadove, saj je vsako leto manj odpadkov.«
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Franc Petrič, Breg:
»Bil sem koordinator čistilne akcije za
vasi Nasovče, Breg in Potok. Zjutraj sem
udeležencem razdelil rokavice in vreče,
sedaj pa pobiram, kar so nabrali. Akcije se je udeležilo okrog 15 ljudi. Posebno
pohvalo si zaradi pridnosti zaslužijo otroci. Tako se bodo navadili sami skrbeti
za čisto okolje.«

Izdelava butaric
Cvetna nedelja (tudi cvetnica) je zadnja nedelja pred veliko nočjo, ko krščanski verniki blagoslavljajo v šope ali
butare povezano pomladansko zelenje ali oljčne veje, kar
je razširjeno po vsej Evropi že od 9. stoletja dalje.
Za praznik so ljudje lomili oljčne veje in palmove veje ter jih
postlali kot preprogo pred Jezusom Kristusom. Veljale so za zaščitnice doma pred točo, strelo, požarom, nesrečo, boleznimi,
tatovi, uroki, pomembno vlogo pa so imele tudi pri živinoreji in
poljedelstvu. Sestavne dele butar so uporabljali za zdravljenje ljudi in domačih živali ter pri obeleževanju koledarskih šeg in šeg
življenjskega kroga, s pomočjo butar pa so tudi prerokovali. Po
drugi svetovni vojni je sicer začela vera v njihovo čarobno moč
počasi zamirati, še vedno pa jih verniki na cvetno nedeljo nosijo
blagoslavljat v cerkev in tradicionalni načini uporabe so marsikje
še vedno živi. Konec 20. stoletja so cvetnonedeljske butare dobile nekatere nove funkcije. Prikazi izdelovanja butar so našli svoje
mesto v nakupovalnih centrih, butare se pojavljajo na velikonočnih razstavah in nastopajo kot turistični spominek in dekoracija,
postale pa so tudi predmet tekmovanja.
V soboto pred cvetno nedeljo smo se zbrali na naši vse bolj obiskani tržnici in pripravili predstavitev izdelave butaric. Pripeljali
smo vse potrebno za izdelavo in pripravili prostor, da smo lahko
bili na primerni medsebojni distanci. Pod mentorstvom našega
člana Andreja Škrlja smo se lotili izdelave po starih običajih. Naše
butarice so bile narejene iz leskovih palic, ki so služile kot opora in
osnova. Okoli palic pa smo privezali brinove in oljčne vejice, nato

Skupina otrok iz Nasovč:
»Akcije smo se udeležili, ker nam narava
veliko pomeni. Pomembno je, da je čista.
Za to moramo skrbeti vsak dan. Ne smemo
vanjo odmevati, kar ne spada vanjo. Tudi
zaradi živali, ki se lahko zastrupijo s odpadki. Bolj se moramo zavedati, da smo mi
sami del narave in da živimo v njej. Bolj jo
bomo morali spoštovati.«

Izjave zbrala Jožef Pavlič (Nasovče, Breg,
Suhadole, Moste) in Špela Šimenc
(Gmajnica, Gora)

pa nanje izmenično nanizali vejice spomladanske rese in bršljana.
Kar nekaj obiskovalcev se je nabralo v času predstavitve, nekateri
so sami poskusili z izdelavo, drugi pa so bolj od daleč gledali, kako
poteka priprava in izdelava. Izdelane butarice pa smo razdelili
med obiskovalce, naj služijo svojemu namenu. Bili smo veseli vsakega obiskovalca, še bolj pa smo bili veseli, da smo lahko spet izpeljali staro navado, tako da ne bo šla v pozabo. Ob zaključku smo
si obljubili, da se naslednje leto spet snidemo v še večjem številu.
Zahvaljujemo se članom Turističnega društva Komenda za sodelovanje in pomoč pri izvedbi programa.
Vse krajane pa vabimo, da se udeležujete naših prireditev, ki jih
skozi celo leto pripravljamo za vas, tudi v teh malo težjih časih.
Ostanite zdravi.
Božo Novak

Foto: Janko Žagar

Izidor Štefančič, Moste:
»S sosedom Juretom Pircem sva združila
prijetno s koristnim. S seboj sva vzela otroke, naj se navadijo skrbeti za čisto okolje. Za akcijo sva izvedela s plakata. Z otroki
sva se ji pridružila, ker nama je veliko do
čistega planeta. Pri odpadkih naju je presenetilo, koliko je bilo odvrženih cigaretnih ogorkov.«

Foto: Jožef Pavlič

Foto: Jožef Pavlič

Foto: Jožef Pavlič
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Članice domžalskega
Društva Lipa na obisku
Dolgo, res dolgo že si moramo življenje prilagajati zdravstvenim razmeram v svetu. A vsaka slaba stvar se tudi
enkrat konča in upajmo, da bomo s strpnostjo premagali
tudi virus.
Cepivo nam daje upanje, da cilj ni več daleč. Najbolj prizadeti panogi sta zagotovo gostinstvo in turizem. Prižgala se je prva lučka.
V četrtek, 15. aprila, so nas v Komendi obiskale članice Društva
Lipa iz Domžal. Skupaj nas je bilo 7, držale smo se vseh zdravstvenih priporočil. Na cerkvenem trgu smo se seznanile z zgodovino Komende, lego kraja in z najvplivnejšim Komendčanom,
Petrom Pavlom Glavarjem, katerega 300-letnico rojstva praznujemo te dni. Misli arhitekta Jožeta Plečnika – Molimo za zdravo
pamet - so nas preko pokopališča pospremile v špital v muzejsko zbirko kartografa Ivala Selana. Zaključile smo na Podborštu v
Lončarjevem etnografskem muzeju. Razšle smo se z željo »po še«.
Katja Tabernik

Sodelujoči mladi gasilci z mentorji iz PGD Križ (zgoraj) in
PGD Komenda (spodaj)

Nova ograja in mlin - klopotec
pri Mlinčkih
Roman Urbanija iz Bukovice nadaljuje z obnovitvenimi
deli pri Mlinčkih pri Suhadolah.
Na začetku marca je v svoji delavnici izdelal nov mlin - klopotec,
nato se je lotil obnove dotrajane ograje v celotnem predelu Mlinčkov. Tokrat se je odločil za trdnejšo ograjo iz obstojnejše borovine, da bi vsaj malo dlje kljubovala vremenskih razmeram. Les
zanjo je prispevalo Tesarstvo Štebe (Igor Štebe) iz Žej, obdelal ga
je Roman sam ob pomoči tasta Franca Kublja. Železne u-profile
je izdelal Viktor Špenko iz Suhadol, spojke in druge potrebne kovinske dele za montažo ograje sta sama naredila Roman Urbanija
in Franc Kubelj.
Pri postavitvi ograje od 22. do 27. marca je Romanu veliko pomagal vodja kolesarske sekcije pri DU Komenda Janez Zalokar iz Žej,
občasno tudi Janez Kern s Podboršta.
Denarno mu je pri nakupu lesa (macesnovega in hrastovega) za mlin
- klopotec pomagalo DU Komenda, ostale stroške tako pri mlinuklopotcu kot tudi pri ograji je plačal Roman sam. Koliko ur sta s tastom Francem porabila za izdelavo mlina - klopotca in ograje, vesta
le ona dva. Si pa Roman želi, da bi prihajajoči Mlinčke bolj spoštovali
in da bi starši otroke opozarjali, naj ne plezajo po ograji in ne mečejo
peska in kamenja v strugo Mrzlega studenca, saj s tem ovirajo prost
pretok vode na mlinska koritca in kolesca. Tako se bodo Mlinčki lahko dlje nemoteno vrteli v veselje in užitek obiskovalcev.
Jožef Pavlič

Mladi gasilci prikazali dobro
gasilsko znanje

V zahvalo za trud so prejeli medalje in priznanja. Vsi skupaj čakamo
izboljšanje razmer, ko bodo tekmovanja mogoča tudi v naravnem
okolju, v ta namen imamo pripravljeno tudi že prilagojeno gasilsko
orientacijo. Pa tudi na morje in na letovanje nismo pozabili. Mladina in mentorji, lepe prvomajske praznike vsem.
Andrej Lukanec

Obnovitelj Mlinčkov Roman Urbanija

Foto: Jožef Pavlič

Mladi gasilci so na virtualnem kvizu v okviru naše gasilske
regije Ljubljana III. prikazali zelo dobro gasilsko znanje.

GLASBENA ŠOLA KAMNIK:
VPIS V ŠOLSKO LETO 2021/2022
Glasbena šola Kamnik razpisuje prosta mesta za vpis v šolsko
leto 2021/2022 za naslednje inštrumente: violina, violončelo,
trobenta, rog, pozavna, evfonij, tuba, klavir, orgle, kljunasta
flavta, flavta, klarinet, saksofon, oboa, tolkala, diatonična
harmonika, harmonika, kitara, citre, petje in balet.
K vpisu vabimo otroke od 7. leta dalje. Za vpis bo potrebno opraviti sprejemni preizkus, ki ga bomo
predvidoma izvedli 21. in 22. maja 2021. O datumu preizkusa boste obveščeni po pošti in e-pošti.
K vpisu na program petje vabimo učence od 15. leta dalje oz. tiste, pri katerih je mutacija glasu
že zaključena.
Vpis na programe predšolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica in plesna pripravnica bo
potekal v istem obdobju do zapolnitve mest, ker ti programi nimajo sprejemnih preizkusov. V program predšolska glasbena vzgoja vpisujemo otroke stare 5 let, v programa glasbena pripravnica in
plesna pripravnica pa otroke stare 6 let oz. tiste, ki se v šolskem letu 2021/2022 vpisujejo v prvi razred
osnovne šole.
Pouk večine inštrumentov in nauka o glasbi se izvaja v OŠ Komenda Moste, enota Moste.
Vpis in prijava na sprejemni preizkus bosta mogoča od 4. do 19. maja 2021 na spletni strani šole
www.gskamnik.si, zavihek vpis ali na spletni povezavi https://www.eglasbenasola.si/applications_api/application/47.
Za vse informacije smo dosegljivi na e-naslovu gs.kamnik@guest.arnes.si in na tel. št. 01 830 34 30.
Programi in inštrumenti naše šole bodo podrobneje predstavljeni na dnevu odprtih vrat
12. maja 2021 ob 17. uri na platformi Zoom. Spletna povezava bo objavljena na naši spletni strani.
VESELIMO SE VAŠEGA VPISA!

JELES d.o.o.
PC Žeje pri Komendi, Pod hrasti 21, 1218 Komenda
T: (01) 831 0666, info@jeles.si, www.jeles.si

Sibirski MACESEN

akcija 21.4.2021 – 31.5.2021
Popust na vse artikle na zalogi -10 %

MOŽNI PROFILI:
• gladka deska
• rebraste podnice
• romb fasada

•
•
•

opaž - C profil
prekrivna fasada
deske za klopi

Kvaliteta AB in BC.
Vijaki FÖRCH: Vijaki za trdi fasadni les TX, C2. Na rjo
odporno, kaljeno martenzitsko plemenito jeklo.
Popust na vse dimenzije na zalogi: 15%
Za svetovanje nas kontaktirajte na telefonsko številko: 01 831 0666 ali pošljite
povpraševanje: info@jeles.si Za več informacij obiščite:
www.jeles.si
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Sara Bremšak: »Čeprav sem
večino življenja preživela v
Kanadi, čutim, da spadam sem«
Sara Bremšak je izjemno simpatična in nasmejana 19-letnica, ki z družino – očetom, mamo in
dvema sestrama – živi na Gori. Tu so se ustalili pred nekaj meseci, ko so se nazaj v Slovenijo
preselili iz Kanadskega Vancouvra. S Saro, ki je tudi trenerka otrok v komendskem nogometnem
klubu in mimogrede, mladinska teniška prvakinja Britanske Kolumbije, sva se pogovarjali o tem,
kako je pri devetnajstih zapustiti življenje na enem koncu sveta in zaživeti drugje.
Za vedno?
Upam. Mami pravi, da ne gre več na letalo
(smeh). Zaradi atijeve službe smo se veliko selili po Kanadi. Živeli smo v Alberti,
Ontariu, Quebecku. Najdlje smo bili še v
Britanski Kolumbiji - v Vancouvru - zadnjih deset let.

Tam so veliko bolj
zaprti. Tukaj se pa
precej več vtikajo
v življenja drugih
(smeh).

S

ara, rojena si bila v Kanadi, prve tri
razrede osnovne šole si naredila v
Komendi, potem ste živeli na različnih krajih v Kanadi, danes ste nazaj v
Sloveniji. Kakšna je tvoja, vaša zgodba?
Moja babica in dedek, ki živita na Križu, sta
se po 2. svetovni vojni preselila v kanadsko
Ottawo, kjer se je rodil moj ati. Vsako poletje so se vračali na Križ, kjer so gradili hišo.
Moja mami pa je rojena v Mavčičah, tako
da sta se starša spoznala v Sloveniji. In se
skupaj preselila v Ottawo, kjer je ati delal

magisterij. Potem sem se rodila jaz in potem smo se vrnili v Slovenijo. Tako da sem
tukaj v Komendi hodila v vrtec in naredila
prve tri razrede osnovne šole. V letih 2007,
2008, ko je bila kriza, sta se starša odločila, da se vrnemo v Kanado. Spomnim se,
da sem čisto pozabila angleščino in sem se
morala še enkrat vsega naučiti. Vsak dan
po šoli sem ure in ure delala angleščino.
Lani avgusta pa smo se odločili in se preselili nazaj v Slovenijo, na Gori smo kupili
hišo in se ustalili.

Kako to, da ste se vrnili v Slovenijo?
Jaz sem ‚navijala‘ za to, da se vrnemo. Od
nekdaj čutim, da pripadam v to okolje. Sem
smo hodili vsake tri leta med počitnicami.
Jaz bi se vrnila v vsakem primeru, če bi
drugi prišli zraven ali ne. Sedaj je bil idealen čas, saj lahko tukaj nadaljujem študij
ekonomije, redno sem se vpisala v drugi
letnik, izpite so mi priznali. Srednja sestra
Nina pa je septembra pričela hodili v prvi
letnik Škofijske klasične gimnazije. Tako
da vsako leto kasneje bi bila selitev težja.
Kaj pa te je tako vleklo nazaj?
Tukaj mi je bolj všeč, vse mi bolj paše.
Vancouver je drag, težko je za mlade ljudi.
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V življenju želim tudi uživati, tam pa je samo delo, delo in delo.
Delala sem že od 12. leta naprej. Čuvala otroke, čistila, kasneje sem
bila nogometna sodnica. Večina ljudi je zelo predana delu, zanje
življenje pomeni delati. Zdi se mi, da imaš tukaj vendar lahko malo
več od življenja. Mislim, da se ljudje ne zavedajo, kako dobro je
tukajšnje življenje. Samo za letnik študija sem v Kanadi plačala
8000 evrov in še 1000 za knjige. Pred kratkim sem se prijavila na
izmenjavo Erasmus, tako da bom del študija nadaljevala v Nemčiji. V Kanadi so take izmenjave zelo drage, tukaj v Sloveniji pa je
program zastonj. Seveda pa sem se rada vrnila tudi zato, ker imam
tukaj dedka, babico in skoraj vse sorodnike, pa veliko prijateljev še
osnovne šole. Nisem prišla čisto na ‚friš‘.
Pa je kaj iz življenja v Kanadi, kar pogrešaš?
Jaz tukaj samo uživam. No, morda pogrešam kakšno hrano. Azijsko, ali pa ‚poutine‘. To je tak pomfri z ‚zosom‘ in sirom.

Družina Bremšak na smučanju nad morjem v kanadskem Vancouvru
(Grouse Mountain).

V Kanadi sem trenirala tenis in bila
prvakinja Britanske Kolumbije. Vsak
dan do 7. razreda sem vstala ob 6.30
in imela trening pred šolo ter nato
takoj po šoli še enega.
Sara je v Kanadi zaključila srednjo šolo in naredila prvi letnik ekonomskega faksa, ki ga nadaljuje v Ljubljani.
Kako pa bi primerjala Kanadčane s Slovenci?
Tam so veliko bolj zaprti. Tukaj se pa precej več vtikajo v življenja
drugih (smeh). V Kanadi živi vsak za sebe, so tudi veliko bolj egoistični. Veliko razliko vidim tudi pri študiju, čeprav sedajle poteka
samo na daljavo. V Kanadi smo se s sošolci pogovarjali samo študijske stvari, tukaj pa se lažje z ljudmi pogovarjaš tudi kaj drugega. Pa še nekaj je drugačnega – tukaj se še veliko kuha, tam pa na
primer pri moji prijateljih doma niso skoraj nič kuhali, ampak si
vsak dan naročajo iz restavracije.
Imaš dve mlajši sestri, Nino in Špelo, ki sta celo življenje
živeli v Kanadi. Kako pa sta se onidve prilagodili
tukajšnjemu življenju?
Vsi se bolje počutimo tukaj, je pa za sestri težko, ker delata šolo
v slovenščini. Meni je lažje, ker sem na mednarodnem programu
in vse poteka v angleščini. Doma sicer govorimo slovensko, no,
ali pa eno tako mešanico. Sestre med seboj pa večkrat govorimo
angleško, ker je treba manj razmišljati. Tako da še največ težav
nam povzroča pisanje v slovenščini in to sedaj zelo veliko vadimo.
Drugače pa sestri pravita, da je šola vseeno malo drugačna kot v
Kanadi. Tam je bolj interaktivna, več je sodelovanja, pogovarjanja,
tukaj pa se veliko samo sedi in posluša učitelja.
Omenila si, da si nogometna sodnica. Pa ne samo to, si izjemno
uspešna športnica. Kako to, da si na koncu izbrala nogomet?
V Kanadi sem trenirala tenis in bila prvakinja Britanske Kolumbije. Če me vtipkate v Google, se pokaže veliko fotografij iz
tistega časa. Vsak dan do 7. razreda sem vstala ob 6.30 in imela

Po vrhunskih rezultatih v tenisu in teku se je Sara nazadnje
našla v nogometu.

trening pred šolo ter nato takoj po šoli še enega. Vmes sem bila
tudi 2. v državi v teku na 600 metrov. Potem sem se poškodovala in malo zaradi poškodbe, več pa zaradi pomanjkanja volje,
pustila tenis. Jaz sem bolj za ekipne športe, nogomet mi je res
všeč. V Kanadi sem ga trenirala in šest let sem bila sodnica. Danes pa pomagam v NK Komenda pri treningu otrok in v tem res
uživam. Enkrat si želim zagnati svoj majhen posel in morda bo
povezan tudi z nogometom …
Špela Šimenc
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i ...
Iz šolskih klop
O MAMICAH
IN OČKIH
Mami, hvala za objeme vsak dan,
hvala za slastna kosila vsak dan
in da pomagaš mi, če kaj ne gre mi.
Mami, zlato sonce si,
ki bedi in strahove prežene vse.
Le kaj bi, če te ne bi bilo,
potem mene tudi ne bi bilo.
Najboljša mama na svetu si,
boljše na svetu ni.
Eva Košir, 3. b

* * * * *
Mama je ena sama,
mama je velik zaklad,
nima je prav vsak.
Mamo samo eno imam,
zato je nikomur ne dam.

LAKOTA JE ZMAGALA

V nedeljo je bilo treba pomiti posodo
po kosilu. Ni šlo brez zapletov, a tokrat
sem bil jaz glavni akter.
Ko sem pojedel kosilo, sem se usedel
na naslanjač pred televizijo in se veselil
ogleda nogometne tekme čez nekaj minut. Navdušenost se je razblinila, ko so
starši začeli govoriti, da je treba pomiti
posodo. Njihova navodila sem poskušal
preslišati, a ni šlo. Zadeve sta poslabšala
še dva zadetka v mreži ekipe, za katero
navijam. Od vsega sem bil kar precej jezen, zato sem raje šel na dolg sprehod
v gozd. Malo sem si 'prezračil' glavo in
sem mislil, da bo vse v redu, ko pridem
domov. Pa ni bilo. Takoj so se predme
postavili starši in mi našteli vse stvari, ki jih nisem naredil. Jaz nisem želel
opraviti nič od tega, ker sem menil, da
tako ali tako moja mlajša brata naredita
manj od mene in bi lahko te stvari opravila onadva. A starši so bili neomajni.
Neomajen sem bil pa tudi jaz, a le do
neke mere. Odločil sem se, da staršem
ne bom odgovarjal na njihova vprašanja,

da ne bom jedel in se ne bom premaknil
iz sobe, dokler moja dva brata ne naredita naročenih stvari. Tako sem preživel obupen večer. Dve uri sem se trudil
zaspati, preden mi je končno uspelo. A
da so starši bolj neomajni od mene, se je
pokazalo zjutraj, ko sem od silne lakote
želel jesti. Predme so postavili umazano
posodo in preden sem želel dobiti zajtrk,
sem jo moral pomiti. Uspelo mi je v petnajstih minutah in ko sem pil in žvečil
svoj jutranji obrok, sem si mislil, da kup
umazane posode ni bil vreden prepira.
To ni bil ne prvi in ne zadnji spor. Vendar je bil poraz časten. Na koncu sem bil
zadovoljen, da se je tako izšlo. Vem, da
je bila to zame dobra vzgojna lekcija, in
se mi zdi, da so starši ravnali prav. Nauk
te zgodbe pa je – gladovna stavka proti staršem nikdar ni uspešna, saj lakota
vedno zmaga. V porazu pa je bila zame
tudi ena zmaga, in sicer ta, da sem se
naučil pomivanja posode.
Martin Perme, 8. č

Filip Blatnik, 3. b

* * * * *

NARAVOSLOVNI DAN, OD ZRNJA DO KRUHA

Mama je ena sama.
Ko rože daš ji, se nasmeji,
to je vse, kar si srce moje želi.
Mamica moja, tebe tako rada imam,
da nikomur na svetu te ne predam.
Kaja Markoja, 3. b

Ema Hrast, 4. č

* * * * *

Jakob Starovasnik, 4. č

Močne roke in noge,
humor pa tak,
da počiš od smeha.
Zdaj, ko korona je,
oče ves živčen je.
Ko iz šole pridem,
skočim mu v objem.
Matic Kristan, 3. b

Jošt Pibernik, 4. č

Amra Rizvić, 4. č

NA MLADIH SVET STOJI
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ŠOLARSKA
Od osmih do dveh,
od osmih do dveh,
so drevesa zelena,
so travniki beli,
noge kolesa v šolo nam žene,
vsi, fantje, dekleta, učiteljice in učitelji,
od osmih do dveh,
od osmih do dveh.
Že vsi smo obupani:
glava misli še vedno nam žene,
od osmih do dveh,
od osmih do dveh.
Tom Oblak, 9. b

POMLADANSKI ŠOPKI

IZGUBLJENI V TEMNEM GOZDU
(PRIPOVED O DOŽIVETJU)
Pripovedovala vam bom o dogodku, ki
mi je ostal globoko v spominu. Pripetil
se je mojim prijateljem, bratu ter meni
na treningu orientacije. In lahko bi se
slabo končalo ...
Lani pozimi smo imeli orientacijski trening v gozdu pri Kriškem bajerju. Ob petih popoldan smo se zbrali na parkirišču,
nato pa s trenerji odšli do mesta v gozdu,
kjer smo začeli s treningom. Preteči smo
morali deset prog različnih težavnosti, na katerih smo morali poiskati več
kontrolnih točk. Za vsak primer smo bili
opremljeni z naglavnimi lučkami.
Po opravljenem treningu, okoli pol
sedmih zvečer, smo se počasi odpravili
proti parkirišču. Bili smo precej utrujeni in malo tudi mokri in umazani. Hodila sem skupaj s prijateljema Drejcem
in Ožbejem ter z bratom Nejcem. Trenerja Matica smo vprašali, če gremo
lahko kar sami naprej. Dovolil nam je
in vsi veseli smo jo mahnili po poti. Nekaj časa smo tekli in še slišali glasove
za seboj, kmalu pa so izginili v gozdu
in ostali smo čisto sami. Takrat je Ožbej predlagal: »Mogoče bi šli lahko po
bližnjici, ki jo poznam.« Ostali smo mu

navdušeno pritrdili.
Tako smo hodili že kar nekaj časa. Obdajala nas je vedno gostejša megla.
Malo me je že skrbelo, saj je vse skupaj
trajalo že kar dolgo. Takrat smo pod
seboj zagledali luči napačnega naselja
in spoznali smo, da smo zašli. Razmišljali smo, kaj naj storimo. Drejc je predlagal eno pot, Ožbej pa drugo. Midva z
Nejcem sva se strinjala, da ima Drejc
prav. Nisem bila povsem prepričana v
to, ampak nekaj je bilo treba storiti.
Odšli smo torej po poti, ki jo je predlagal Drejc. Zeblo nas je in strah nas je
bilo, kaj bo, če ne najdemo poti do parkirišča. Minute so se vlekle kot ure, ko
smo končno zagledali znane luči. Bil je
Kriški bajer! Vsi smo zavriskali in hvalili Drejca, ker nas je tako dobro pripeljal nazaj. Kakšna sreča, da smo s seboj
imeli naglavne lučke!
Našega prihoda nihče ni niti opazil,
prav tako ni nihče opazil, da smo se izgubili. Tako vsaj kaznovani nismo bili,
smo pa spoznali, da se tudi najboljši
orientacisti lahko izgubijo.
Neža Trunk, 7. b

Lana Juhant, 2. a

Matija Ravnikar, 2. a
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Zoja Pibernik, 2. a

Vita Pibernik, 2. a
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ZIMSKI
ŠPORTNI DAN
Včeraj je padal sneg. Ko sem šla ven,
sem težko hodila, ker je bil sneg
tako visok. Želela sem narediti iglu,
vendar mi ni uspelo. Potem sem se
šla z lopatko spuščat po toboganu.
Ker sem bila od vsega tega utrujena,
sem naredila še angelčka.
Eneja Nastran, 3. a

SMUTI
Sestavine: banana, jabolko in mleko.
Pripomočki: palični mešalnik, visoka posoda za mešanje in 2 kozarca.
Postopek: jabolko in banano narežemo,
damo v visoko posodo, prilijemo mleko
in s paličnim mešalnikom zmiksamo.
Nalijemo v kozarec in počasi popijemo.
Bine Kosirnik, 3. b

TRETJEŠOLCI SMO PRI LUM (na daljavo)
USTVARJALI V KUHINJI
Klara Cerar, 3. c

Eva Mihelčič, 3. c

Lorena Ademi, 3. c

Oskar Pincolič, 3. c

Val Jarc, 3. b

Dora Burger, 3. b

Iris Burger, 3. b

NA MLADIH SVET STOJI
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Kaj se dogaja pri skavtih …
Fevd
Skavti imamo na Križu že od leta 2005 v
najemu svoj kos zemlje, ki mu pravimo
fevd. Fevd skozi celotno skavtsko leto
uporabljamo za vse vrste aktivnosti (sestanki, obljube, srečanje stega, začetek
in zaključek skavtskega leta …). Za večje
skavtske aktivnosti (npr. obljube) postavimo tudi nekatere skavtske zgradbe,
kot so jambor, oltar, wc, koše, včasih si
naredimo tudi bivake, v katerih prespimo. Da fevd ostane čist in se v deževnih
dneh v njem ne utopimo, se enkrat letno
zberemo in temeljito očistimo vse trnje,
spraznimo jarek, uredimo mostove. Za
urejenost travnika in gozda skrbi celoten

Pelerina iz šotorke
Lije kot iz škafa, reke poplavljajo, vremenoslovci so razglasili konec sveta … Skavtov pa vse to ne gane, ker so potegnili asa iz
rokava in ga oblekli. Za kaj gre? Za pelerino
iz šotorke!
Vse kar potrebujemo je šotorka. Pazimo, da je navzven obrnjena pisana,
impregnirana stran šotorke. Vrvice na
vogalu nad žepom zategnemo v kapuco
tako, da najdaljšo vrvico zavežemo okrog vratu. Ko je najdaljša vrvica zave-
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Skavtska statistika
Ali ste vedeli, da:

steg; klan Futrgavnarji je pred nekaj leti
na fevdu postavil manjši paviljon, ki nam
služi ob deževnih dneh, noviciat NoPPPPP
nam je naredil 4 klopce, volčiči postavljajo mostove, četa pa se izkaže pri postavljanju zgradb, ki tam stojijo še lep čas.
Na žalost pa se v zadnjem času borimo z
vandalizmom, ki nam uničuje zgradbe,
mostove, pušča smeti, in zaradi katerega
smo ostali brez 2 ročno narejenih klopc.
Skavti smo na svoj fevd zelo ponosni, saj
smo eden redkih slovenskih stegov, ki ima
v lasti svoj travnik in del gozda, zaradi česar nam čistoča in urejenost le-tega pomenita še več.

◼ imamo v stegu Komenda 1 letos 81
skavtinj in skavtov, kar predstavlja
okrog 1,5 % vseh slovenskih skavtov.
Glede na lani se je članstvo zmanjšalo
za štiri osebe;
◼ so udeleženci razporejeni v tri veje –
volčiče (26 članov), četo (29 članov) ter
popotnike in popotnice (12 članov);
◼ steg in posamezne veje vodi 15 voditeljic in voditeljev, ki smo v lanskem letu
oddelali skupaj več kot 4100 ur prostovoljnega dela;

Prikupno zmedena gazela

◼ se nam je lani pridružil novi duhovni
asistent Luka Modic;

zana, zgornji vogal šotorke spodvihamo
navznoter in zadrgnemo krajšo vrvico
tako, da nastane kapuca. Nasprotni vogal, ki gleda proti tlom, pripnemo na
poseben gumb, da šotorke ne vlečemo
po tleh. Nazadnje zapnemo še gumbe na
prsih in pelerina je narejena.
Nato se lahko brez skrbi sprehajamo po
dežju in se smejimo tistim, ki pelerine ne
znajo narediti in sedijo doma. Ali pa tistim
z dežniki, ki nervozno hodijo po pločnikih
in čakajo, kdaj jih bo poškropil avtomobil.

◼ ne glede na razmere redno organiziramo srečanja in za člane in kljub delu na
daljavo pripravljamo aktivnosti v naravi;

Zagreti Volk

◼ so volčiči lani poleti kot Indijanci taborili v Šentlambertu, izvidniki in vodnice
so v Retečah pomagali Narnijskim kraljem in kraljicam, noviciatovci in klanovci pa so potovali po Posočju – eni s
kolesom, drugi peš;
◼ je Združenje slovenskih katoliških
skavtinj in skavtov (ZSKSS) lani jeseni
dobilo novo vodstvo.

Počitniško varstvo v času poletnih počitnic v Mravljišču 2021
Dragi otroci, dragi starši, trenutno smo vsi v situaciji, ki za
nikogar ni enostavna. Otroci se s starši skupaj borite, da boste osvojili znanje, učitelji vas poskušajo podpirati po svojih
zmožnostih in vsi nekako poskušamo potegniti najboljše iz
nastale situacije in vsak se trudi na svoj način.
Kljub situaciji in trenutni negotovosti, ker še ne vemo kaj prinašajo naslednji tedni, smo se v Mravljišču odločili, da vam
posredujemo informacijo, saj nam starši pridno pošiljate
vprašanja v zvezi s počitniškim varstvom v Mravljišču. V kolikor bo situacija dopustila, se bomo potrudili in bomo izvedli
4 tedne počitniškega varstva.

Predvideni termini so:
◼ 5. 7. do 9. 7. 2021
◼ 12. 7. do 16. 7. 2021

◼ 19. 7. do 23. 7. 2021
◼ 2. 8. do 6. 8. 2021

Da vam vzamemo skrb, da bi kaj zamudili, bomo pričeli s
sprejemanjem rezervacij do zapolnitve prostih mest po elektronski pošti: mravljisce@gmail.com
Ob prijavi obvezno navedite sledeče podatke: termin, ime in
priimek otroka, starost, naslov.
Več podrobnosti o počitniškem varstvu najdete na naši spletni strani www.mravljisce.com
Ostanite zdravi!
DMD Mravljišče
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Leteča Komendčana Taj in Benjamin

Benjamin Bedrač (levo) in Taj Ekart (desno) –
obetavna mlada skakalca
Ekart je v minuli zimi bolj ali manj redno
osvajal točke v alpskem pokalu in pokalu
Mednarodne smučarske zveze (FIS), v katerem je najvišje posegel konec januarja s
24. mestom v Szczyrku. V alpskem pa se je
še posebno izkazal v Ramsauu, kjer je bil
konec februarja odličen tretji.

Foto: Luka Brnot

Iz komendske občine prihajata dva izjemno nadarjena smučarska skakalca,
ki sta – tako kot letos najboljši slovenski reprezentant Anže Lanišek – člana
SSK Mengeš. To sta Taj Ekart in Benjamin Bedrač, ki sta tudi v minuli zimi
potrjevala svojo močno formo.
Na sklepni prireditvi tega tekmovanja v
Premanonu je s 23. in 14. mestom še dvakrat skočil do točk, v skupnem seštevku
alpskega pokala, v katerem se ob mladih
slovenskih skakalcih kalijo še upi iz Avstrije, Francije, Italije Nemčije in Švice, pa
je končal na 17. mestu.
Taj je izvrstno skakal tudi na domačih
preizkušnjah; na članskem državnem prvenstvu za pokal Argete v Planici je še ne
17-letni Komendčan slavil zmago, v konkurenci mladincev do 18 let pa si je priskakal naslov državnega podprvaka in si prislužil status mladinskega reprezentanta.
Na isti tekmi je na 100-metrski napravi v
Planici nastopil tudi komaj 15-letni Benjamin Bedrač, ki je med 55 skakalci, večinoma celo za tri leta starejših od njega,
zasedel zelo dobro 17. mesto. Na državnem prvenstvu do 16 let pa se je nadarjeni Suhadolčan ovenčal s srebrno kolajno.
Če bosta Taj in Benjamin še naprej tako
zavzeto vadila in nadaljevala v takšnem
slogu, je pred njima zagotovo še nadvse
svetla prihodnost.
Š. M.

Košarkarski klub
Komenda ima novega
predsednika
Košarkarski klub Komenda ima novega predsednika.
To je postal dolgoletni član in trener KK Komenda – Anže Štern, ki je na mestu predsednika nadomestil Daniela Žlindro. Štern,
ki ostaja tudi v vlogi trenerja, bo stremel k
temu, da bo KK Komenda h košarki privabil čimveč mladih, tudi deklet. Kot pravi,
je 'korona čas' pripomogel k temu, da so
se otroci malo polenili in rad bi jih zopet
spravil k gibanju, v šport. Naslednje leto pa
s člani načrtuje tudi tekmovanje v 4. slovenski košarkarski ligi. Trenutno ima KK
Komenda prek 50 članov in 3 trenerje, za
enega se še dogovarjajo.
Špela Šimenc

Itzulia 2021 – 60. izvedba dirke po Baskiji za Tadeja
uspešna, a računi za prihodnost še neporavnani

Uspeh je dopolnil z zmago v tretji etapi, kjer je ponovno pokazal svojo odlično pripravljenost in moč, ki jo premore v
etapah, kjer je cilj na koncu vzpona. V tem
segmentu sta skupaj s Primožem Rogličem
tako rekoč nepremagljiva. Ta zmaga je bila
že njegova 22. v poklicni karieri.
UAE Team Emirates, ekipa Tadeja Pogačarja, ki v zadnji etapi ni uspela ubraniti
majice vodilnega v skupnem seštevku, je

v Baskiji pridobila dragocene izkušnje za
nadaljevanje sezone in verjamemo, da se
bodo v prihodnje vrnili še močnejši – upamo, s Tadejem Pogačarjem na čelu.
A.Š

Foto: Bettini

Tadej Pogačar je na dirki po Baskiji nastopil že na svoji tretji enotedenski etapni dirki v letošnjem letu.
Na prvih dveh enotedenskih dirkah
je v skupni razvrstitvi osvojil prvo
mesto, tokrat je v skupnem seštevku
zasedel tretje mesto.

OBVESTILA
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Zahvala
V preteklem letu 2020 je bila 14. marca
v Sloveniji razglašena pandemija covid-19. Žal so bile tako vse dejavnosti
upravljalcev programov odpovedane.
Vse, kar je več desetletij tradicionalno
potekalo, se je ustavilo.

Tudi v Mostah je odbor Rdečega križa že
imel pripravljen kulturni program za praznik mater, žena, deklet v OŠ Moste, kjer
bi potekalo srečanje s pogostitvijo in obdarovanjem. Žal so morali vse prestaviti
na kasnejši čas in tako so letos vendarle 8.
in 9. marca uspeli osebno izročiti 110 daril
veselim in hvaležnim obdarovankam z željo na lep spomin praznika, ki je namenjen
samo njim.
Odbor RK Moste ob tej priložnosti izreka
prisrčno ZAHVALO:
Gospe Romani Ravnikar – vodji enote OŠ
Moste za povezovanje, pomoč in organizacijo naročil ter usklajeno sodelovanje že
več let.
Gospe Mateji Kruhar – mentorici, ki vodi
likovni krožek učencev v OŠ Moste, kjer
so izvirno domišljijsko in lastnoročno pisali pesmi in oblikovali lepe voščilnice za
mame in babice.
Gospe Sabini Kremžar Pančur – mentorici VDC INCE Moste, ki je z gojenci Zavoda
uspela ustvariti lepe ročno izdelane unikate iz gline za trajen spomin.
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Vabilo: Iščejo se igralci za
igro o Petru Pavlu Glavarju
Iščemo igralce za novo igro o Petru
Pavlu Glavarju – otroke, stare od 6
do 13 let (osnovnošolci) ter vse odrasle, ki imajo veselje in željo po
igranju. Vsi, ki vas to zanima, vabljeni na prvi sestanek.
Za vse informacije pokličite na telefonsko številko: 041 848 311.
Franc Martinjak

Vsem aktivnim članicam odbora RK Moste za nesebično delo ob vseh prilikah, ki
ga z veseljem opravljajo v upanju, da se
dobrota in pozornost vedno nadaljujeta
in nikoli ne končata.
Za pomoč in trud se vsem še enkrat lepo
zahvaljuje
Krajevni odbor Rdečega križa Moste.

razvoj

proizvodnja

trgovanje s

cevnimi sistemi

ZAŠČITNE CEVI
HIŠNI JAŠKI
POŽIRALNIKI
KANALIZACIJSKE CEVI
DRENAŽNE CEVI
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Vabilo na brezplačne skupine
Vsi, ki bi želeli sodelovati v kateri od naslednjih
skupin, toplo vabljeni:
Že nekaj let deluje skupina za ženske oz. skupina za samopomoč. Predhodno se je skupina odvijala v Kamniku, sedaj pa v
Komendi. Namenjena je prepoznavanju doživljanj, osebni rasti
in medosebni povezanosti. Nikoli ni prepozno za vključitev, ne
glede na starost. Namen skupine je izgrajevanje varne navezanosti, prepoznavanje stisk in spoprijemanje z novimi izzivi.
Morda bo za koga zanimiva tudi vključitev v skupino za
samske - za iskanje življenjskega sopotnika. Namenjena je
samskim osebam, obema spoloma - prepoznavanje lastnih
želja, iskanje smisla, ljubezni na osrečujoč način. Fizični
izgled in čustvena razpoložljivost se spreminjata, ostaja pa
hrepenenje po varni in stabilni navezanosti. V skupini se
ustvarjajo dobre izkušnje, ki bodo pomagale graditi odnos,
spoštovanje, regulacijo afektov.
Lahko se prijavite tudi na skupino za moške ali na področju
zasvojenosti. Stiska, ki si jo priznamo, je lahko odskočna
deska za nove odločitve, čutenja in razmišljanja.
Voditeljica skupin sem Mateja Volf s poklicno izobrazbo socialne delavke in izpopolnjevanjem v zakonski in družinski
terapiji na Teološki fakulteti. Skupine se bodo oblikovale
glede na prijave. Prijavite se na matica.volf@gmail.com ali
telefon: 064 245 333. Udeležba je brezplačna. Možnosti srečevanja bodo v živo ali prek spletne aplikacije google.meet.
Dovolite si raziskovati v varnem in čustveno dostopnem okolju.
Mateja Volf

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

V PRODAJI
BALKONSKO IN
SEZONSKO CVETJE,
ZELENJAVNE SADIKE,
TRAJNICE, SADNE
SADIKE …

1. 6:00 – Komenda (pred občino)
2. 6:25 – Nasovče (na križišču)
3. 6:50 – Podboršt (na križišču pred
Lončarjevim muzejem)
4. 7:20 – Mlaka (kapelica)
5. 7:40 – Gora (na križišču)
6. 8:00 – Suhadole (na križišču
pred cerkvijo)
7. 8:25 – Žeje (kapelica)

PISMA BRALCEV

Neurejen ekološki
otok na Zadružni ulici

Kot neposredni mejaš ekološkega otoka na Zadružni ulici
pozivam pristojne, da se uredi anarhijo, ki vlada na otoku.
Vsak dober gospodar ima zaščiteno lastnino, da ni zlorabljena. Publikusu očitno ni mar zanjo, kakor tudi ne, da bi
bil otok urejen. Priložena fotografija dokazuje moj zapis.
Hkrati pozivam Občino Komenda, da uredi smetišče.
Ničkolikokrat sem vzel metlo v roke in počisti nesnago, ki jo ima Publikus na otoku in ostane tam tudi, ko
odpelje smetarsko
vozilo. Publikus bi
pozval, naj se zgleduje pri ostalih
smetarjih, ki čistijo otoke in tudi perejo zabojnike.

TGT Ciperle d. o. o.

Janez Zavrl

VSE ZA VAŠ VRT –
SEMENA,
GNOJILA, VRTNO
ORODJE, ZAŠČITNE
FOLIJE …

DOMAČE
DOBROTE –
SUHE MESNINE,
DOMAČI
ŠTRUKLJI,
TESTENINE …

Program prvomajske
budnice po urah in vaseh:

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

041 674 165
031 837 267
Gmajnica 77,
1218 Komenda
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Polje, kdo bo tebe ljubil, ko bom jaz v grobu mirno spal!

»In memoriam« Luka Šmid
V miren tih večer pred veliko nočjo se oglasi zvon iz lin cerkve sv. Petra, ki kot angel varuh bdi
nad krajem, in dolino pod njo napolni trenutek žalosti in se kot večerni mrak ali kot siva jesenska
megla širi od hiše do hiše, od ušes do ušes in naznanja žalosti čas.

P

rav na pragu pomladi, ko se vse budi,
ptice spletajo gnezda vrh dreves in
kmet gre na polje, ter češnja pripravlja svoj cvet, je novica težka in huda … da
skoro ji ne moremo verjeti!
Za vedno si zaprl svoje utrujene oči in sklenil zgarane roke k večnemu počitku, ti dragi naš sosed, sokrajan, 'prjatu', družinski
oče, dedek in mož - spoštovan kmet in borec za pravico, Luka Šmid.
Rodil si se v najhujši zimi februarja 1952
in ali je že čas rojstva zaznamoval Tvojo
trnovo pot življenja, saj je bila pot iz porodnišnice do doma za danes, kaj šele takrat pravi podvig?
Otroštvo je bilo težko in ali bi ga sploh lahko tako imenovali, saj je bil dom vse prej
kot toplo domače gnezdo, saj je vojno in
povojno sovraštvo pustilo nepopravljive
posledice na otroški duši – a istočasno te je
kalilo kot jeklo v kalilnici in mogoče te prav
zaradi tega ni nobena stvar mogla vreči iz
tira in smeri!

Osnovna šola v Komendi in Mostah, pa
srednja kmetijska šola na Grmu v Novem
mestu in uspešno opravljen študij in pridobljen naziv inženir kmetijstva.
V KŽK Kranj in Emona kmetijstvo Smlednik
sta bili tvoji delovni mesti, preden si prevzel dom in obubožano kmetijo ter garanje
od jutra do mraka.
Vedel si, da za vse sta potrebna dva in v
zakonu z ženo Hiacinto so se vama rodili
Lucija, Maja in Mojca ter sin Janez.
Tvoja sreča pa je bilo polje in hlev in vse ti
je res lepo vračalo vložen trud; tako družina kot kmetija in kljub redkobesednosti
so bile tvoje besede tehtne in premišljene.
Še posebej te je razveselil Zakon o denacionalizaciji, saj si mislil, da bo poplačal greh
zgodovine - a je naredil še eno veliko rano spoznal si, kako se kača v strup preobrača!
Vesel si bil vsakega, ki je pošteno mislil in
iskreno govoril – sovražil pa si hinavščino in namišljeno poštenost … prav zato
smo te imeli prijatelji kmetje radi in smo
izgubili dobrega prijatelja … Tisti pa, ki

so mislili drugače, pa so si s tvojim odhodom oddahnili.
In na zadnjo pot so te pospremili zvonovi Župnijske cerkve sv. Petra, katerim si
posvetil toliko svojega časa in mimo mogočne Glavarjeve lipe smo te ponesli na
božjo njivo k večnemu počitku.
Luka, hvala ti, da smo te imeli in da si nas
imel tako rad - vsi pa se sprašujemo, kdo
bo novi Peter Pavel Glavar, ki bo nadaljeval
tvoje delo na vseh področjih kmetijstva!
Tvoji kmetje

Odšli so ...
Marija Grintal, rojena
Mežič, iz Most pri Komendi.
V 73. letu starosti se je poslovil
Murat Halilović iz Komende.
V 85. letu starosti se je poslovil
Ivan Novak iz Klanca pri Komendi,
po domače Štuparjev Ivan.
V 57. letu starosti se je poslovil
Rok Zabret, po domače Uzarnkov
Rok, iz Most pri Komendi.
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ZAHVALE

V 70. letu je v
Gospodu zaspal
naš ljubi mož, oči,
dedek, brat in stric
ZAHVALA

LUKA ŠMID

V 87. letu starosti
nas je zapustila
mama, sestra in babica

ZOFIJA KORITNIK
iz Most
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom,
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Zahvaljujemo se tudi vsem
sodelujočim pri izvedbi pogrebne slovesnosti.
Posebej pa se zahvaljujemo Olgi Hace in Pii Žagar
iz Medgeneracijskega centa Komenda za njuno
nesebično pomoč pri oskrbi na domu.
Ohranimo jo v lepem spominu.
Vsi njeni

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše. Brez pomena
zanje so razdalje, kraj in čas.

(9. 2. 1952 - 28. 3. 2021)
iz Komende
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste
mu v času njegovega življenju pomagali ter mu stali
ob strani, posebna zahvala gre njegovim kolegom.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji
poti. Zahvaljujemo se za vsa izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče ter darove za svete maše.
Hvala pogrebni službi Pogrebnik, pevcem, trobentaču, pritrkovalcem in gospodu Jožetu Romšku
za lep in doživet poslovilni govor ter gospodu župniku Zdravku Žagarju za lep pogrebni obred.
Žalujoči: vsi njegovi

Srce je omagalo, dih je zastal,
a nanjo spomin bo večno ostal.
ZAHVALA
V 92. letu starosti nas je
zapustila mama, babica in
prababica

V 89. letu je odšla
v večni pokoj

ANICA ŽAGAR

MARIJA PLEVEL

iz Križa
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja in vse daritve. Hvala pogrebni službi, pevcem, zvonarjem in gospodu župniku za opravljen
obred slovesa.
Vsi njeni

iz Mlake pri Komendi
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za izrečena sožalja, sveče in
cvetje. Hvala gospodu župniku za obred in pogrebni službi Pogrebnik.
Žalujoči vsi njeni

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

www.vrtnicenter.si

Naslednja Aplenca, Glasilo Občine Komenda, izide v petek, 28. maja. Rok za posredovanje gradiv za objavo v majski številki je 14. maj 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.

Aplenca | April 2021

Rešitev marčevske križanke se glasi: VABLJENI V ARBORETUM
Za še boljšo dostopnost domačih Gruntovih izdelkov ob
Glavarjevi cesti 50 stoji prodajni avtomat. V njem je na
voljo več vrst jogurtov, sirov, testenin, marmelad, skuta,
sladka in kisla smetana, mleko ter piškoti. Za dogodke in
praznovanja pecivo in piškote z veseljem izdelamo tudi po
vaših željah. Za več več informacij nas kontaktirajte
na 031/333-301, ali pa se osebno oglasite v trgovinici.

Seznam nagrajencev Nagradne križanke ARBORETUM VOLČJI
POTOK v Aplenci, Glasilu občine Komenda, številka 03/2021:

1. Nagrada – paketek Gruntovih dobrot

2. nagrada – družinska vstopnica za obisk parka v Arboretumu
MAJA JANEŽIČ

2. Nagrada – paketek Gruntovih dobrot
3. Nagrada – paketek Gruntovih dobrot

1. nagrada – letna vstopnica za obisk parka v Arboretumu
JOŽICA ZORMAN

3. nagrada – dve odrasli vstopnici za obisk parka v Arboretumu
DAMJANA TROBEC
Nagrajenci lahko na podlagi tega potrdila in osebnega
dokumenta nagrade prevzamejo v Arboretumu Volčji Potok, Volčji Potok 3, 1235 Radomlje (telefon: 01 831 2345).
ČESTITAMO !

Rešeno križanko (lahko tudi samo geslo) pošljite na naslov: Uredništvo
APLENCE, Zajčeva 23, 1218 Komenda ali po mailu: urednistvo.gok@komenda.si
do vključno 17. maja 2021. Na kuverto ne pozabite pripisati 'NAGRADNA
KRIŽANKA', poleg tega pa zraven potrebujemo še vaše ime, priimek in naslov.
Ostala pravila so objavljena na spletni strani Občine Komenda.
Upravljalec vaših osebnih podatkov je Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov pri upravljalcu je Jerneja Merva,
Dataofficer d.o.o, varstvopodatkov@komenda.si. Vaše osebne podatke obdelujemo zaradi izvedbe žrebanja ter izročitve nagrade. Obdelujemo zgolj vaše posredovane kontakte.

Ponudba
kvalitetnega
balkonskega
cvetja.
www.vrtnicenter.si

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

Naj vas rože pomirjajo s sajenjem,
vzdrževanjem in občudovanjem.
Izbira rož in zelenjavnih sadik za vse okuse.

