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Zbirni center je končan, za inertne 
odpadke pa še ni znane rešitve
Nov zbirni center je gradbeno končan, kmalu bo na voljo za uporabo – Kako rešiti problematiko 
z inertnimi odpadki ta trenutek še ni jasno – Priznanja nagrajencem Občine Komenda bodo po-
deljena v okviru prireditve ob dnevu državnosti.

Je gradnja zbirnega centra v Suhadolah 
končana? Kdaj ga bodo občani lahko 
pričeli uporabljati in kako se razlikuje od 
prejšnjega centra?
Zbirni center v suhadolski gramozni-
ci je gradbeno končan, opravljena je bila 
primopredaja z glavnim izvajalcem, to je 
Graditelj d.d. iz Kamnika. Ključi objekta 
so bili istočasno predani skupnemu kon-
cesionarju za Kamnik in Komendo, to je 
podjetju Publikus, ki je v center začel na-
meščati potrebno opremo. Vloga za izdajo 
uporabnega  dovoljenja je bila na Upravno 
enoto Kamnik posredovana konec aprila 
in takoj po pridobitvi tega dovoljenja bo 
zbirni center na voljo občanom Kamnika 
in Komende. Dosedanji zbirni center je bil 
izpostavljen atmosferilijam, od obeh ob-
čin je zato okoljska inšpekcija zahtevala 
ureditev novega centra. Manipulativne 
površine v novem centru so tako v celoti 
asfaltirane oz. betonske, zabojniki za lo-
čeno zbiranje odpadkov so nameščeni pod 
nadstreški, tako da so zaščiteni pred pa-
davinami in s tem pronicanjem potencial-
no onesnažene vode v podtalnico. Projek-

tanti so predvideli dvonivojsko ureditev, 
ki občanom omogoča lažje polnjenje z 
zgornjega in odvoz polnih zabojnikov s 
spodnjega nivoja.   Vesel sem, da nam je 
skupaj s kamniško občino in s pomočjo 
takratnega poslanca g. Mateja Tonina us-
pelo spremeniti zakonodajo na način, da 
smo zbirni center lahko zgradili skupaj s 
Kamnikom. Po nam dostopnih podatkih 
gre za prvi primer medobčinske gradnje 
zbirnega centra v Sloveniji. 

Kako pa kaže s problematiko  
inertnih odpadkov?
Če sem prej povedal, da je skupna gradnja 
zbirnega centra prvi tak primer v Slove-
niji, je odlagališče inertnih odpadkov ob 
tem zbirnem centru prav tako edini pri-
mer v Sloveniji, da je za območje odlaga-
lišča z vsemi potrebnimi soglasji služb 
Ministrstva za okolje in prostor sprejet 
podrobnejši prostorski načrt, ki tam omo-
goča poslovne dejavnosti. Zato gre za iz-
jemno kompleksno težavo, ki jo že nekaj 
časa poskušamo rešiti skupaj s službami 
taistega ministrstva. Možnih je več rešitev 
in, katera bo obveljala, ta trenutek še ne 
vemo. Dejstvo pa je, da je treba skladno z 
bruseljskimi zahtevami odlagališče zapreti 
oz. ga na primeren način sanirati do jeseni 
naslednjega leta, sicer Republiki Sloveniji 
grozi večmilijonska denarna kazen. Naša 
želja je predvsem, da se odlagališče ustre-
zno sanira in po sanaciji čimprej omogoči 
realizacija  prostorskega načrta.          

Z delom je pričel novi koncesionar 
zdravstvene dejavnosti. Prenos dela 
poteka tekoče?
S 1. majem je  v Komendi  začel izvajati  
koncesijsko zdravstveno dejavnost splo-
šne oziroma družinske medicine novi kon-
cesionar Studio R d.o.o. iz Vrhnike. Verja-
mem, da je postopek opredelitve pri novem 
koncesionarju stekel, kot je bilo predvide-
no, in ste vsi tisti, ki ste bili opredeljeni pri 

prejšnjem koncesionarju, s strani novega 
koncesionarja po pošti na dom že prejeli 
obrazce za opredelitev pri novih zdravni-
kih in ste s tem uredili potrebne formal-
nosti. Morebitni ostali zainteresirani za 
opredelitev pri koncesionarju v Komendi 
to storite tako, da koncesionarja kon-
taktirate po telefonu ali elektronski pošti 
ter sporočite svoje osebne podatke (ime, 
priimek, datum rojstva), številko karti-
ce zdravstvenega zavarovanja in podatek, 
katerega zdravnika želite izbrati. V nekaj 
dneh boste na dom prejeli obrazec v podpis 
skupaj z ovojnico za vračilo obrazca.

Znani so občinski nagrajenci, toda 
slavnostne seje, na kateri bi jim lahko 
podelili priznanja, zaradi epidemije ni 
bilo. Ali slavnostna seja bo?
Slavnostne seje Občinskega sveta Obči-
ne Komenda v takšni obliki, kot smo je 
bili vajeni v preteklosti, zaradi epidemije, 
15. maja letos, že drugo leto zapored žal 
ni bilo mogoče izvesti. Iz enakega razlo-
ga v mesecu maju zato tudi ni bilo ostalih 
večjih prireditev. Predvideno je, da bodo 
priznanja Občine Komenda nagrajencem 
podeljena v okviru prireditve ob dnevu dr-
žavnosti (na predvečer državnega prazni-
ka, 24. 6. 2021).

Špela Šimenc

Kontaktni podatki novega 
koncesionarja so sledeči:

E-naslov: 
komenda@skupinskapraksa.si

Telefonska številka klicnega centra: 
051 400 080 

(pon – pet 07:00 - 20:00).

Nov zbirni center v suhadolski gramoznici
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Tadej Pogačar prevzel priznanje 
Častni občan Občine Komenda
V petek, 7. maja 2021, se je na Občini Komenda pri župa-
nu na kratko oglasil Tadej Pogačar in prevzel priznanje 
Častni občan Občine Komenda. 

To priznanje mu je podelil Občinski svet za posebne zasluge 
za zmago na svetovno znani kolesarski dirki »Tour de France 
2020«. Kljub obilici obveznosti se je trenutno eden najboljših 
kolesarjev na svetu za trenutek nenapovedano ustavil v domači 
občini. Skromen, kot je, je bila tudi podelitev skromna, brez bliš-
ča in medijskega pompa. Srečno, varno in uspešno tudi na priha-
jajočih tekmovanjih!

Š. D.

Posvet gasilskih mentorjev 
v gasilski orientaciji

V organizaciji mladinske komisije za mladino v PGD Križ 
in s sodelovanjem Orientacijskega kluba Komenda je po-
tekal posvet izobraževanja v branju orientacijske karte z 
uporabo kompasa. 

Posveta se je udeležilo 18 mentorjev iz obeh gasilskih zvez – Ko-
mende in Kamnika. Teoretične osnove orientiranja v naravi  je z 
odlično video razlago podal Blaž Kölner iz Orientacijskega kluba 
Komenda. Na praktičnem prikazu dela na terenu v okolici Kri-
škega gradu pa je sodelovala še Irena Hacin Kölner s sodelavcem. 
Gasilski mentorji bodo osveženo novo znanje lahko predali mla-
dini, ki bi v normalnih razmerah bila že v visoki pripravljenosti na 
tekmovanje gasilske orientacije, ki smo ga bili žal primorani od-
povedati, kljub skrbnim  pripravam v skladu s 'koronskimi ukre-
pi'. Seveda bomo z optimizmom in upanjem, da se ta zelena luč 
čimprej prižge, z mladino poizkušali druženje malo nadoknaditi v 
bližajočih se poletnih dneh. Do takrat pa varno in zdravo,  gasilska 
mladina  in mentorji! Še enkrat pa vsa zahvala ekipi Orientacijske-
ga kluba Komenda.

Andrej Lukanec 

Spominska slovesnost pri spomeniku 
NOB na Komendski Dobravi
V petek, 14. maja, je Krajevna organizacija Zveze borcev 
za vrednote NOB Komenda pri spomeniku NOB na Ko-
mendski Dobravi pripravila spominsko slovesnost. 

Času primerno je potekala v okrnjeni obliki in v skladu z upošteva-
njem vseh veljavnih ukrepov za zajezitev koronavirusa. Program 
je povezovala Anja Kralj Železnik, ki je uvodoma spomnila, da le-
tos mineva 80 let od ustanovitve Osvobodilne fronte, ustanovlje-
ne v noči iz 26. na 27. april leta 1941 v Vidmarjevi hiši v Ljubljani. 
Slavnostni govornik na dogodku je bil predsednik Krajevne orga-
nizacije Zveze borcev Komenda, Filip Železnik. »Vasica Komen-
dska Dobrava je bila med NOB gostoljubna in prijazna do partiza-
nov in aktivistov, zato so tudi postavljeni ti pomniki. Partizanom 
in aktivistom je to veliko pomenilo, saj vemo, da niso imeli svo-
jega stalnega zatočišča. Njihov dom in zatočišče so bili slovenski 
gozdovi,« je uvodoma povedal Filip Železnik, v svojem govoru pa 
spominjanje preteklih dogodkov povezal z aktualnim političnim 
stanjem v Sloveniji. V zahvalo in spomin na vse, ki so preminili ob 
žrtvovanju svojih življenj za narod in domovino, so na spomenik 
venec položili komendski župan Stanislav Poglajen, Jože Kosmač 
(predsednik pokrajinskega sveta Zveze borcev za Osrednjeslo-
vensko območje) in Dušan Božičnik (predsednik Zveze združenj 
borcev Kamnik). Za njimi pa je venec k spomeniku položila tudi 
delegacija izgnancev Kamnik. Za glasbene vložke, ki so bili obi-
čajno v izvedbi pevcev in pevk DU Komenda, je tokrat s petjem 
in igranjem na harmoniko poskrbel Niko Zalaznik. Za recitale pa 
Miro Potočnik in Anja Kralj Železnik, ki je s čustveno interpreta-
cijo Kosovelove Ekstaze smrti dogodku dodala prav posebno noto. 

Špela Šimenc
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Prvomajska budnica Godbe Komenda

Le malokdo je verjel, da bomo v času, ko je Osrednjeslovenska regija, v katero 
spada tudi naša občina, kar zadeva nevarnost okužbe s covid-19 še v oranžni 
barvi, doživeli prvomajsko budnico Godbe Komenda. In vendar smo jo. 

Zasluge za to gredo občinskemu vrhu in 
predvsem Godbi Komenda, ki se je na 
moč potrudila za zahteven nastop kljub 
pomanjkanju vaj zaradi epidemije. God-
benikom je veliko pomenilo, da so si 
tudi občani (vaščani) želeli, da jim kljub 
omenjenemu zaigrajo budnico na prvega 
maja zjutraj. 
Godbeniki so se na vseh krajih, kjer so za-
igrali znane slovenske godbene koračnice, 
iz varnostnih razlogov razdelili v dve sku-

pini. Vozil jih je šolski avtobus. Vseskozi 
jih je spremljal župan Stanislav Poglajen. 
Povsod, kjer so godbeniki vaščane vabili 
k praznovanju prvega maja, so jih ti veseli 
pozdravili v svoji sredi in jim bili hvaležni 
za zaigrane melodije. Imeli so tudi srečo z 
vremenom in da so sploh uspeli nastopiti 
po zelo kratki pripravi, je povedal predse-
dnik godbe Boštjan Marn. Z godbeniki je bil 
tudi kapelnik Peter Šala.

Jožef Pavlič

»V Glavarju imate 
prave korenine!«
Naš rojak ljubljanski stolni prošt Jo-
žef Lap je v govoru pri maši 2. maja 
prav na 300. obletnico krsta Petra 
Pavla Glavarja v ljubljanski stolnici, 
ki jo praznujemo tudi kot Glavarjev 
rojstni dan, poudaril: »V Glavarju 
imate prave korenine!« 

Pri tem je mislil na vse, kar je največji med 
Komendčani naredil za svoje rojake, pod-
ložnike lanšpreškega gradu, kamor se je 
preselil leta 1766, in vse Slovence. Zbra-
ne je povabil, naj se Bogu zahvalijo za dar 
»Petra Pavla Glavarja, velikega moža v 
zgodovini slovenskega naroda, velikega 
dobrotnika, obdarjenega s tolikimi daro-
vi, ki nam je postal pravi vzornik, zgled 
in, lahko rečemo, priprošnjik«. Ob koncu 
maše je navzočim pokazal kopijo izvirnega 
vpisa krsta Petra Pavla Glavarja (Glovarja) 
v krstno knjigo ljubljanske stolne župnije.
Slovesnost je zelo povzdignilo igranje na 
citre citrarja Tomaža Plahutnika in petje 
bogoslužnih pesmi njegovih hčerk Ane in 
Mance. Omenjeni so močno polepšali tudi 
srečanje po maši in pogostitev na prošto-
vem vrtu, kjer na Glavarja spominja tudi 
kip, ki ga je izdelal kipar Miha Kač.
Istega dne dopoldne je v komendski žu-
pnijski cerkvi daroval mašo za Glavarja in 
ga v govoru omenil – med drugim, da »mu 
življenje ni bilo preveč naklonjeno« – naš 
rojak duhovnik Martin Zlobko.

Jožef Pavlič 

Prošt Jožef Lap ob kipu Petra Pavla Gla-
varja na proštijskem vrtu
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Slovesnost ob 300 - letnici 
rojstva Petra Pavla Glavarja
V počastitev 300. obletnice rojstva Petra Pavla Glavarja so na TV Komenda 7. maja predvajali 
televizijski dogodek, ki je nastal po zamisli Štefana Petkovška, predsednika UPPG, in v režiji 
Luka Karničnika. Dogodek, četudi zaradi trenutnih razmer v zgolj spletni različici, se je na čudo-
vit način poklonil Petru Pavlu Glavarju, od katerega se lahko učimo še danes. Slovesnosti je sledil 
igrano-dokumentarni film, ki si ga je zares vredno pogledati.
 

Na slovesnosti v Glavarjevi beneficij-
ski hiši, ki bolj primernega okolja 
za počastitev dela in življenja tega 

velikega Komendčana ne bi mogla ponu-
diti, se je zvrstilo kar nekaj govornikov, ki 
so spomnili na življenje in delo Petra Pa-
vla Glavarja. Dogodek je povezoval Darko 
Mavsar, z virtualnimi glasbenimi vložki 
pa so jo popestrila dekleta iz Mladinske-
ga pevskega zbora Osnovne šole Komen-
da Moste. Kot prvi je na govorniški oder 
stopil predsednik Ustanove Petra Pavla 
Glavarja, Štefan Petkovšek. Poudaril je, da 
smo si danes kljub močnemu tehnološke-
mu napredku v primerjavi s preteklostjo v 
nečem še vedno enaki: »Ne glede na čas, si 
človek želi isto: varnost; pripadati; ljubi-
ti in biti ljubljen; odkriti smisel življenja. 
Tudi v 18. stoletju si je človek upraviče-

no želel boljših pogojev zase in za svo-
je bližnje. Ne glede na čas velja, da ko so 
osnovne potrebe zagotovljene, se odpre 
prostor za ustvarjalni nemir.« In Glavar 
je, kot nadaljuje Štefan Petkovšek, to člo-
vekovo naravo dobro poznal, bil je deja-
ven na mnogo področjih, predvsem pa je 
bil nesebičen dobrotnik. »Prostovoljci 
Ustanove Petra Pavla Glavarja želimo to, 
kar je Glavar živel, posredovati naprej. 
Krepiti hočemo torej zavest, da prava od-
govornost ne vključuje samo skrbi zase, 
ampak tudi občutljivost za druge. V na-
šem primeru za našo lokalno skupnost,« 
je še povedal predsednik Ustanove, ki v 
Občini Komenda in širše že 22. leto de-
luje na področju štipendiranja in razvoja 
talentov mladih, zagotavlja humanitarno 
pomoč, pripravlja predavanja in različne 

prireditve. V tem letu pa so uspešno pri-
dobili tudi status nevladne organizacije    
v javnem interesu na področju vzgoje in 
izobraževanja ter na področju družinske 
politike, kar Ustanova doživlja kot potrdi-
tev ustreznosti dosedanjega dela in moč-
no spodbudo za nadaljnje delo, predvsem 
na področju dela z mladimi.
Na Petra Pavla Glavarja in njegovo dedi-
ščino pa je izjemno ponosna tudi Občina 
Komenda, kar je poudaril župan Stanislav 
Poglajen. Spomnil je na številne dogod-
ke, ki se bodo še dogajali v 'Glavarjevem 
letu' - v drugi polovici leta je predvidena 
izdaja Zbornika o Petru Pavlu Glavarju, v 
organizaciji Čebelarske zveze Slovenije 
je v jesenskem času predviden pohod iz 
Komende do Lanšpreža, slovesnost v je-
senskem času pripravlja tudi Čebelarsko 
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društvo PPG Komenda, Občina Komenda 
pa bo v čast Petra Pavla Glavarja na pro-
čelju Glavarjevega špitala namestila spo-
minsko ploščo. 
Pa ne le za Občino Komenda, Peter Pa-
vel Glavar je izjemno pomemben tudi za 
Občino Mirna, saj je po 20 letih dela v 
Komendi svoje poslanstvo prav tako vne-
to in predano nadaljeval na Lanšprežu. 
Dušan Skerbiš, župan Občine Mirna je v 
na slovesnosti predvajanem posnetku 
povedal, da je ponosen, da je Peter Pa-
vel Glavar svoj del življenja preživel tudi 
na graščini Lanšprež pri Mirni, kjer je 
spodbujal kmete k pravilnemu kmeto-
vanju in kjer se je posvetil čebelarjenju 
in slovenski čebeli. Po njegovem zago-
tovilu bo Občina Mirna z veseljem sledila 
besedi Petra Pavla Glavarja in naredila 
veliko na področju spoznavanja s čebe-
lami, spodbujali bodo domačine k sajenju 
medovitih rastlin, za panje, sadovnjake 

in medovite rastline bo poskrbelo tudi 
Čebelarsko društvo Trebnje, v spomin na 
delo Petra Pavla Glavarja pa bodo zasadili 
lipov drevored. »Na ta način želimo dati 
prispevek h kakovostnemu čebelarjenju 
in preživetju pristne slovenske čebele,« 
je še dejal mirnski župan. 
O pomenu čebelarjenja in Glavarjeve če-
belarske zapuščine je spregovoril tudi Bo-
štjan Noč, predsednik Čebelarske zveze 
Slovenije. Poudaril je, da je Glavar pustil 
neizmeren pečat v slovenskem čebelar-
stvu, želel je dvigniti čebelarstvo na višji 
strokovni nivo in bil je eden tistih, ki so 
se zavedali, da je čebela zelo pomembna 
opraševalka, da brez nje ni hrane, da brez 
nje ni življenja. Spodbudil je vse, naj sledi-
mo njegovim naukom. 
Ob koncu je ob Glavarjevem jubileju prav 
vsem čestital Darko Mavsar: »In ne poza-
bimo, to je tudi naš osebni praznik, kajti 
v vsakem od nas je delček Glavarja, torej 

Podelitev priznanj 
zaslužnim čebelarjem

Na slovesnosti je Klemen Vidic, 
predsednik Čebelarskega društva 
Petra Pavla Glavarja Komenda, v 
imenu omenjenega društva, podelil 
priznanja trem zaslužnim čebelar-
jem, ki so naredili veliko za to, da so 
svoje široko čebelarsko znanje pre-
dali mlajšim generacijam. Priznanja 
so prejeli Franc Prezelj, Stane Jenko 
in Milan Starovasnik.

Dokumentarni film o Petru Pavlu Glavarju

Uradni slovesnosti je sledilo premierno predvajanje filma o Petru Pavlu Gla-
varju. V njem novinar Marko (igra ga Mirko Pogačar) s pomočjo poznavalcev 
raziskuje življenje Petra Pavla Glavarja. Tako prek intervjujev na terenu na 
zanimiv način gledalec izve ogromno o življenju in delu Glavarja. 

Novinar Marko se najprej ustavi ob ko-
mendski cerkvi, kjer opravi pogovor z Jo-
žefom Cirajem. Ta se dogaja na mestu, kjer 
je Glavarjeva mati svoje dete v plenicah 
odložila pred vhod graščine barona Teste-
ferrate. Ko se Marko poduči o Glavarjevih 
začetkih, izvoru imena Komenda, baronu 
Testeferrati ter Glavarjevem vodnjaku, ga 
pot naprej vodi v Vopovlje, kjer se sreča z 
Iztokom Basajem pred Španovo doma-
čijo, ki je bila pred dolgimi stoletji, okrog 
leta 1700, Jerasova domačija. Prav tu je 
živel Peter Pavel Glavar pri družini Basaj, 
ki ga je sprejela v rejništvo in o tistih časih 
sta se pogovarjala Iztok in Marko. O tem, 
kakšna prijatelja sta bila Basajev Jernej in 
Peter Pavel, kako sta skupaj začela šola-
nje in kako sta se ob zaključku Jernejevega 
življenja njuni poti zopet prepletli. Za na-
daljevanje zgodbe pa se Marko zopet od-
pelje v Komendo, kjer se sreča s teologom 
Jožefom Pavličem, velikim poznavalcem 
Glavarjevega življenja. Ta mu preda števil-
ne informacije o Glavarju kot duhovniku, 
s kakšnimi preprekami se je srečeval na 
svoji poti in kako ustvarjalen in zavzet je 
bil v duhovniškem poklicu. A Glavar je bil 

tudi šolnik in o tem se Marko pred bene-
ficijem pogovarja s Štefanom Petkovškom. 
Med drugim Marko izve zanimivosti o tem, 
kako je nastala beneficijska hiša, ki jo je 
Glavar ustanovil leta 1749, načrt zanjo pa 
je naredil sam, kot je tudi sam plačal ves 
material in delo. Pri gradnji je sodelovala 
cela župnija, kar 600 fantov je delalo na 
njej, v 40 dneh jo je postavilo 14 zidarjev. 

zvrhana mera gorenjske trme, svetovljan-
skega in neuklonljivega duha, s katerim 
nas je zaznamoval ta kraj na prepihu pod 
tunjiškim hribovjem.«

V tej stavbi je Glavar tudi začel z izobraže-
vanjem otrok, tukaj se je torej začela zgo-
dovina šolstva v Komendi. Njegova šola je 
bila brezplačna in izjemno kakovostna, to 
pove že samo podatek o tem, da je denimo 
glasbo poučeval maestro Jakob Zupan, ki je 
avtor prve slovenske opere – Belin. 
Opremljen z novim znanjem Marko hiti 
naprej, tokrat ga čaka pogovor, kjer bo 
izvedel več o Glavarju kot gospodarju in 
čebelarju, pogovarjal pa se je s Klemenom 
Vidicem, predsednikom komendskega če-
belarskega društva. Pogovarjata se o zna-
kih rojenja, o katerih je razlagal že Peter 
Pavel Glavar in Vidic med drugim pove, da 
je bil Glavar na področju čebelarstva 100 let 
pred svojim časom. 
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Odtod Marka vodi raziskovanje Glavarjevega 
življenja do Lanšpreža, kjer se sreča s pred-
sednikom trebanjskih čebelarjev, Antonom 
Koželjem. Ta pripoveduje o Glavarjevem 
delovanju na Lanšprežu ter kaj je v mirnski 
občini še Glavarjevega, skupaj obiščeta tudi 
Glavarjev grob. Nazadnje se Marko, da za-
okroži zgodbo Glavarjevega življenja, sre-
ča še z Marto Ciraj, s katero se pogovarja o 
Glavarjevi dobrodelni drži. Srečata se pred 
Glavarjevim špitalom, kjer je bila ena prvih 
bolnic tistega časa in hkrati Glavarjeva zad-
nja želja, ki jo je zapisal tudi v svojo oporoko. 
Zgrajena je bila 20 let po njegovi smrti, prve 
paciente je sprejela leta 1804 in z nekaj pre-
kinitvami delovala nadaljnjih 140 let. 
Film zaokrožajo igrani v preteklost od-
maknjeni prizori, v katerih nastopa Peter 
Pavel Glavar, ki ga čudovito igra Jože Vu-
nšek. Dokumentarec so omogočili Župnija 
Komenda, Občina Komenda, Vrtni center 
Gašperlin, Igor Štebe in Ustanova Petra 
Pavla Glavarja ob pomoči številnih drugih, 
v odjavni špici navedenih posameznikov. 
Za snemanje, režijo in montažo je poskrbel 
Luka Karničnik.

Dokumentarni film si je še vedno 
mogoče ogledati na Youtube 

kanalu UPPG in na spletni 
strani TV Komenda. 

Špela Šimenc

Majska Zelemenjava privabila kar 
nekaj obiskovalcev
V četrtek, 20. maja popoldne se je na dvorišču Kreko-
vega središča že drugič letos zgodil dogodek,  imeno-
van Zelemenjava. 

Potekal je v organizaciji Inštituta Antona Trstenjaka v sode-
lovanju z Zavodom Medgeneracijsko središče Komenda. Kot 
že ime pove, gre za izmenjavo zelenjave (semen, sadik, tudi 
vložnin) popolnoma brez vključevanja denarnih sredstev. 
Prvi tovrsten dogodek se je zgodil letošnjega marca, takrat so 
se menjala povečini semena, tokrat pa so bile aktualne sadike. 
Zelemenjave se je udeležilo med 30 in 40 ljudi, s čimer so bili 
organizatorji zadovoljni. Vsekakor pa si želijo, da bi dogodek 
v Komendi zaživel ter privabil še več ljudi. Naslednjo izme-
njavo zelenjave načrtujejo letos jeseni. 

Špela Šimenc
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Z uživanjem sezonskega sadja in 
zelenjave sledimo ritmu narave
Poletje je tik pred vrati, zato na naših vrtovih in trgovinskih policah vidimo bolj »poletna živila«. 
V mesecu maju zorijo jagode in češnje, v mesecu juniju pa lahko že uživamo lubenice, breskve, 
maline, marelice … 

Zakaj se prehranjevati sezonsko?
Sezonsko sadje in zelenjava sta bolj bogata s hranili, saj v 
večini primerov nista uvožena, seveda pa je pred nakupom 

vedno dobro preveriti državo izvora živila. 
Z uživanjem sezonske hrane sledimo »ritmu narave«, s katerim 
narava poskrbi, da v določenem letnem času dobimo vsa potreb-
na hranila. V zimskem času tako rastejo bolj sladka in nasitna 
živila, ki nas napolnijo in oskrbijo z energijo (krompir), medtem 
ko v poletnem času želimo »lažjo hrano«, ki je običajno tudi bolj 
bogata z vodo (lubenica).
Cena sezonskega sadja in zelenjave je precej nižja od cene izven-
sezonskih živil, saj ni potreben prevoz iz oddaljenih držav.

Kaj so prednosti doma pridelane hrane?
Hrana, pridelana doma ali kupljena na tržnici je bolj bogata s hra-
nili (vitamini, minerali). Ker je postopek od pobiranja do uživanja 
izdelka veliko krajši, se v tem času izgubi manj hranil. Zelenjava 
in sadje, proizvedena »na veliko«, rasteta v pogojih, ko je zemlja 
osiromašena, zaradi česar se zmanjša količina hranil v hrani.
Z več prisotnimi hranili pride tudi boljši okus. To lahko opazimo 
že v sami barvi živila. Če  primerjamo domači ali trgovinski para-
dižnik – rdeča barva je posledica prisotnosti karotenoidov (vita-

mina A) v paradižniku. Več kot je prisotnih karotenoidov, bolj bo 
paradižnik rdeče barve in posledično bo imel tudi več okusa.
S pridelovanjem svoje zelenjave in sadja se izognemo različnim 
pesticidom in kemičnim gnojilom.

Izvensezonsko kupimo zamrznjeno
V kolikor si občasno zaželite kakšno izvensezonsko sadje ali ze-
lenjavo, priporočam, da kupite zamrznjeno. Sveža živila na hitro 
zamrznejo, zaradi česar se hranilna vrednost med dolgotrajnim 
transportom in skladiščenjem ohranja skoraj enaka kot pred za-
mrznitvijo. Določena zamrznjena živila tako lahko vsebujejo celo 
več hranil kot sveža.

Lucija Jurkovič, 
študentka magistrskega študija Prehrane

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

trgovina.komenda@kzcerklje.si
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Glavarjeva sejemska tržnica: 
prvi obet bolj družabnih časov
Konjeniški klub Komenda bi imel v normalnih razmerah te dni že 'pod streho' spomladanski 
sejem, a ta trenutek so tako množični dogodki še nekaj nepredstavljivega. Se pa vseeno počasi 
obetajo lepši in bolj družabni časi, vsaj tako je bilo čutiti na Glavarjevi sejemski tržnici, ki jo je 
Konjeniški klub Komenda organiziral v soboto, 15., in v nedeljo, 16. maja.

Čeprav je bilo vreme vse prej kot majsko 
in je nebo pokazalo skoraj vse barve, 
ki jih premore, se zdi, da to ni niko-

gar zares motilo. Obiskovalcev resda ni bilo 
na pretek in dogodek je bil daleč manjši od 
sejmov, ki jih v Komendi poznamo, hkrati 
pa tudi daleč večji od vsega, kar se je doga-
jalo v zadnjem letu in pol. Na sobotno do-
poldne sta sejemsko tržnico obiskala tudi 
župan Stanislav Poglajen in podžupan Igor 

Štebe in oba z veseljem spremljala, kako se 
v kraj – sicer počasi in upoštevajoč številne 
omejitve – zopet vrača dogajanje. 
»V Konjeniškem klubu Komenda smo se 
odločili, da organiziramo Glavarjevo se-
jemsko tržnico iz dveh vzgibov: da prvič 
tudi na ta način počastimo 300-letnico 
našega rojaka, velikega Slovenca Petra 
Pavla Glavarja, in drugič, da po letu in pol 
popolne blokade sejemske dejavnosti v 
Komendi pokažemo in dokažemo vitalnost 
in smelost Konjeniškega kluba z željo, da 
na simbolni ravni pripomoremo k norma-
lizaciji časov ob spopadanju z epidemijo 
Covid-19,« pravijo v Konjeniškem klubu 
Komenda. Z dogodkom so želeli omogočiti 
predstavitev in prodajo svojim dolgolet-
nim sejemskim partnerjem (razstavljal-

cem), obiskovalcem pa podariti prijetno 
druženje (v okviru priporočil NIJZ), lepo 
doživetje in ponovno vzpostavitev pretr-
ganih socialnih stikov, dolgoletnih prija-
teljstev in medsebojnega veselja. »Mis-
limo, da nam je to uspelo, kljub temu, da 
so mnogi razstavljalci, po sicer vnaprejšnji 
potrditvi, zadnji dan pred prireditvijo od-
povedovali svojo prisotnost. Tako je bilo 
končno število naših partnerjev 32. V klubu 
smo veseli in ponosni, da smo organizira-
li in izpeljali  to prireditev kljub še vedno 
negotovim časom. To nam daje pogum in 
prepričanje, da nam bo uspelo po dveh le-
tih ponovno organizirati tradicionalni je-
senski sejem v začetku oktobra,« so še po-
vedali v Konjeniškem klubu Komenda. Mi 
pa smo se sprehodili med razstavljalci …

Župan Stanislav Poglajen: »Prav je, 
da se je končno začelo nekaj doga-
jati, vsi skupaj si želimo druženja. 
Ko gledam Glavarjevo sejemsko tr-
žnico, me malo spominja na začetke 
sejemske dejavnosti v Komendi, ki 
niso bili dosti večji. Lahko bi rekel, 
da je to ponovni začetek sejemske 
dejavnosti v Komendi.«

Branko Pakiž (Klobčar) iz Sodražice:
»Tole je po dolgem času prvi dogodek in 
zelo smo ga veseli. Do sedaj smo cele dne-
ve delali samo v delavnici. Obisk je bolj 
slab, pa saj ga nismo niti pričakovali. Po-
membno je, da se je začelo dogajati.«

Katja Vilfan (Trgovina Krpanke) iz Žabnice:
»Pri nas se ukvarjamo s prodajo blaga in 
šivanjem izdelkov, predvsem za ženske in 
otroke. Redno smo prisotni na obeh ko-
mendskih sejmih. Večinoma prodajamo 
prek spleta, taki sejmi in tržnice pa so nam 
pomembni zaradi oglaševanja.«
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Jan Kosanec (Veneziana) iz Ljubljane:
»Danes smo na prvem dogodku od mar-
ca lani, prej pa smo bili vedno prisotni na 
sejmih v Komendi. Zelo smo pogrešali delo 
na terenu in upamo, da se življenje čimprej 
vrne v normalne tirnice. Ta vikend nismo 
pričakovali kakšnega presežka v smislu 
obiskovalcev, a prišli smo zato, da se tudi 
nam začne malo dogajati.«

Špela Šimenc

Helena Trebušak (Slaščičarstvo Tortica) 
iz Komende:
»Obisk na sejemski tržnici ni velik, toda 
vsak začetek je težak in veseli smo, da se 
počasi odpirajo stvari. Tokrat niti nismo 
imeli veliko časa, da bi naredili več rekla-
me, vse se je zgodilo zelo na hitro. A če člo-
vek pokaže malo dobre volje, je vse lažje.«  

Jože Hudobivnik (Copati Hudo) iz Preddvora:
»S čevlji se ukvarjam že 30 let, delam us-
njene natikače, filc usnjene copate, us-
njene pasove ... Na komendskem sejmu 
sem vedno prisoten, saj je pri mojem delu 
sejemska prodaja, prodaja v živo, zelo po-
membna. V času koronavirusa sem obiskal 
kakšne manjše tržnice, tole danes je prvi 
malo večji dogodek.«

Božica Kerin (Ehinaceja za vse) iz Krškega:
»Smo družinsko podjetje, že več kot deset 
let se ukvarjamo z ameriškim slamnikom 
in imamo številne lastne izdelke. Ves čas 
smo prisotni na vseh večjih sejmih po Slo-
veniji. Imamo tudi spletno prodajo, a tam 
imamo večinoma stranke, ki nas že poz-
najo. Sejmi pa so pomembni, da spoznamo 
nove ljudi, da dobimo takojšen odziv, da 
pokažemo, da tudi doma znamo narediti 
kakovostne izdelke. Super je, da se je pri-
čelo dogajati.«

Jurij Kern (3JT Plus)  iz Komende: 
»Smo podjetje 3JT Plus in danes predsta-
vljamo novo univerzalno orodje za montažo 
oken, vrat,  pohištva in še za veliko drugih 
opravil,  ki ga je lani med korono patentira-
lo norveško podjetje Viking Arm, mi pa smo 
njegov zastopnik. Ta dogodek se nam zdi 
zelo dobrodošel, saj je po številnih spletnih 
predstavitvah to prva priložnost, da ljudje 
tudi v živo spoznajo to orodje.«

Franci Vidmar (Elektro Vidmar) iz Vira 
pri Domžalah:
»Jeseni 2019 je bil zadnji sejem, na kate-
rem sem bil. Samo, da se začne dogajati. 
Nekih hudih pričakovanj na tem dogodku 
nimam, je pa vseeno fajn iti malo med lju-
di. Prihajam iz Domžal, iz Vira in stranke, 
ki jih dobim na komendskem sejmu, so mi 
zelo pomembne. Komaj čakam, da se zopet 
prične pravo sejemsko dogajanje.« 

Janko Štifter (Rafael) iz Vira pri Domžalah:
»Vrsto let se že ukvarjam z izdelavo lastnih 
izdelkov, olj, semen, čajev. Že petnajstkrat 
sem bil na komendskem sejmu in ker sem 
bil zelo zadovoljen, sem danes prišel tudi 
na to sejemsko tržnico. Nisem pričakoval 
kakšnega obiska, sem pa mnenja, da je 
treba lokalno zgodbo podpreti tudi v tež-
kih časih in ne samo takrat, ko tečeta med 
in mleko.«

Vlado Zupančič (Umetnostno kovaštvo) 
iz Slovenj Gradca:
»Že dolga leta prihajam na sejem v Ko-
mendo, udeležujem se tudi sejmov izven 
Slovenije. Zadnje leto in pol pa smo doma 
delali druge stvari. To je zame letos prvi 
dogodek in zelo sem vesel malo akcije. Rad 
hodim okrog, da imam stik s človekom, da 
lahko kovanje demonstriram v živo in ne-
nazadnje, da pokažem, da res sam delam 
izdelke, da nisem preprodajalec.«
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Razstava na šolski poti tokrat 
predstavlja bodoči dom starostnikov
V torek, 18. maja, so panoji ob šolski poti, ki 
sprehajalcem popestrijo del sprehoda, dobili 
novo podobo. Tokrat je razstava namenjena 
novemu domu starejših občanov, ki se gradi v 
Komendi. Projekt je nastal na pobudo Zavoda 
Medgeneracijsko središče Komenda, finančno 
pa ga je podprla komendska občina. 

»Ponosen sem, da po večletnih prizadevanjih in številnih 
preprekah izgradnja doma starostnikov v Komendi po-
staja realnost in bo v bližini te sprehajalne poti do začet-

ka prihodnjega leta zrasla nova, sodobna stavba, ki bo ponudila dom 
novim oskrbovancem. Z zavedanjem, da dom ni samo institucija, 
ampak bivališče njegovih stanovalcev, verjamem, da nam bo s skup-
nimi močmi in voljo uspelo poskrbeti za kvalitetno jesen življenja 
starejših občanov ter jim omogočiti bivanje v mirnem, varnem in to-
plem okolju domače občine,« je citat župana Stanislava Poglajna na 
uvodnem izmed panojev. Razstava mimoidočim predstavi dom, tudi 
vizualno, in delovanje podjetja SeneCura ter kakšne storitve bodo 
ponujali. »V Zavodu Medgeneracijsko središče Komenda se zaveda-
mo, da bo delo in življenje v domu za starejše kvalitetnejše in lepše z  
dobrim sodelovanjem zaposlenih, stanovalcev in njihovih svojcev z 
lokalno skupnostjo in v luči tega  smo postavili zunanjo predstavit-
veno galerijo,« pa je povedala Viktorija Drolec.

Špela ŠimencKAKOVOSTNO STARANJE
IN MEDGENERACIJSKO SOŽITJE

V Zavodu Medgeneracijsko središče Komenda smo veseli, da so naša 

dolgoletna prizadevanja za domsko oskrbo starostnikov v domačem 

okolju končno obrodila sadove. V skrbi za kakovostno staranje in 

medgeneracijsko sožitje v celotni lokalni skupnosti se zavezujemo k 

sodelovanju z vodstvom doma, z zaposlenimi, predvsem pa s stanovalci 

in njihovimi svojci. Pri tem nam bo v strokovno pomoč Inštitut Antona 

Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje.

za ZMSK Viktorija Drolec

Dom starostnikov v nekaj številkah
 ◼ 75 stanovalcev
 ◼ 50 enoposteljnih sob
 ◼ 10 dvoposteljnih sob
 ◼ 5 postelj za oazo
 ◼ 3 gospodinjske skupnosti po 12 

oseb za dementne osebe
 ◼ Prvi vpis stanovalcev: pomlad 

2022
 ◼ Prvi sprejemi stanovalcev: 

poletje/jesen 2022
 ◼ Okoli 35 prostih delovnih mest 

(zaposlovanje: prva polovica 
leta 2022)
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Pozdrav iz Madagaskarja
V preteklih številkah Aplence sem se redno oglašala s prispev-
ki in novicami iz Madagaskarja. Tokrat se oglašam s kratkim 
pozdravom. Moj povratek na Madagaskar je bil precej nenaden 
– zaradi celotne, že vsem znane situacije, ki jo povzroča korona 
virus, sem se na Madagaskar vrnila tako rečeno iz danes na jut-
ri, saj sem dobila ugodno možnost leta na Madagaskar. 

Vrnitev je bila pravi blagoslov. Hvale-
žna sem za srečen prihod. Neizmerno 
sem bila vesela ob pogledu na že znane 

nasmehe otrok in domačinov, ki so me pri-
čakali. Dobila sem polno toplih objemov in 
stiskov dlani, ki so konec koncev del mojega 
vsakdana. Hitro teče čas, prehitro. Od mojega 
ponovnega prihoda na Madagaskar minevata 
že dobra dva meseca. Dela na misijonu pa ne 
zmanjka. Na srečo korona ukrepi niso pre-
strogi in skoraj vse poteka normalno. Za nami 
je lepo in bogato praznovanje cvetne nedelje 
in velikonočnih praznikov, v polno nabiti 
cerkvi, z glasnim petjem in plesom.
Na misijonu pozornost posvečam že prej 
začetim projektom. Vsak dan delam v vrtcu 
in šoli. Pred velikonočnimi počitnicami smo 
razdelili spričevala ob polovici šolskega leta. 
V popoldanskem času in med vikendi učen-
cem po novem ponujam možnost dopolnil-

nega pouka. Presenečena sem nad velikim 
odzivom. Veliko pozornosti posvečam tudi 
učiteljem, učim jih uporabljati čim več didak-
tičnih pripomočkov, ki jih lahko sami izdelajo 
in s tem popestrijo pouk. V zadnjem času smo 
dokončali še dve hiški domačinov, tri nove pa 
so v nastajanju. Moje delo še vedno vodi mi-
sel, da moram ljudi 'učiti loviti ribe' in jih ne 
samo 'razdeljevati'. Še vedno veliko pozor-
nosti posvečam sajenju, saj tako lahko lju-
dem tukaj pomagam na dolgi rok. Trenutno je 
tukaj sezona sajenja sadik, saj se je nekoliko 
ohladilo in sonce ni več tako močno. Sadimo 
predvsem klinčke in kavo, tudi sladki krom-
pir in fižol. Ko boste konec meseca brali tale 
prispevek, bo pri nas pravo veselje, saj se bli-
ža žetev riža, ki se počasi iz zelene spreminja 
v zlato rumeno barvo, kar pomeni, da bodo 
ljudje tukaj po nekaj mesecih spet jedli riž.
V bolnišnici še vedno največ preglavic 

Sajenje fižola skupaj z otroki

Otroci v vrtcu med ustvarjanjem 
mavrične ribice

Otroškega veselja nikoli ne zmanjkaRazdelitev spričeval ob polovici šolskega leta

Cvetna nedelja

povzroča malarija, tudi sama sem jo v zad-
njem mesecu prvič prebolela. Zbolevajo 
vsi: dojenčki, otroci, mladi in starejši. Sama 
sem jo še kar dobro odnesla, največ preg-
lavic sta mi povzročali vročina in mrzlica, 
boleli so me sklepi, glava in hrbet. Še ne-
kaj dni po končanem zdravljenju sem bila 
precej šibka, vendar so se mi moči potem 
kar hitro povrnile. Še dobro, ker mi idej, kaj 
vse moram postoriti, nikoli ne zmanjka. V 
naslednjih mesecih me čaka še nekaj mini 
projektov, ki bi jih rada uresničila. 
Moj TRR račun za morebitna nakazila darov 
za pomoč misijonu na Madagaskarju še ved-
no hranijo v uredništvu. 

Katja Ravnikar
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Z obiska v Šoli zdravega življenja: Tisoč gibov za 
zdravo telo od glave do peta
Pri Društvu upokojencev (DU) Komenda deluje tudi Šola zdravega življenja. 
Vodita jo Pavla Košir iz Most in Mihaela Maleš iz Nasovč. Prva skrbi za »obi-
skovalke« iz Most, Suhadol, Žej, Križa, Gore in Komende, druga pa za udele-
ženke iz Nasovč, Brega in Potoka. 

Prva skupina si je na predlog voditeljice 
Pavle za jutranjo telovadbo izbrala peščeni 
prostor pri Lovskem domu Komenda blizu 
vasi Križ (uporabo jim je dovolil Vilko Ple-
vel), druga telovadi pod Liparjevim toplar-
jem tik ob igralih za otroke severovzhodno 
od Nasovč. Kadar dežuje ali sneži, se Pav-
line »varovanke« zatečejo pod bližnji pa-
viljon pri lovskem domu, Mihaeline pa pod 
Kralov pod. 
Oba kraja sta kot naročena za jutranjo 
krepitev telesa pa tudi sproščanje duha, 
saj rekreativke telovadijo v miru, zdra-
vem okolju in na samem; jih pri tem nihče 
ne moti. Tiste, ki to delajo pod Pavlinem 
vodstvom, uživajo tudi v zelenini in »ob-
jemu« gozda, ptičjem petju in pogledu na 
srnjakovo rogovje na lovskem domu, one 
pod Mihaelino »taktirko« pa v prekrasnem 
razgledu vsenaokrog. Kdaj pa kdaj je pod 
Liparjevim toplarjem malo preveč vetrov-
no, saj je kraj izpostavljen; zato se je tre-
ba malo bolj obleči ali hitreje zasukati pri 
vajah. Marsikatera rekreativka to vesela in 
hvaležna izvaja v majicah z oznako DU Ko-
menda, ki jim jih je v imenu društva pred 
poldrugim letom podaril njegov predse-
dnik Saša Lenarčič. Namen obeh skupin 
je eden in isti: skrb za zdravje, prijateljsko 
druženje in sprostitev od vsakdanjih skrbi. 
Pa tudi kakšen kilogram manj za lepo pos-

tavo, primerno letom. Večina telovadkinj 
je zglednih tudi v tem pogledu. 
Srce in duša Šole zdravega življenja je Pavla 
Košir. Že v osnovni šoli jo je kot spretno te-
lovadko opazil učitelj telesne vzgoje Slavko 
Šolar. Kot šestnajstletno dekle jo je poslal 
na tečaj v Kranjsko goro v dom Porenta, v 
katerem so izobraževali bodoče voditelje in 
voditeljice telesne kulture in vadbe. Posta-
vil ji je pogoj: da bo to delala brezplačno. 
Pavla je to sprejela. Več kot štirideset let je 
enkrat tedensko v telovadnici moščanske 
šole učila obiskovalke različne razgibalne 
telesne vaje. Pridružilo se jim je tudi ne-
kaj moških. Najprej so telovadili dve uri, 
nato zaradi velike zasedenosti telovadnice 
eno uro. Igrali so tudi odbojko. Če je bilo 
lepo vreme in toplo, so imeli rekreacijo 
tudi zunaj telovadnice. V njej so se zbira-
li do izbruha covid-19 in z njim povezano 
prepovedjo telovadbe v skupinah v zaprtih 
prostorih. Pavla upa, da se bodo »njene« 
rekreativke lahko čim prej ob sredah ob 7. 
uri zvečer vrnile v moščansko šolsko telo-
vadnico, kar jim je pred epidemijo dovolila 
ravnateljica OŠ Komenda Moste. Tudi za-
radi tega, ker pri tej telovadbi namenjajo 
pol ure za telo zelo koristnim vajam na bla-
zini. Dotlej pa se zbirajo vsak ponedeljek in 
četrtek od 7.30 do 8.00 pri Lovskem domu 
na Križu. Po telovadbi si ob prijetnem po-

menku privoščijo kavico. Kdaj jo mahnejo 
tudi na sprehod do Mlinčkov, proti Tunji-
cam ali kam drugam. 
Pavla Košir je za jutranjo telovadbo nav-
dušila tudi Nasovčanko Mihaelo Maleš, ki 
je hodila k vajam pri lovskem domu, Pavla 
pa se je kar tri mesece vozila s kolesom v 
Nasovče, da je tamkajšnje navdušenke za 
telovadbo naučila osnovne prvine rekrea-
cije. Ko jih je Mihaela že obvladala, je zače-
la razmišljati, zakaj ne bi zaradi precejšnje 
oddaljenosti do Lovskega doma Komenda 
sama zbirala in poučevala za bolj zdravo 
življenje navdušene sovaščanke in druge 
rekreativke iz bližnjih vasi. Celo dva moža 
sta premišljevala, ali bi se jim pridružila, 
vendar je, kot je pri moških rado, ostalo le 

Pavla Košir vodi rekreacijo pri Lovskem domu Komenda

Pavla Košir je že kot mlado dekle uspešno 
končala vodniški tečaj za telesno vzgojo, 
je pa tudi šahovska mojstrica

Mihaela Maleš je voditeljica telovadbe 
v Nasovčah
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Vzpon na »Mount Everest«
Tekmovanje »Everesting« je ekstremna športna aktiv-
nost, pri kateri se tekmovalec vzpenja in spušča na ka-
terikoli hrib ali goro na svetu in ga dokonča v eni sami 
aktivnosti, bodisi s kolesom ali peš, dokler ne doseže vi-
šinske razlike 8849 m (višina gore Mount Everest).

Takšnega ekstremnega podviga se je lotil tudi gorski tekač Bojan 
Galin iz Suhadol, ki je skupaj s prijateljem Denisom Sitarjem nep-
retrgoma hodil in se spuščal na kamniški Stari grad (577 m.n.m). 
Predpisano višinsko razliko sta dosegla v 15 urah in 49 minutah, 
kar je pomenilo 44,25 vzponov. Ideja za takšen podvig se jima je 
porodila že pol leta pred izvedbo projekta zaradi odpovedi šte-
vilnih tekmovanj v gorskih tekih zaradi epidemije. Intenzivne 
priprave so trajale dobra 2 meseca v glavnem na turah v Kam-
niških Alpah in sami trasi. Pohodniki, ki so ju večkrat dnevno vi-
devali hoditi na priljubljeno izletniško točko nad Kamnikom, so se 
čudili temu početju in obenem občudovali njuno vztrajnost. Bojan 
Galin jo je že dokazal na številnih gorskih tekih širom Slovenije, o 
čemer smo tudi poročali. Takšni ekstremni in dolgotrajni napori 
so možni le ob izredni kondiciji, predvsem pa ob dobri psihološki 
pripravljenosti. Podvig sta opravila brez posebne pomoči, razen 
nekaj prijateljev, ki so ju parkrat spremljali pri vzponih in spu-
stih. Energetske napitke in prigrizke sta imela kar v avtomobilu, 
ki je bil parkiran ob trasi. Ekstremni napori niso pustili vidnejših 
posledic, razen izredne utrujenosti, ki je trajala skoraj mesec dni. 
Na ta dosežek sta zelo ponosna in vesela, da jima je uspelo. Bojan 
je na vprašanje, če bi se tega lotil še kdaj, oziroma kaj podobnega, 
odgovoril pritrdilno. En mesec po podvigu je na državnem član-
skem prvenstvu v Grižah pri Žalcu zmagal v svoji kategoriji in do-
kazal, da je neuničljiv.

Peter Pibernik

pri načrtovanju; ženske so bolj nagnjene h konkretne-
mu, k dejanju, ne fantaziranju. 
Rekreativke pod vodstvom Mihaele Maleš oz. njene na-
mestnice Marije Barle se zbirajo od ponedeljka do petka 
ob 7.00, ko je hladneje, pa ob 8.30. Kadar ima kakšna 
rojstni dan, zbrane povabi na tortice, če praznuje 
okrogli življenjski jubilej, pa na piščanca. Občasno se 
sprehodijo po bližnjih poteh. Posebej ljube so jim po 
polju do Španovega znamenja in okolici.
Obe skupini (v Pavlini Pozdrav soncu je do 18 članic, k 
telovadbi pri Lovskem domu Komenda se zbirajo okrog 
deset let, v Mihaelini v Nasovčah pa okrog pol manj, 
7. maja je minilo sedem let, odkar telovadijo) vabita v 
svoje vrste nove rekreativke. Starost ni pomembna, le 
trdna volja in odločnost, da je vsak dan treba narediti 
tudi nekaj zase. »Za dušo in telo,« je poudarila ena iz-
med udeleženk rekreacije. Da je res tako, so mi potrdili 
njihovi nasmejani obrazi, prijeten pomenek in sproš-
čenost. Ob takšnih ženah – bolj mladostnih, vitkih in 
veselih – so tudi možje bolj zadovoljni. Najpomemb-
neje pa je, da so najprej ženske in žene same. Da kaj na-
redijo tudi same zase, ne le za druge v družini in drugje. 

Jožef Pavlič

Rekreativke telovadijo v majicah, ki jim jih je 
podarilo DU Komenda
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Turistični vodnik in popotnik, 
ki je v času epidemije prebudil 
svojo strast do pisanja
Vid Legradić je 35-letni pisatelj, turistični vodnik in popotnik, ki zadnjih šest let živi v Mostah pri 
Komendi. V začetku maja je izdal svojo drugo knjigo, znanstvenofantastični roman z naslovom 
Travid: Za devetimi zvezdami, pred tem pa potopisni roman Zgodba o potovanju.

Vid, ste pisatelj, popotnik, turistični 
vodnik – kako bi se opisali?
Sem vse to, kar ste napisali. Po izo-

brazbi pa diplomirani politolog, vendar se 
trenutno v politiki ne vidim. Odkar sem di-
plomiral, se ukvarjam s turizmom, zadnja 
leta pa se vedno bolj zatekam k pisanju in v 
tem zelo uživam.

Tretjega maja je na knjižne police prišlo 
vaše drugo pisateljsko delo z naslovom 
Travid: Za devetimi zvezdami. Kako bi ga 
pospremili na pot?
Travid: Za devetimi zvezdami je znanstve-
nofantastični roman, ki bazira na mojih 
izkušnjah današnjega sveta, oplemenite-
nih z domišljijo. Tudi pri potovanjih me 
privlačijo posebne stvari, ki zbujajo domi-
šljijo. Že dolgo sem si želel napisati nekaj v 
tej smeri, pa nikoli ni bilo časa. Potem pa 
sem lani marca čez noč ostal popolnoma 

brez dela, sam s sabo. In s svojo domišljijo. 
Nisem mogel zares potovati, sem pa po-
toval sam vase. Pričel sem pisati in v pol 
leta je nastala zanimiva zgodba, za katero 
sem prejel že nekaj lepih odzivov bralcev. 
Zgodba je postavljena deset tisoč let v pri-
hodnost in govori o Travidu Ursu, turistič-
nemu vodniku, ki se ob opravljanju svojega 
dela zaplete v politične spletke, povezane z 
enim od njegovih gostov. Presenetljivo ga 
zaplet ne zanese v politiko, temveč v nova 
prijateljstva, v nenavadne svetove in po-
ložaje, v katerih je na preizkušnji njegova 
vera vase, v dobro in v resnico.

Pred tem pa ste izdali svoj prvi roman, 
ki je Zgodba o potovanju. Ta pa bazira na 
resničnih dogodkih?
Zgodba o potovanjih je pravzaprav dnev-
niški zapis mojih potovanj, ki je nastal 
povsem spontano. Po vsakem potovanju 

so me prijatelji spraševali, kako je bilo, in 
nikoli nisem imel prave volje, da bi vsem 
vse na široko razlagal. Pa sem odprl sple-
tni dnevnik ter doživetja pošiljal prijate-
ljem. Sčasoma se je nabralo veliko zapisov 
in spodbudili so me, da imam materiala za 
celo knjigo. Na eni točki sem si rekel – ‚za-
kaj pa ne!‘. Nastala je Zgodba o potovanju, 
ki je prepis mojih dnevnikov od vsepovsod 
– iz Bruneja,  Malezije, Tajvana, ZDA, Me-
hike, Kube, nekaterih evropskih držav.

Imate v mislih tudi že kakšno novo 
knjižno delo?
Dve sta v procesu ustvarjanja. Prvi je znan-
stvenofantastični triler, ki se dogaja v Slo-
veniji, 10.000 let v prihodnosti. Ta pride 
na knjižne police kmalu in je za mojo dušo. 
Jeseni pa bo izšla Zgodba o potovanju 2. Se-
daj, ko ni turizma, sem začel zares uživati 
v pisanju, ki je sicer popolnoma drugačno, 
predvsem bolj umirjeno, kot delo v turizmu.

Potujete že od študentskih let. Koliko 
držav se je nabralo in kje vam je 
najljubše, kam se radi vračate?
Do danes sem obiskal 54 držav po svetu. 
Zelo blizu mi je Islandija, občasno tja tudi 
vodim tujce, pa tudi Norveška. V času ko-
ronavirusa sem prvič v življenju premiš-
ljeval, da bi se nekam zares preselil in raz-
mišljal sem prav o Islandiji. Toda tudi tam 
situacija ni bila kaj dosti drugačna in to me 
je odvrnilo. Poleg tega sem po naravi tak, 
da rad potujem, a se rad tudi vrnem v svoj 
dom. Tukaj mi je lepo, potrebujem poglede 
na hribe in okolico. 

Kdaj pa vas je ‚prijelo‘, da ste začeli potovati?
Del družine je delal v turizmu in že ko sem 
bil majhen, smo potovali. Potem pa sem 
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kot mladostnik čisto po naključju po spletu 
prišel v stik z nekim Indijcem in dogovorili 
smo se, da ga obiščem. Star sem bil 18 let 
in sem šel v neznano. Dobro se je izšlo (ra-
zen tega, da sem se hudo zastrupil), s tem 
človekom sva še danes prijatelja, celo na 
njegovo poroko v Indijo sem odpotoval. Ko 
sem se po mesecu in pol vrnil domov, me 
je vse skupaj tako ‚potegnilo‘, da sem začel 
potovati vsako leto. Najprej so bila poto-
vanja avantura, ki so se prelila v spozna-
nje nečesa novega. Že na prvem potovanju 
sem se naučil nečesa o življenju, do takrat 
nisem ničesar vedel o ‚slumih‘, šokirale 
so me ogromne razlike med ljudmi. Vsako 
potovanje me nauči česa novega.

Nad čim pa se na potovanjih 
najbolj navdušujete?
Najbolj me prevzame kultura, navdušu-
jem se nad raznolikostjo kultur, človeških 
pogledov na življenje, morda tudi zato, 
ker prihajam iz družboslovne stroke. Moja 
strast je tudi narava, na potovanjih iščem 
drugačno, posebno naravo. Pred dvema le-
toma sva bila z ženo na Vanuatuju, kjer je 
delujoč vulkan, na Novi Zelandiji so jame, v 
kateri se svetijo črvi - take stvari so mi zelo 
zanimive. Ne morem mimo Islandije, tam-
kajšnja divja narava je neverjetna. Neza-
jezene in neukročene reke, neposeljenost, 
ekstremno podnebje me privlačijo. Privlači 
me tista komponenta islandske narave, ki 
naredi človeka majhnega, nepomembne-
ga. Tako da sedaj samo čakam, da grem tja 
pogledati tisti vulkan (smeh). Oblegane tu-
ristične točke pa pridejo na vrsto na koncu, 
da si človek malo spočije po pustolovščini.  

Kako dolg je vaš seznam še 
neuresničenih potovalnih destinacij?
Precej (smeh). Čakajo me Kamčatka, Alja-
ska, zelo si želim pogledati gorile v Ruandi 

in plavati s kiti na Tongi. V prvem planu pa 
bo zaradi covida odpovedano potovanje na 
jug Afrike – v Južno Afriko, Botsvano in 
Namibijo, želim si splezati na vrh Ntlenya-
na, najvišjo goro Lesotha.  Hribe namreč 
obožujem.

Nekomu, ki se mu zasebno in 
poslovno življenje vrti okoli potovanj, 
je koronavirus gotovo zamajal tla 
pod nogami … 
Res je, čez noč se mi je življenje spreme-
nilo. Glede na to, da vodim tujce po Slove-
niji, sem bil stalno povezan s turizmom. 
Pozimi, ko ni bilo tujcev, sem jaz potoval, 
poleti ko je sezona, pa oni sem. Lani sem 
bil zadnji vodnik, ki je bil s skupino na 
Blejskem otoku, 15. marca je moja skupina 
odšla v Avstrijo in v domači Singapur. Jaz 
pa sem čez noč doživel šok. Kaj pa sedaj? 
Prej sem stalno šibal naokoli, telefoni so 
mi zvonili po cel dan. Tako, da sem si kdaj 

prav zaželel, da mi en dan ne bi. No, pa je 
prišlo dobro leto in še več, ko so telefoni 
tiho. Po tistem šoku sem se kar našel, več 
časa imam zase, več pišem, malo bolj smo 
se povezali z ljudmi v bloku, bolj se poču-
tim kot del lokalne skupnosti, spoznal sem 
več domačinov, raziskoval bližnjo okolico. 

Kar naenkrat je svet postal zelo majhen. 
Kje pa vam je v bližnji okolici še
posebej lepo?
Ena taka avra, ki je zelo pozitivna, se mi 
zdi Mrzli studenec, 200 metrov naprej 
od Mlinčkov. Mlinčki so lepi, ampak prav 
tam, pri tistem studencu,  je pa res ena taka 
energija, da človek kar malo postoji. 

Kakšna pa je vaša življenjska filozofija?
Spoštuj svet. S tem imam v mislih ljudi, 
naravo, živali.

Špela Šimenc

17POGOVOR

Atacama, Chile Rainbow mountain, Peru
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Bodimo obzirni do narave
Opazujem dve srni z opazno velikim trebuhom, kako se mirno paseta. Na roke jima gre to dežev-
no vreme, saj se večini ljudi ne da iti ven v takem vremenu, sicer bi bila njuna paša kar nekajkrat 
prekinjena. Tja v pozno noč bi se umikali sprehajalcem, pa se nato previdno vračali nazaj, a ju niti 
noč ne bi mogla skriti, saj se marsikdo rekreira ponoči s pomočjo naglavne svetilke. 

A vreme se bo »izboljšalo«, srne bodo, 
če že niso, povrgle mladiče, te mali 
živali, ki jim nekateri ljubkovalno 

pravijo bambiji, imajo samo eno strategijo 
preživetja: pritajijo se. Narava je poskrbe-
la za njihovo zaščito s tem, da ne oddajajo 
lastnega vonja, a kaj hitro lahko naš ljubek 
psiček, ki se igra v travi, pride do njega in 
ga v »igri« nepopravljivo poškoduje; da ne 
omenjam lisic ali šakalov, ki imajo razde-
lano taktiko, kako priti do malega slastnega 
plena. Tudi mi, ljudje, ki občudujemo ta mala 
prisrčna bitja, zapečatimo njihovo svobodo, 
če se jih dotaknemo, ker jih srna zaradi na-
šega vonja ne bo več sprejela nazaj.
Tako so ti malčki pritajeni in upajo, da jih 
v travi, kjer so se pritajili, ne bo našel so- 
vražnik. A včasih se je kosilo na roko in so 
kmetje, ko so zagledali mladička, odložili 
koso in jih prijeli s šopom trave (da prikri-
jejo svoj vonj) ter jih prenesli v varno bli-
žino, kjer jih je lahko našla mati. Zdaj pa se 
ti malčki stisnejo v travi k tlom, ko mimo 
njih hrumijo velike rotacijske kosilnice in 
čakajo, dokler jih ostre kline ne zagrabijo … 
Pa bi bila tudi tu rešitev, če bi za traktorjem 
navezali verige, ki bi plašile, in ne bi kosili 
v krog, temveč od sredine navzven, da bi 
žival imela vsaj malo možnosti umika. A, 

saj poznate tisto, čas je denar in denar je 
sveta vladar!
A tu se še ne končajo težave. Že skoraj me-
sec dni slišim mladino, ki se vozi z nere-
gistriranim avtom po gozdu, travnikih, 
brezobzirno ustvarjajo hrup, odmetavajo 
dele avtomobila v gozd, ko poškodujejo 
avto  – žival pa beži z enega na drug ko-
nec in doživlja stres. Če k temu prišteje-
mo še motokrosiste v naravnem okolju in 
voznike štirikolesnikov, ki se požvižgajo 
celo na zakonodajo, kaj šele etiko do na-
rave, vidimo, da srnjad, ki je zelo socialna 
divjad, trpi iz dneva v dan. Lani, ko so ob 
prvem pandemičnem valu ljudje množično 
obiskovali gozdove, se je to dogajalo brez 
kakršnega koli odnosa do živalskih prebi-
valcev gozda, zato sem navkljub izkušnjam 
pri opazovanju divjadi le-to težko videl na 
njenih stalnih mestih, slišal sem le njeno 
prestrašeno opozorilno oglašanje v goz-
dovih. Običajno ima srna v polni življenjski 
moči dva mladiča, lani si lahko, verjetno 
tudi zaradi stresnega vznemirjanja, videl 
srne z enim samim mladičem ali celo brez.
Kot da vse to še ne bi bilo dovolj, se ljud-
je do narave obnašamo le kot do nečesa, 
kar je treba ekonomsko izkoristiti, ne pa, 

da gre za ekosistem, ki nam omogoča viš-
jo kakovost življenja, da ne rečem preži-
vetja v končni fazi. Kako sicer razumeti, 
da je bila komasacija na območju Videršc 
izvedena tako, da so bila ob tem uničena 
grmišča, osiromašeni gozdni robovi, ki 
imajo pomembno preživetveno funkcijo za 
gozdni živelj. Še huje, ob gozdnih robovih, 
ki so prehod za živali iz gozda na pašo, so 
se postavile urejene ceste in temu dodajte 
še nekajkrat več ljudi na cestah v tej ekolo-
ški enoti kot pred tem, pa vam ne bo težko 
razumeti, zakaj žival preplašeno bega sem 
in tja. A mi gledamo na naravo in gozdove 
s stališča večje donosnosti, zaslužka; v bli-
žini mojega bivališča izsekavajo drevje, da 
bo nekdo služil z organiziranjem piknikov 
praktično sredi gozdov ...
Bom raje nehal razmišljati o vsem tem in 
se obrnil na tiste svoje sokrajane, ki jim ni 
vseeno za naravo, rastline, gozdove, mlake 
in živali. S svojo obzirnostjo in sočutnostjo 
je prav, da se zavemo, kako smo le gostje v 
širšem prostoru narave. Bodimo spoštljivi 
tudi do tistih prebivalcev naše okolice, ki 
se ne morejo boriti za svoje pravice z de-
narjem in pravno močjo.

Goran Peršin
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Iz šolskih klopi ...

SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ  
NA DALJAVO

Danes je bilo zelo zanimivo. Naučila sem se veliko novih 
stvari, ki jih prej nisem vedela, na primer kakšne so bile 
včasih torbe, peresnice, pisala in druge zanimive stvari. 
Najboljši del je bil, ko smo se igrali šolo nekoč. Naučila 
sem se veliko starih besed, za katere nesem vedela, kaj 
pomenijo. Učili smo se tudi, kako je nastala šola, ki pa se 
je spreminjala skozi čas in se obdržala vse do danes.
      

Eva Sternad, 4. b

*   *   *   *   *
Všeč mi je bilo, da smo doživeli uro iz starih časov. Res 
škoda, da nismo te ure doživeli v živo. Skupaj smo raču-
nali, brali in peli. Izvedela sem, da je šolo v Komendi uve-
del Peter Pavel Glavar. 
       

Ula Krmavnar, 4. b

*   *   *   *   *
Danes mi je bilo zelo všeč. Izvedel sem, da se štetju reče 
tudi rajtanje in pomladi mladoletje ali vigred. Spoz-
nal sem tudi tri zanimive uganke. Zelo je bilo zanimivo. 
Upam, da bomo imeli še kdaj tehniški dan.

Filip Strnad, 4. b

KAKO JE KRJAVELJ UČIL 
VOZITI MAČKO 

Kot običajno je Krjavelj sedel v gostilni in poslušal pogo-
vor med prijatelji. Naenkrat je začel njegov prijatelj Jože 
tarnati, da mora naučiti svojega sina voziti motor. Kot bi se 
nalezli, so še drugi začeli tarnati in obujati spomine, kako 
so se oni učili voziti in da to ni bilo preprosto. Takrat pa je 
Krjavelj zavpil, da se še živali da naučiti, in začel je pripove-
dovati zgodbo, kako je naučil mačko voziti čoln. Vsi so takoj 
utihnili in z zanimanjem poslušali pripoved. 

»En dan dremam na starem in že malo uničenem kavču z 
veliko luknjo. Naenkrat me nekdo pocuka za mojo staro in 
obdelano vojaško suknjo. Ko se zbudim, zagodrnjam, kdo 
me budi, in ko pogledam naokrog, ne vidim nikogar. Čez 
nekaj časa spet zaspim, toda ne mine pol ure, ko me spet 
nekdo pocuka, tokrat za golenice. Jaz, stari vaški posebnež, 
se spet budim, in ko se ozrem naokrog, ne vidim nikogar. 
Takrat pa se domislim, da se bom le delal, da spim, in ko me 
bo nekdo spet pocukal, ga bom ujel. Spet se uležem, zaprem 
oči in čakam pol ure, eno uro … Končno ne morem več 
zdržati in se usedem na kavč. Pomislim, da moram psu dati 
hrano, in ko skočim s kavča, se sliši: »Mijav, mijav, mijav«! 
Pogledam okrog kavča, ničesar ne vidim, vendar ko pogle-
dam v veliko luknjo v kavču, začudeno vzkliknem: »Krščen 
matiček, saj to je mačka! Torej si ti že nekaj časa bivala v 
mojem kavču!« Na moje začudenje začne pisati na les, ki 
sem ga imel. Napiše mi, da se je naučila pisati v mačji šoli in 
da si želi voziti lesen čoln. Rečem ji, da ji bom plovilo naredil 
in da bo lahko spala v moji stari prikolici. Ker vsi vemo, da 
se mačke bojijo vode, ji pojasnim, da mora premagati strah 
pred vodo. Poskušava pol leta, a na koncu obupam. Zago-
tovim ji, da lahko živi pri meni za vedno, in prosi me, ali ji 
lahko čoln prilepim na prikolico, kar zame ni bil problem, 
saj se preživljam z nabiranjem smole. Slišalo se je le 'bljosk 
bljosk' in že je bil čoln prilepljen. Mačka je nato mojemu psu 
izmaknila kost in jo prilepila na palico, psu pa okrog vra-
tu navezala vrv, jo pritrdila na čoln in skočila vanj. Bil sem 
zmeden in začuden. Nisem vedel, kaj počne, pa sem ji rekel, 
naj mi napiše, kaj dela. Odgovorila mi je, da se bo s čolnom 
peljala kar po cesti. To idejo je slišala pri meni, ko sem si 
izmišljal zgodbo. Trikrat je zaropotalo in že se je mačka s 
čolnom na prikolici odpeljala. Vlekel jo je pes, medtem ko se 
je trudil ujeti kost, ki jo je mačka pred njim držala na palici. 
Mačka ga je tako prelisičila, da jo je popeljal po vasi. In tako 
se je mačka naučila voziti čoln kar po cesti.«

S tem je Krjavelj zaključil svojo pripoved. Ozrl se je po go-
stilni in videl, da so vsi strmeli vanj. Poslušalci niso vedeli, 
ali naj mu verjamejo ali ne. Jože je po razmisleku rekel, da 
če se je mačka naučila voziti, se bo tudi njegov sin zagotovo. 
Vsi so spili še kozarec piva in se razšli. 

Kaja Uhan, 6. c

Neža Benigar, Anja Štricelj, Daria Larisa Gantar, 6. c
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PRVA PESEM
Prva pesem težka 

je za vse,
ne more se napisati 

kar takole.

Težko je 
razložiti,

ampak res 
ničesar ne moremo 

skriti.

Pesmi ni lahko 
napisati, 

enostavno pa jo je
zaigrati.

Teodora Blagojević, 6. a

BOGASTVO SVETA JE V NAŠI RAZLIČNOSTI

Se tudi vi večkrat vprašate, katero deželo 
obiskati, da bi lahko videli čim bolj razno-
lik svet, da bi se lahko na površini 20.271 
km2 povzdignili na nekaj več kot 2000 
metrov in se nato spustili v temne pro-
store pod zemljo, kot so na primer jame, 
zaplavali v toplem morju in se na mrzli 
zimski dan zapeljali po belih strminah? Da 
bi imela ta država poleg vsega že našte-
tega še izjemno kulturo in bi njene meje 
tvorile prisrčno malo živalico, kot je na 
primer kokoš? Če si na zemljevidu še niste 
dobro ogledali meja Italije, Avstrije, Hr-
vaške, kjer morda večkrat dopustujete, in 
Madžarske, potem verjetno še niste uzrli 
Slovenije, države, ki že v svojem imenu 
skriva besedo 'love' oziroma, če to preve-
demo v naš edinstveni jezik, ljubezen, ki 
je v tej deželi zagotovo ne manjka in ki v 
sebi nosi prav vse zgoraj našteto.

Pa se razglejmo po naši zanimivi pokra-
jini. Pravzaprav ne vem, kje naj se najprej 
ustavim, saj je tako raznolika v mnogih 
pomenih: če pomislimo samo na površje, 
nas poti lahko vodijo od visokih gora in 
nizkih gričev do ravnin, dolin, kotlin ter 
celo morij in jam, kjer lahko najdemo za-
nimivo žival, imenovano proteus oziro-
ma človeška ribica. Slovenija pa ni le zelo 
gozdnata država, je tudi precej vodnata. 
Krasijo jo številne reke, večje in manjše, 
potoki, jezera, med katerimi je najbolj 
znano in tudi najbolj priljubljeno med 
turisti Blejsko jezero, sredi katerega leži 
majhen otok, kjer se lahko posladkaš z 
okusno kremno rezino. Na lipicancih, be-
lih konjih iz Lipice, lahko odjezdimo tudi 
v druga čudovita mesta, med katerimi ne 
smemo pozabiti na našo prestolnico Lju-
bljano, ki je kot Zelena prestolnica Evrope 
slavila v istem letu kot Peter Prevc, naš 
izjemni smučarski skakalec, ki si je leta 
2016 priskakal veliki in mali kristalni glo-
bus, zlatega orla in mnoge druge nagrade. 
Sredi Ljubljane lahko uzremo kip Franceta 
Prešerna, ob katerem zagotovo pomisli-
mo na naš jezik, ki ga je prav doktor Fig s 
svojimi deli povzdignil na evropsko raven 
in se zaradi vseh svojih številnih narečij 
tako razlikuje, da se niti sodržavljani med 
seboj ne morejo razumeti. Ko spoznava-
mo Slovenijo, nas bogata kultura in tudi 

kulinarika lahko presenetita na vsakem 
ovinku. Na popotovanju po Sloveniji lahko 
preizkusimo mnoge različne domače jedi: 
potico, štruklje, žlikrofe, žgance, gibani-
co … Včasih pa ob vseh podatkih celo malo 
pozabimo, kako močno so slovenski kul-
turniki vplivali na naša življenje. 

Vrnimo se v čas protestantizma, ko je na 
naših tleh deloval Primož Trubar, uteme-
ljitelj slovenskega knjižnega jezika in oče 
slovenske književnosti, ki je s prvo sloven-
sko knjigo, z Abecednikom in Katekizmom, 
želel preproste Slovence naučiti branja in 
prav on je svoje rojake prvi imenoval Slo-
venci. V tem času je izpod Dalmatinove-
ga peresa nastal tudi prvi prevod Svetega 
pisma v slovenščino, ki predstavlja enega 
prvih, natančneje, dvanajsti prevod Biblije 
v kateri koli svetovni jezik! Skozi vsa leta 
ne smemo pozabiti na prav vse pomembne 
Slovence, od Valvasorja, Kosovela, Glavar-
ja, Župančiča, Voranca, Vodnika, Gregor-
čiča, Linharta, Cankarja in še in še bi lahko 
naštevali, da bi počasi prišli do največjega 
med njimi: Franceta Prešerna, ki je napi-
sal čudovite pesnitve, med katerimi mnoge 
opevajo tudi različne naravne danosti Slo-
venije. Prešeren je spesnil hvalnico trti in 
vinu, ki jo je naslovil Zdravljica in katere 
sedma kitica je slovenska himna. Uglasbil 
jo je slovenski skladatelj Slavko Premrl. Z 
mislijo nanj tako ne smemo pozabiti na 
vse pomembne glasbenike preteklega in 
sedanjega časa in tudi ne na druge umetni-
ke, na primer arhitekta Jožeta  Plečnika, 
športnike, ki še dodatno krepijo našo na-
rodno zavest, in mnoge druge pomembne 
osebnosti ter pravzaprav vse prebivalce, ki 
vsak po svojih najboljših močeh prispevajo 
k razvoju naše domovine. 

Kljub svoji majhnosti Slovenija skriva og-
romno čudovitih kotičkov in prav vsak je 
nekaj posebnega. Presenetijo nas lahko 
različne živali, raznolika pokrajina, jezik, 
kulinarika, navduši nas lahko bogata zgo-
dovina in mnoge druge stvari, saj ima prav 
vsaka vas, kot pravi slovenski pregovor, 
svoj glas, kar kaže na različnost, raznoli-
kost, lepoto in edinstvenost Slovenije ter 
njenih prebivalcev.

Gaja Štern, 9. a

SPANEC

Spanec je dober,
včasih je slab,
sanje različne

in tudi pravične.

Sanjam o morju,
ki je na obzorju.

Pijem hladno pijačo
in se pahljam s pahljačo.

Ko se zbudim,
opazim dim,

skočim pokonci,
zazvonijo zvonci.

Sanje so ušle,
kot so prej prišle.

Zdaj sem brez hiše,
tako se pesem napiše.

David Luka Jerebič, 6. a
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VREDNO SE JE BILO BORITI
Bil je lep poletni dan, ura je kazala pet popoldne. Sedela sem 
na kavču v prijetno hladni hiši. Bila sem tako lena, da še le-
žati nisem mogla, zato sem raje sedela in gledala v prazno. 
V tako vročem dnevu tudi nisem nameravala česa drugega 
početi. Bilo je namreč obdobje vročinskega vala in tempera-
ture zunaj so presegale 30 °C. Poleg vse te vročine pa še vetra 
ni bilo. Pa to še ni vse. Takrat naj bi bila tudi polna luna! Joj, 
kakšna nesreča!
Odločila sem se, da končno vstanem s kavča in se sprehodim 
vsaj do kuhinje za prigrizek. Umila sem jabolko in tri jagode 
ter olupila banano in dve mandarini. Pripravila sem desko in 
nož ter začela rezati sadje. Ko je bilo sadje narezano, sem ga 
postavila na krožnik, vzela pribor iz predala, prižgala televi-
zijo ter se usedla na kavč.
Ko sem šele začela jesti, sem zaslišala nekakšno brenčanje. 
Ne brenčanje muhe, temveč komarja. Odložila sem krožnik s 
sadjem ter vilico in se odpravila do shrambe, da bi vzela mu-
holovec. Začela sem se sprehajati po hiši in ob sebi sem kon-
stantno slišala komarja. Vprašala sem se že, ali me bo pičil ali 
ne, in odgovoril mi je kar sam s pikom v roko.
Po njegovem piku sem mislila, da bo šel »najedat« komu dru-
gemu, ampak tale komar je očitno zelo odločen in lačen ter se 

je hotel sladkati z mojo in nobeno drugo krvjo. Ampak jaz sem 
bila odločena, da mu tega ne bom dopustila. 
Šla sem nazaj v dnevno sobo, saj sem vedela, da mi komar sledi. 
Nato pa sem se ustavila in se obrnila ter ga zagledala, slavnega 
komarja, ki me je pikal že zadnjih pet minut. Muholovec sem 
postavila v svojo bližino in se postavila v bojni položaj. Roke in 
kolena sem rahlo pokrčila, dlani ostro iztegnila, prste na rokah 
zalepila skupaj in se pripravila na ploskanje. Zavedala sem se, 
da se borim za svojo kri, ki bi jo lahko spil ta zoprn komar. A na 
mojo žalost je komar tudi vztrajal. Gnala ga je lakota.
Začela sem divje ploskati, komar pa sem mi je zelo uspešno 
izmikal. Obšla sva že celo kuhinjo in prišla v dnevno sobo. 
Dlani so me že močno pekle. Po dobrih petih minutah se je 
tudi komarjeva sreča obrnila. Šla sem si umit roke, saj je na 
njih ležal grd in krvav zmazek. 
Bila sem vesela. Zoprnega komarja končno ni bilo več in jaz 
sem se lahko mirno usedla na kavč ter začela jesti svoje sadje 
ter gledati televizijo. 
Lahko bi ga samo pustila, ampak sem imela pikanja komar-
ja že vrh glave in sem pred premnogimi piki zavarovala tudi 
svojo celotno družino. Ampak že naslednjo uro me je začel pi-
kati njegov najboljši prijatelj, Zoprn komar številka 2.

Inka Nemeš, 8. b

Ajda Drnovšek, 6. c Taja Kremžar, 8. č

Tjuš Perko, 8. č
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NARAVOSLOVNI DAN – 
ŽIVLJENJSKA OKOLJA

V torek smo imeli drugošolci drugačen dan. Imeli smo 
naravoslovni dan. Spoznavali smo življenjska okolja 
v naši okolici. Ponovili smo, kaj se dogaja spomladi 
na vrtu in polju. Odpravili smo se na sprehod po šol-
ski poti. Na pomladnem travniku smo spoznali trave 
in cvetlice. V gozdu so nas presenetile ptice s svojim 
petjem, mi pa smo se preizkusili v gradnji umetnih ži-
vljenjskih okolij – gradili smo hotele za žuželke. Preži-
veli smo en lep dan v naravi.

Učenci drugih razredov
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Poišči        razlik!55

Poišči pravo senco!

Najdi pravo pot!
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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 po-
šiljate vprašanja v zvezi s počitniškim varstvom v Mra-
vljišču. 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

Brezplačno hitro testiranje za 
Covid-19 tudi v Komendi

Novi koncesionar v Komendi izvaja tudi hitre antigenske 
teste za Covid-19. Za vse pri njih opredeljene paciente, ob-
čane Občine Komenda in vse zaposlene v šoli in vrtcu v Ko-
mendi bodo testi brezplačni. Za ostale bodo ti plačljivi.
Hitre teste bodo predvidoma izvajali:

ponedeljek in torek: 08:00 – 09:00
sreda: 18:00 – 19:00

četrtek, petek: 08:00 – 09:00  

Da ne bo prišlo do nepotrebnega čakanja, je za hitri test 
potrebno naročilo po telefonu 051 400 080 ali komenda@
skupinskapraksa.si

Babi servis ponovno v naši občini
»Babi servis«, ob-
časno varstvo otrok 
na njihovih domovih 
s strani mlajših upo-
kojenk, se v Občini 
Komenda, s strani 
Zavoda Medgenera-
cijsko središče Ko-
menda, ponovno iz-
vaja. Ker pa aktivnost ni več sofinancirana s strani EU in RS, 
bodo morali starši za varstvo odšteti 4,00 € za uro, ne glede 
na število otrok v družini. V primeru pa, da družina, ki bi 
želela »babi servis«, dobiva denarno socialno pomoč, bomo 
storitev izvajali brezplačno.
Upamo in verjamemo, da bomo lahko z »babi servisom« 
marsikateri družini vsaj malo pomagali pri lepi in zahtevni 
nalogi starševstva. 

Pokličite na tel. št. 040 842 776  ali se prijavite na spletni 
strani www.zmsk.si.

Viktorija Drolec
Zavod Medgeneracijsko središče Komenda

Catering na 
vašem dogodku

Za vas pripravimo pogostitev za vse vrste zasebnih praznovanj 
ali poslovnih dogodkov. Nudimo hladne jedi, tople jedi, sladice in 

torte. Menu sestavimo po dogovoru glede na želje.
Hrano pripravimo na kraju dogodka ali vam pripeljemo pripravljeno. 

Poskrbimo za strežbo hrane in pijače. Na mesto dogodka lahko 
dostavimo mize, stole, inventar (porcelan, steklo).
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In memoriam: France Pibernik

Utihnil je glas velikega Skadovca
Za našim rojakom pesnikom in pisateljem, urednikom in literarnim zgodovinarjem prof. France-
tom Pibernikom (umrl je 21. aprila v bolnišnici na Golniku, pokopali so ga 23. aprila v družinski 
grob na kranjskem mestnem pokopališču) bo ostalo več kot 60 knjig. 

Obilna in kakovostna literarna bera 
od pesniških zbirk do knjig o zamo-
lčanih pesnikih in pisateljih doma 

in po svetu, biografij, antologij, esejev, 
literarnozgodovinskih del, zbornikov, po-
govorov s pesniki in pisatelji, uredniškega 
dela, številnih nastopov, kamor so ga vabi-
li, da je spregovoril. Vedno se je rad odzval, 
saj se je dobro zavedal, da mora biti pesnik 
in pisatelj med ljudmi, če hoče zares obču-
titi, kaj jih teži in kako jim lahko pomaga s 
svojo osvobajajočo besedo. 
Pri tem se je že od mladosti srečeval s te-
žavami, kajti na svet je privekal 2. sep-
tembra 1928 v kmečki družini, ki je najprej 
preživela vihro druge svetovne vojne, po 
njej pri komunistih veljala za »kulaško« 
in katoliško; torej tisto na drugem bregu 
povojne neusmiljene režimske politike. 
Verjetno ni kar tako svojo prvo pesniško 
zbirko leta 1960 naslovil Bregovi ulice. Že 
kot študent slavistike (1949–1955), pred-
vsem pa profesor slovenščine na Nižji gi-
mnaziji Dobrovo v Goriških brdih (1955–

1958) in istega predmeta na Gimnaziji 
Kranj (1958–1990), je dobro vedel in tudi 
občutil, s kakšnim kolosom ima opraviti, 
vendar ga to ni odvrnilo od začrtane smeri 
ustvarjanja. V pogovoru je pri več kot 91-
tih letih ugotavljal: »Ravnotežje sem ves 
čas skušal ohranjati z delom, z literarnim 
raziskovanjem in ustvarjanjem. Marsika-
tere literarne osebnosti so bile dolgo časa 
prepovedane ali zamolčane, zato je bilo 
dela za odkrivanje res veliko«. V Sloveniji 
kot prvega velikega, a dolgo časa hote pre-
zrtega in zamolčanega pesnika Franceta 
Balantiča. Zunaj matice pa pisatelja Kar-
la Mauserja, pesnikov Vladimirja Kosa in 
Vladimirja Truhlarja ter številnih drugih 
literatov. France Pibernik je »pionir« nji-
hovega odkrivanja Slovencem. Zaradi tega 
je bil vseskozi pod budnim očesom Komu-
nistične partije in njene podaljšane roke 
Udbe, ki je segla celo tako daleč, da mu je 
v njegovi odsotnosti pretaknila vse kotičke 
stanovanja. A preudarni Skadovc je mirno 
in vztrajno delal dalje. Zavedal se je: »Moje 

literarno ustvarjanje je bilo vseskozi del 
mojega življenja in mi je pomagalo pri pre-
magovanju težav, ki so me marsikdaj pe-
stile, mislim pa, da je v ozadju vsega moje 
prepričanje, da je treba v življenju delati.« 
Tega je bil navajen že od doma, od staršev. 
Ker si je kot otrok poškodoval desnico, ne 
s kmečkim delom, marveč z umskim, li-
terarnim. Prav do zadnjega diha, ko je že 
krepko presegel 92 let življenja. 
Žal ni uspel napisati prispevka Po sledi ve-
likih komendskih mož, s katerim bi obo-
gatil novo knjigo o Petru Pavlu Glavarju. 
Veseli smo, da bo trajni spomin nanj ohra-
nil zadnji zbornik naše občine z naslovom 
Zbornik občine Komenda 1998–2018. O 
njem bodo pričevali tudi stihi pri ploščah 
zamolčanim žrtvam druge svetovne vojne: 
Ljubiti dom,/življenje žrtvovati,/za boleči-
no ve/le zemlja mati. 
Skadovci smo mu še posebej hvaležni za 
nas zelo dragoceno knjigo Suhadole ter 
knjigi Začudene oči otroštva in Drobci za-
molklega časa in pesmi, posvečene rodni 
vasi. Posmrtni poklon kot rojaku in velike-
mu ustvarjalcu besede pa še čaka. 

Jožef Pavlič

24 OBVESTILA

Fo
to

: F
ra

nc
e 

St
el

e



Aplenca   |   Maj 2021 25OBVESTILA

  Naslednja Aplenca, Glasilo Občine Komenda, izide v petek, 2. julija. Rok za posredovanje gradiv za objavo v junijski številki 
je 14. junij 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

Prazen dom je in dvorišče, naše oko 
zaman te išče. Ni več tvojega smehljaja, 
le delo tvojih rok ostaja. Kogar imaš rad, 
nikoli ne umre, le daleč, daleč je.

ZAHVALA

V 75. letu nas je prezgodaj 
in nepričakovano zapustil 
naš dragi mož, ati, dedi, 

brat, stric

GRKMAN FELIKS

(10. 1. 1947 - 7. 5. 2021)
Klanec pri Komendi

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo gospodu žu-
pniku za cerkveni obred, pogrebni službi, sorodnikom, 
znancem in prijateljem za izrečeno sožalje in sveče.
Iskrena hvala vsem, ki ste ga skupaj z nami pospre-
mili na njegovi zadnji življenjski poti v večni počitek.

Žalujoči vsi njegovi

Odšli so ...
V 78. letu starosti se je poslovil Ivan Juhant, po 
domače Žgajnarjev Ivan, iz Potoka pri Komendi.

V 80. letu starosti se je poslovila Jožefa Bergant, 
rojena Porenta, po domače Ukančeva Joži, iz Most 
pri Komendi. 

Poslovil se je Konrat Kuhar iz Gmajnice pri Komendi.

V 94. letu starosti se je poslovila Julijana Koželj iz 
Most pri Komendi.

KRVODAJALSKA AKCIJA: 
21. in 22. JUNIJA

V  DOMU KULTURE KAMNIK,  FUŽINE 10,  
MED 7:00 IN 13:00

Krvodajalci, ki bodo darovali kri, morajo obvezno predhod-
no pred krvodajalsko akcijo poklicati; 051 389 270 ali 030 
716 796 ali 051 671 147, kjer jih Zavod za transfuzijsko me-
dicino RS evidentira ter jim določi dan in uro odvzema krvi.

Kdo je lahko krvodajalec?
Krvodajalec je lahko vsakdo, ki je zdrav in se dobro poču-
ti, je polnoleten, star manj kot 65 let z vsaj 50 kg telesne 
teže, ima primerno vrednost hemoglobina, krvni tlak pod 
180/100, z zdravim srcem, brez povišane telesne tempe-
rature, zato pred odvzemom izpolni anketni vprašalnik o 
morebitnih boleznih, v laboratoriju mu odvzamejo kri za 
pregled, nato pa na podlagi krvnega izvida in vprašalnika 
zdravnik odloči, ali je darovanje varno tako za darovalca 
kot prejemnika krvi. Zaželeno je, da je krvodajalec  na dan 
odvzema krvi spočit.
Krvodajalec naj pred odvzemom zaužije čaj, črno kavo, 
kruh, marmelado, sadje ali podobno, pomembno je, da ne 
zaužije nič mastnega, tudi mleka in mlečne kave ne, in da 
na odvzem ne pride tešč.
S seboj mora imeti veljaven osebni dokument s fotografijo.
Lep pozdrav

RKS Območno združenje Kamnik
mag. Viktor Mikek, sekretar
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razvoj, proizvodnja
   in trgovanje s 
     cevnimi sistemi

Vse cevi, ki si jih srce želi!

MAPI PIPE D. O. O.   |   Pod hrasti bš, 1218 Komenda   |   T: 00 386 5 909 87 00   |   F: 00 386 5 909 87 18   |   E: info@mapipipe.si

NOVO: ZUNANJA PONUDBA
slaščice ● kava to-go ● pijače ● burgerji

100 % OLGA SLADOLED

Odprti smo od 6.00 do 22.00
Vabljeni!
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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. junija 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 aprilske križanke se glasi: AVTOMAT NA GRUNTU       

Seznam nagrajencev Nagradne križanke GRUNT Zavoda 
za socialno podjetništvo na podeželju,  v Aplenci, Glasilu 
občine Komenda, številka 04/2021:

1. nagrada  – paketek Gruntovih dobrot: PETRA ZARNIK   

2. nagrada – paketek Gruntovih dobrot: BOBNAR SREČO

3. nagrada – paketek Gruntovih dobrot: MOJCA BERČIČ   

Nagrajenci lahko na podlagi tega potrdila in osebne-
ga dokumenta nagrade prevzamejo v trgovinici Grunt, 

Glavarjeva cesta 50, 1218 Komenda (telefon: 031 333 301).    
ČESTITAMO !

Naj vas rože pomirjajo s sajenjem,
vzdrževanjem in občudovanjem.

Izbira rož in zelenjavnih sadik za vse okuse.
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

razvoj, proizvodnja
   in trgovanje s 
     cevnimi sistemi

Vse cevi, ki si jih srce želi!

MAPI PIPE D. O. O.   |   Pod hrasti bš, 1218 Komenda   |   T: 00 386 5 909 87 00   |   F: 00 386 5 909 87 18   |   E: info@mapipipe.si
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ZBIRANJE PAPIRJA IN KARTONA V POSODI Z MODRIM POKROVOM

KAM ODLAGAMO ODPADNI PAPIR IN KARTON?

Razstavite

Zložite

Razrežete

Odložite

ali

NATO

IN

PAPIR
● Časopisi, 
● revije,
● prospek�, 
● brošure, 
● katalogi, 
● letaki
● knjige, 
● zvezki,
● pisemske ovojnice,
● dokumen�,
● papirnate vrečke,
● ovojni papir.

KARTON
● Kartonske škatle,
● kartonske role/tube,
● kartonske gajbice 
    (za sadje in zelenjavo),
● embalaža zamrznjene hrane,
● lepenka.

Odpadni papir in karton je potrebno odloži� v svojo �psko posodo, lahko pa ga oddate tudi v 
ustrezno posodo na ekološkem otoku ali pa pripeljete v Zbirni center Suhadole. Pred oddajo 
bodite pozorni, da boste kartonske škatle in ostalo kartonsko embalažo večje velikos� 
ustrezno pripravili. To najbolj enostavno naredite tako, da kartonsko embalažo najprej:

S 1. 6. 2021 uvajamo ločeno zbiranje odpadnega papirja in kartona „od vrat do vrat“. V ta namen boste v času od 27. do 
29. 5. prejeli �psko posodo za ločeno zbiranje. Prvo praznenje posod bomo izvedli v mesecu juniju. V četrtek, 17. 6., bomo 
prvič spraznili posode v naseljih Komenda, Breg pri Komendi, Gmajnica, Gora pri Komedi, Klanec, Komendska Dobrava, 
Mlaka, Nasovče, Podboršt pri Komedi in Potok pri Komendi. Prvo praznenje posod v naseljih Križ, Moste, Suhadole in 
Žeje pri Komendi pa bomo izvedli v četrtek, 1. 7. Skupaj z aktualno položnico boste prejeli tudi nov koledar odvozov 
odpadkov do konca leta 2021.


