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Pogovor z županom

»Močno se trudimo, da 
bi se blokada občinskega 
računa umaknila«
Za vodiško obvoznico je podpisana gradbena pogodba, ki bo 
tudi komendskim občanom in zaposlenim olajšala pot do avto-
ceste – Občinski račun je še vedno blokiran

Obvoznica Vodice ima gradbeno 
dovoljenje. Kaj ta novica prinaša 
Občini Komenda?
Po naših informacijah je za vodiško obvo-
znico tudi podpisana gradbena pogodba, 
tako se bo gradnja verjetno kmalu pričela. 
S tem bo precej olajšan dostop do  avtoce-
ste, predvsem za potrebe Poslovne cone. Po 
obljubah ministra za infrastrukturo Jerneja 
Vrtovca naj bi sedaj vendarle prišla na vrsto 
Komenda – zemljišča so že odkupljena, 
DARS je že dobil nalogo pripraviti projekte 
in pridobiti gradbeno dovoljenje. O rokih si 
ne upam ugibati in jih napovedovati, saj so 
že večkrat padli v vodo – upam le, da se bo 
tokrat res kaj premaknilo.   

V Poslovni coni Komenda prihaja do 
hudih prometnih zamaškov v času konic. 
Kako in kdaj načrtujete ureditev tega?
Sredi septembra je bil končan dodatni za-
vijalni pas za desne zavijalce iz območja 
Poslovne cone v smeri proti Žejam. S tem 
bodo vozila, ki iz cone zavijajo proti Vo-
dicam, manj ovirala promet proti Žejam 
(Mostam), res pa je, da se ob konicah prav 
v Žejah naberejo dolge kolone, občasno 
celo do Petrola pri coni. Stanje bo izbolj-
šala omenjena ureditev ceste Želodnik 
– Vodice.  Zavedamo pa se, da bo čimprej 
treba zgraditi še dodatni izvoz iz Poslov-
ne cone - po občinskem prostorskem na-

črtu je le-ta predviden na trasi obstoječe 
makadamske poti na vzhodni strani cone. 
Prva sredstva za odkup potrebnih zemljišč 
in projekte bo najbrž treba zagotoviti že v 
naslednjem proračunu.         

Svetnica Mojca Šraj je na zadnji seji 
predlagala, da bi se za Tadeja Pogačarja 
naredilo trajno obeležje, kot ga imajo 
v nekaterih drugih občinah za svoje 
lokalne junake. Je ideja naletela na 
plodna tla na Občini?
Ideja o postavitvi trajnega obeležja se je po-
javila že ob lanski zmagi Tadeja na Tour de 
France. Ideja o obeležju se je ponovila tudi ob 
njegovih letošnjih velikih uspehih. Zaveda-
mo se, da bi bilo primerno Tadejeve uspehe 
obeležiti,  vendar se zavedamo, da je za traj-
no rešitev obeležja potrebno več idej oziro-
ma predlogov, kaj, kako in kje postaviti, ker 
to ne bi šlo za enkratni (kratkoročni) poseg. 
Nekaj, sicer ustnih, idej je že bilo, a konkret-
nejših predlogov še nismo izoblikovali.  

Nekateri občani so se obrnili na 
uredništvo Aplence z vprašanjem, kaj bo 
s kupom zemlje, ki se je pred leti naložil v 
bližino Lovske koče na Križu in tam ostal? 
Za to območje je sprejet Občinski 
podrobnejši prostorski načrta (OPPN) za 
suhi zadrževalnik meteorne vode Tunjščica. 
Dokončanje investicije je prevzela Direkcija 
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RS za vode, ki je že izbrala inženirja, to je 
družba DRI d.o.o., ki naj bi investicijo iz-
vedel do zaključka. Poleg sprejema OPPN je 
občina odkupila večji del zemljišč, kjer bo v 
končni fazi oblikovan nasip za zajezitev. Na 
zahodni strani je ta nasip praktično končan, 
na parceli ob Lovski koči (tudi ta parcela je 
v občinski lasti) pa so zemljine namenjene 
oblikovanju nasipa še na vzhodni strani, 
precej teh zemljin pa se bo po dokonča-
nju zaporniškega objekta porabilo še za 
oblikovanje nasipa tik ob Tunjščici. Tudi 
idejno zasnovo je pridobila  Občina, trenu-
tno pa DRI d.o.o. išče ponudbe za izdelavo 
idejnega projekta, ki bo osnova za more-
biten dodaten odkup potrebnih zemljišč. 
Po dokumentu identifikacije investicijske-
ga projekta, na podlagi katerega je Vlada 
RS izvedbo zadrževalnika letos spomladi 
vključila v državni proračun, naj bi bila vsa 
dela končana leta 2023, celoten nasip pa bo 
(tako kot je že na zahodni strani) namenjen 
travniškim kmetijskim površinam.    

Je občinski račun še vedno blokiran?
Občinski proračun je še vedno blokiran, 
se pa močno trudimo, tako po pravni poti 
kot dogovorno, da bi se blokada umaknila. 
Močno upam, da bomo lahko v naslednji 
Aplenci posredovali informacijo o deblo-
kadi našega računa. 

Špela Šimenc

19. seja Občinskega 
sveta Občine Komenda

V četrtek, 16. septembra, je v telo-
vadnici osnovne šole v Mostah pote-
kala 19. seja Občinskega sveta Občine 
Komenda. Ključni poudarki seje: 

Predlog Odloka o podelitvi koncesije 
za opravljanje gospodarske 
javne službe vzdrževanje javne 
razsvetljave v Občini Komenda – 
druga obravnava

Izbiranje izvajalca za vzdrževanje javne 
razsvetljave je do sedaj v Občini potekalo 
prek javnega razpisa. V prvi vrsti, da se za-

dosti zakonodaji, pa bo odslej za to skrbel 
koncesionar. Predvideva se, da stroški ne 
bodo veliko odstopali od dosedanjih stro-
škov za tokovino in vzdrževanje javne 
razsvetljave. Kot je že na junijski seji po-
vedal mag. Kupljenik, bo poleg zakonske 
ureditve v novem sistemu sama kakovost 
izvedbe bolj sledljiva, kot je v tem trenut-
ku, župan pa je takrat dodal še, da bo moral 
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bodoči koncesionar skrbeti tudi za kata-
ster, vzpostaviti kataster javne razsvetlja-
ve, da se bo točno vedelo, kje je kakšna 
svetilka in kakšna je njihova svetilnost. 
Občinski svet je na 18. redni seji sprejel 
Odlok o podelitvi koncesije za opravlja-
nje gospodarske javne službe vzdrževa-
nje javne razsvetljave v Občini Komenda v 
prvi obravnavi. Dodaten sklep Občinskega 
sveta je bil, da predlagatelj pripravi Od-
lok za drugo branje upoštevajoč pripom-
be, podane na seji. Predlagano je bilo, da 
se koncesijsko obdobje skrajša iz deset na 
sedem let. Pripravljalec Odloka je poda-
no pripombo upošteval in predlog v drugi 
obravnavi je bil na seji sprejet.  

Poročilo o izvrševanju proračuna 
Občine Komenda v obdobju od 1. 1. 
2021 do 30. 6. 2021

Zakon o javnih financah v 63. členu do-
loča, da župan v juliju poroča Občin-
skemu svetu o izvrševanju proračuna 
v prvem polletju tekočega leta. Prora-
čun Občine Komenda za leto 2021 je bil 
sprejet na 12. seji občinskega sveta (17. 
septembra 2020).   Na 16. seji (25. mar-
ca 2021), je bil sprejet Odlok o rebalansu 
proračuna Občine Komenda za leto 2021, 
s katerim se je s korigiranjem nekaterih 
prihodkovnih in odhodkovnih postavk 
ponovno vzpostavilo ravnotežje med 
ocenjenimi razpoložljivimi viri in izdat-
ki. Kot je povedala poročevalka Martina 
Bajde, v prvem polletju letošnjega leta 
kakšnih posebnosti pri samem izvrše-
vanju proračuna ni bilo, Občina tudi ni 
imela likvidnostnih težav.  V obdobju od 
1.1. do 30.6.2021 so bili prihodki občin-
skega proračuna realizirani v višini 3,2 
milijona evrov oziroma 42 % načrtova-
nih, odhodki pa so bili realizirani v viši-
ni 2,5 milijona evrov, tudi obveznosti po 
kreditnih pogodbah so se redno odpla-
čevale. Zaradi stabilnega stanja kakšni 
posebni ukrepi tako v prvi polovici le-
tošnjega leta niso bili potrebni, bo pa to 
zagotovo drugače v drugi polovici leta. 
Občina je namreč konec meseca juni-
ja  prejela Sklep o davčni izvržbi  v višini 
10,5 miljona evrov (delna blokada ob-
činskega računa), zato je danes razlika 
med takratnim in sedanjim stanjem kar 
očitna. Na izvrševanje proračuna v drugi 
polovici letošnjega leta pa bodo po bese-

dah Martine Bajde vplivali tudi določeni 
stroški v zvezi z omejitvami, povezanimi 
z epidemijo, ki se napovedujejo.

Poročilo o trenutnem stanju na 
zapiranju odlagališča inertnih 
odpadkov Suhadole

Pogovori s pristojnimi institucijami glede 
rešitve situacije z inertnimi odpadki v Su-
hadolah še intenzivno potekajo. »Po  del-
ni blokadi občinskega računa je Inšpektorat 
RS za okolje in prostor izvedel javno naro-
čilo za izbiro izvajalca, ki naj bi inertne od-
padke iz  odlagališča v Suhadolah  odpeljal 
v predelavo. Razpisni postopek je bil vče-
raj končan, uradnih podatkov še nimam, 
je pa zanimivo, da smo iz Ministrstva  za 
okolje in prostor RS  dobili pisno  stališče, 
da  je  edina  možna rešitev zapiranja odla-
gališča inertnih odpadkov s prekritjem«, 
je na seji povedal Marjan Potočnik. Mag. 
Majda Ravnikar, ki se je v postopke aktiv-
no vključila letošnjega maja je dodala,  da 
ob navedenem dejstvu, seveda v kolikor bo 
to stališče veljalo tudi za Inšpektorat in ga 
bo ta tudi upošteval, ni realno pričakova-
ti uspešnega zaključka njihovega javne-
ga naročila.  Ravnikarjeva je povedala,  da 
ima  Občina  zagotovilo Inšpektorata RS  za 
okolje in prostor, da bo delna blokada ob-
činskega računa umaknjena, ko bo Občina 
pridobila  pravnomočno  okoljevarstveno 
dovoljenje za obratovanje odlagališča iner-
tnih odpadkov Suhadole za čas zapiranja 
in po njegovem zaprtju. To vlogo je Obči-
na  na ARSO  vložila v mesecu maju in je v 
postopku dopolnitve.  Eden od pogojev  za 
izdajo okoljevarstvenega dovoljenja je tudi 
Novelacija programa monitoringa  podze-
mne vode in programa ukrepov v primeru 
preseganja opozorilnih sprememb,  ki ga 
je Občina v mesecu juniju že naročila in bo 
stal nekaj več kot 40.000 evrov. Za namen 
poplačila navedene storitve je Občina, po 
dolgotrajnih pogajanjih z državnimi služ-
bami, v tem tednu s strani Inšpektorata 
vendarle prejela sklep o delni sprostitvi 
blokiranih sredstev.  Direktorica občin-
ske uprave je bila sicer na seji precej kri-
tična do    Ministrstva  za okolje in prostor 
in organov v njegovi sestavi in je mnenja, 
da je Občina  v tem primeru  tudi  talec na-
pak Ministrstva,  s čimer sta se na enem 
izmed sestankov strinjala  tudi  general-
ni direktor Slatinšek in glavni  inšpektor 

Rančigaj. »Dejstvo je, da  so bile napake 
delane na obeh straneh, vendar pa je po 
moji oceni  Ministrstvo  s svojimi služba-
mi  v teh letih naredilo precej več postop-
kovnih napak, kot pa Občina. Glavna teža-
va je v tem trenutku ta, da v gramoznici ni 
lastnica zemljišč samo Občina, pač pa tudi 
tri druga podjetja, ki jih je Ministrstvo šele 
v zadnjem obdobju vključilo kot stranke v 
postopku,  s čimer je odpravilo eno izmed 
postopkovnih napak preteklega obdobja,« 
je povedala mag. Majda Ravnikar. Pogovo-
ri o možnih rešitvah zapiranja odlagališča 
inertnih odpadkov  z ostalimi lastniki ze-
mljišč na telesu odlagališča intenzivno po-
tekajo, tudi za dan po seji Občinskega sveta 
je bil s strani Občine sklican eden izmed to-
vrstnih sestankov. Na zahtevo Občine je bil 
konec avgusta letos sestanek z lastniki ze-
mljišč na telesu odlagališča opravljen tudi 
na Ministrstvu za okolje in prostor, kjer je 
bila s strani Občine Ministrstvu in Inšpek-
toratu predstavljena, z lastniki zemljišč 
usklajena, možna rešitev zapiranja odlaga-
lišča, za katero pa je Ministrstvo Občini po 
sestanku pisno sporočilo, da z vidika sodbe 
Sodišča EU, ni sprejemljiva. Kot že zapisa-
no, je Ministrstvo Občini po sestanku pisno 
sporočilo, da je edina možna rešitev zaprtja 
odlagališča inertnih odpadkov, prekritje 
le-tega.  »Kot ste navedli, smo imeli nas-
lednji dan po seji Občinskega sveta ponov-
ni sestanek z lastniki zemljišč na območju 
nahajanja deponije inertnih odpadkov, kjer 
smo jim ponovno predstavili zadnje infor-
macije, prejete s strani Ministrstva, ter po-
izkušali najti rešitev za skupni izhod. Tu pa 
so želje in zahteve lastnikov zemljišč dokaj 
težko uresničljive, vsaj z vidika Občine, saj 
ta nima primernih zemljišč za morebitno 
menjavo. Posledično je bil po sestanku z 
lastniki zemljišč na Občini, 21. septembra, 
opravljen ponovni sestanek na Ministr-
stvu, ki smo se ga udeležili predstavni-
ki Občine, Ministrstva in Inšpektorata. S 
strani Ministrstva je bila Občini ponujena 
pomoč pri iskanju ustreznih zemljišč, v 
smislu, da tudi MOP in IRSOP preverita se-
znam morebitnih zemljišč v lasti države, ki 
bi prišla v poštev za menjavo z enim izmed 
lastnikov,« nam je po seji povedala direk-
torica občinske uprave. Dodala je še, da bo 
Občina v prihodnjih dneh na portalu javnih 
naročil objavila ustrezno povabilo k odda-
ji ponudb za prekritje odlagališča inertnih 
odpadkov Suhadole, hkrati pa nadaljevala 
z intenzivne pogovore z lastniki zemljišč in 
Ministrstvom.

Špela Šimenc
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Ob zaključku agromelioracijskih 
del na komasacijskem območju 
Nasovče – Kaplja vas
Ob zaključku agromelioracijskih del na komasacijskem območju Nasovče – Kaplja vas (tako se 
namreč uradno imenuje ta projekt) vam želim na kratko predstaviti, kako so se ob izvedbi novih 
in prestavljenih poljskih poti na novo razdelila tudi kmetijska zemljišča.    

Prvi sestanki v zvezi s komasacijo so bili 
opravljeni leta 2014, na njih (in seve-
da tudi kasneje) je s svojim znanjem, 

izkušnjami in predlogi aktivno sodeloval 
predstavnik Sklada kmetijskih zemljišč Bo-
štjan Lavrič. Za pomoč pri delu je bil imeno-
van komasacijski odbor v sestavi Luka Šmid, 
Franc Petrič, Matija Zadrgal, Peter Burger 
st. in Jožef Koritnik. Slednja dva sta zaradi 
sprememb lastništva kasneje zamenjala Pe-
ter Burger ml. in Marko Koritnik.  

Odločbo o uvedbi komasacije je Upravna 
enota Kamnik izdala aprila 2015 in jo vro-
čila točno stotim strankam, od tega sede-
mindevetdesetim  lastnikom ali solastni-
kom zemljišč. Julija 2016 je Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdalo 
odločbo o agromelioraciji, ki je predvide-
vala razgradnjo starih in ureditev novih 
poti, čiščenje zaraslih površin in odstra-
nitev kamnitih osamelcev. Občina je na 
predlog komasacijskega odbora poskrbela 
še za nakup gradbenega filca, ki je sedaj 
vgrajen pod vsemi novimi potmi.    

Dobro leto kasneje, avgusta 2017, nam je 
Agencija za kmetijske trge in razvoj pode-
želja odobrila slabih 370.000 € nepovra-
tnih sredstev za izvedbo komasacije in ag-
romelioracije na 115 ha kmetijskih površin. 
Takoj po odobritvi nepovratnih sredstev 
smo na portalu javnih naročil objavili raz-
pis za izvedbo del in februarja 2018 v delo 
uvedli Geodetsko družbo iz Ljubljane. 
Njihov geodet Darko Pahulje je po mojem 
mnenju odlično opravil usklajevanja z la-
stniki zemljišč pri novi razdelitvi. Izbrani 
izvajalec je za izvedbo gradbenih del kot 
podizvajalca izbral TGM Kosirnik iz Most. 

Na osnovi projektov podjetja AIA inženi-
ring iz Ljubljane so se začela »papirnata« 
geodetska dela, junija istega leta so bila 
opravljene javne razgrnitve in obravnave, 
v zimski sezoni 2018 – 2019 pa tudi ope-
rativna agromelioracijska dela na terenu. 
Nadzor je opravljal Igor Gruden, s. p., iz 
Kamnika. Po končani razdelitvi smo za-
radi zastoja pri pridobivanju gradbenega 
dovoljenja za daljnovod Kamnik – Visoko 
(le-ta je namreč trasiran preko komasa-
cijskega območja) več kot pol leta čakali 
na že pripravljeno odločbo o novem stanju. 
Pri tem je treba pohvaliti držo Nike Tušek 
Bernik z Upravne enote Kamnik, ki je kljub 
naši nervozi modro čakala z izdajo odločbe 
in s tem zelo verjetno preprečila pritožbi 
Elektra Ljubljane in Elektra Gorenjske, ki 
sta gradbeno dovoljenje za daljnovod pri-
dobivala še na staro parcelno stanje. Konec 
dober – vse dobro: gradbeno dovoljenje za 

daljnovod je izdano, kljub eni sami pritož-
bi je končna odločba upravne enote tudi 
pravnomočna, novo stanje je že nekaj časa 
vrisano v evidence Geodetske uprave RS in 
vpisano v zemljiško knjigo, tako da lastniki 
zemljišča že obdelujejo po novem. Kontrola 
Agencije za kmetijske trge in razvoj pode-
želja je bila uspešno opravljena julija lani, 
verjetno pa lahko pričakujemo še kakšno. 
Se je pa v tem času nabralo več fasciklov 
dokumentacije, ki je zasedla kar nekaj 
prostora v našem arhivu. Celotni stroški 
v zvezi s komasacijskimi in agromelio-
racijskimi deli so znašali cca 390.000 €,  
nepovratnih sredstev pa je bilo skladno z 
napredovanjem del v treh obrokih nakaza-
nih cca 360.000  €. 
Istočasno smo skupaj s Kamnikom in z 
Mengšem peljali podoben projekt  na ob-
močju Drnovega. Tam gre za 310 ha povr-
šin, od tega je več kot polovica (183 ha) v 
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naši občini. Postopek na Drnovem zaradi 
nekaj nerešenih pritožb žal še ni zaključen. 

Komasacijo Nasovče – Kaplja bomo mor-
da nadaljevali proti naši Poslovni coni 
oziroma Občini Vodice. O točnem obsegu 
je še preuranjeno govoriti, je pa to odvisno 
tudi od pogojev glede pridobivanja nepo-
vratnih sredstev. Ideja je bila pred krat-
kim predstavljena občinskemu Odboru za 
kmetijstvo in naletela na pozitiven odziv. 
Glede na dobre izkušnje se tega izziva na 
Občini ne bojimo in, če bo treba, bomo la-
stnike zemljišč in komasacijske odborni-
ke spet prosili za pomoč.     

Zaključka naše komasacije žal ni dočakal 
član komasacijskega odbora Luka Šmid. 
Zaradi njegove poštenosti, delavnosti in 
ljubezni do rodne grude (pa naj gre za do-
moljubje ali kmetovanje) sem prepričan, 
da bi bil ob zaključku komasacije eden od 
najbolj zadovoljnih. V začetku julija letos je 
komendski župnik g. Zdravko Žagar z bla-
goslovitvijo razpela, ki ga je bilo skupaj s 
potjo treba prestaviti za nekaj metrov, še 
na simbolni ravni zaključil agromelioracij-
ska dela na tem območju. Poleg odbornikov 
(namesto pokojnega Luka so se slovesnosti 
udeležili člani njegove ožje družine) in žu-
pana Slavka Poglajna je bilo prisotno lepo 

število občanov, s katerimi smo druženje 
v pozno popoldne nadaljevali pri Španu na 
Bregu. Hvala za gostoljubje!    

In za konec še besede Štrcinove Mici 
(upam, da ne bo zamerila), ki mi jih je na-
menila leta 2014 ob začetku komasacij: 
svetovala mi je, naj se pogledam v ogledalo 
– naslednjič pa naj se vanj zazrem po kon-
čanih postopkih. Najprej je nisem razumel, 
kaj hoče povedati – sedaj jo razumem: v 
teh dolgih šestih letih se je na čelu res nab-
ralo nekaj dodatnih gub …    

Marjan Potočnik, Občina Komenda 

Glavar je povezal Komendo in Lanšprež 
Praznovanje 300. obletnice rojstva (2. maja 1721) duhovnika, učenjaka, velikega čebelarja in na-
prednega gospodarja Petra Pavla Glavarja iz Komende 11. septembra popoldne na Lanšprežu 
pri Mirni na Dolenjskem, kjer je umrl 24. januarja 1784 in je pokopan v nekdanji grajski kapeli 
sv. Jožefa, je pokazalo, kako veliki Komendčan in Lanšprežan še vedno živi v spominu, zavesti 
in delovanju številnih ljudi. Prav posebej čebelarjev. Ti so – Regijska čebelarska zveza Petra Pa-
vla Glavarja (RČZ PPG) na čelu s predsednikom Antonom Koželjem v sodelovanju s Čebelarsko 
zvezo Slovenije (ČZS), ki ji predseduje Boštjan Noč – ob podpori občin Mirna, Stična in Ivančna 
Gorica pripravili in podprli večurno slovesnost ob cerkvici sv. Jožefa. 

Dobrodelni Glavarjev 
pohod iz Komende na 
Lanšprež 
Jubilejno slavje na Lanšprežu se je začelo 
ob 15. uri s sprejemom pohodnikov, ki so 
na več kot 78 kilometrov dolgo pot kreni-
li prejšnjega dne ob 16. uri izpred sedeža 
Občine Komenda. Pohod sta pripravili ČZS 
in Zveza paraplegikov Slovenije, njegov 
namen pa je bil dobrodelen. Udeleženci in 
drugi, med njimi podjetje Hofer (njegov 
predstavnik Bor Trček) z 2000 evri, so pri-
spevali denarna sredstva za čebelarje na 
invalidskih vozičkih. 
Pohodnike je, preden so odšli na dolgo in 
zelo naporno pot s postanki po slikoviti 
in razgibani pokrajini, pozdravil komen-
dski župan Stanislav Poglajen. Pohvalil je 
dobrodelni značaj pohoda, razveselil se 
je, da bodo z zbranim denarjem pomaga-
li invalidom med čebelarji, zahvalil se je 

organizatorjema pohoda in pohodnikom 
zaželel čim manj žuljev, če že bodo, pa 
učinkovite obliže. 
Pohodniki, na pot jih je iz Komende odšlo 
47, na Lanšprež jih je prišlo 36, več kot sto 
jih je prehodilo del poti, so prvo močnejšo 

okrepitev dobili na Rajhovi domačiji v ob-
čini Dol pri Ljubljani, kjer jih je pozdravil 
župan istoimenske občine Željko Savič s 
čebelarji Čebelarskega društva Dolsko. 
Na Jančah jih je po najbolj strmem delu 
poti sprejel podpredsednik ČZS Marko 
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Alauf, v Velikem Trebeljevu pa pričakal 
predsednik Čebelarskega društva Lju-
bljana Moste Polje Tomaž Svete, pred 
Hišo kranjske čebele v Višnji Gori pa žu-
pan Ivančne Gorice Dušan Strnad. Tam 
so se okrepčali s tradicionalnim sloven-
skim zajtrkom. 
V Trebnjem so jih pričakali člani Čebelar-
skega društva Trebnje. 
Pohod je omogočila Občina Mirna, zato je 
pohodnike na Lanšprežu pozdravil in jim 
čestital za prehojeno pot njen župan Du-
šan Skerbiš, pred njim pa predsednik ČZS 
Boštjan Noč, ki je skupaj z njimi prehodil 
celotno pot. 
Boštjan Noč je poudaril, da je »čebelarjem 
mar za druge« in da so pohodniki »združili 
Komendo in Lanšprež«. 
Od komendskih občanov je celotno pot 
prehodila le občinska svetnica Mojca Šraj. 
Ura ji je pokazala, da je bilo na koncu za njo 
78.08 kilometra in da je hodila 22.13 ure. 
Župan Poglajen in zakonca Miroslav in 
Olga Hace so se od pohodnikov »poslovili« 
sredi Suhadol.
Na pohodu je bila zastopana tudi Ustanova 
Petra Pavla Glavarja.

Slovesnost na Lanšprežu
Pri cerkvici sv. Jožefa je maševal 
in o Glavarju kot vzorniku pridigal 
naš rojak ljubljanski stolni prošt 
Jožef Lap. Po maši je blagoslovil 
obnovljeni Glavarjev visokodebelni 
sadovnjak. Razstavo v cerkvici sv. 
Jožefa z naslovom Lanšprež – zi-
belka čebelarstva na Dolenjskem 
je predstavil mag. Dušan Štepec z 
ZVKDS OE Novo mesto. Najvišje 
Glavarjevo priznanje ČZS sta do-
bila Vlado Pušnik in Anton Koželj, 
zlato Glavarjevo odličje RČZ PPG pa 
tudi komendska rojaka - prošt Lap, 
ker »že vrsto let skrbi za duhovno 
predstavitev Petra Pavla Glavar-
ja«, in Jožef Pavlič, »avtor številnih 
prispevkov o delu Petra Pavla Gla-
varja«, ki je v svojem govoru opisal 
Glavarjevo delo. 
Slovesnosti se je udeležilo več ko-
mendskih občanov, med njimi župan 
Stanislav Poglajen in občinski svetnici 
Mojca Šraj in Martina Prezelj.  E. Č.

Izjave pohodnikov

Župan Stanislav Poglajen:
Glavarjeva dobra dela, pomoč revnim 
in neukim, slabotnim in pomoči pot-
rebnim je treba spoštovati in prenašati 
naslednjim rodovom. Zaradi njegovih 
del smo Komendčani in moramo biti 
ponosni nanj kot prebivalci njegovega 
nekdanjega kraja, v katerem je preži-
vel precej let svojega življenja. Ponosni 
smo tudi na Glavarjeva dela in zapušči-
no v Komendi.  

Mojca Šraj:
Glavarjev dobrodelni pohod je bil zame 
izziv, ko sem videla dolžino poti, novo 
druženje in sklepanje poznanstev. Na 
tako dolgo pot se odpravijo ljudje, ki jim 
narava veliko pomeni. Na pohod sem šla 
zaradi njegovega dobrodelnega namena 
in osebnosti Petra Pavla Glavarja, ki mi je 
zelo blizu, ker je ljudem kazal pravi smi-
sel življenja s pomočjo drugim, posebej 
ljudem v stiski. Za to si prizadevam tudi 
sama. Pot je bila zelo naporna, kajti tri 
četrtine poti smo hodili po asfaltu. Žulje 
nam je blažilo dobro razpoloženje med 
pohodniki, pogovor in dobra postrežba. 
Organizatorji so se v tem pogledu zelo 
izkazali. Presenetilo me je, da so bili med 
udeleženci pohoda številni mladi čebe-
larji. Naklonjeno nam je bilo tudi vreme. 
Za vse napore, žulje in utrujenost smo 
bili nagrajeni s sprejemom in pogostitvi-
jo na cilju – Lanšprežu.  

Bogomir in Olga Hace:
Že več let pomagava kot prostovoljca pri Ustanovi Petra Pavla Glavarja. Pri Gla-
varju posebej občudujeva, koliko dobrega je naredil preprostim in siromašnim 
ljudem. Da bova prehodila del poti, sva se odločila zaradi dobrodelnega namena 
pohoda. To: dobro delo za dober namen, je tudi najino življenjsko vodilo. 
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Srečanje literatov 
upokojencev v Trzinu
V Dvorani Marjance Ručigaj v Trzinu 
je bilo 26. avgusta 12. srečanje pe-
snikov in pisateljev med upokojenci 
iz vse Gorenjske. Nanj se je prija-
vilo kar 32  avtorjev in avtoric iz 16 
gorenjskih društev upokojencev. Iz 
komendskega Ivica Ogorevc, Marija 
Kern in podpisani Jožef Pavlič. 

Srečanje je imelo vodilno misel Neizsa-
njane sanje izgubljajo moč, kakršen je bil 
tudi naslov zbornika, v katerem so bila 
objavljena izbrana besedila prijavljenih 
literarnih ustvarjalcev. Zbornik je uredi-
la, lektorirala in literarna dela za objavo 
izbrala prof. Dragica Vesković, podpred-
sednica Pokrajinske zveze društev upoko-
jencev (PZDU) Gorenjske in predsednica 
Komisije za kulturo in tehnično kulturo pri 
tej zvezi, ki je tudi pozdravila udeležence 
srečanja. Pripravili sta ga PZDU Gorenj-

ske in Društvo upokojencev (DU) Žerjavčki 
Trzin. »Pravi literarni maraton«, kot je v 
zborniku zapisala in na prireditvi pove-
dala Veskovićeva. Zato je predlagala, da ne 
bo predolgo, naj nastopajoči povedo le po 
eno pesem, prozna besedila pa »skrajšajo« 
na tri četrt strani, saj so v celoti objavlje-
na v zborniku. Ivica Ogorevc s Križa je tako 
povedala le del črtice Obletnica mature iz 
svoje druge knjige Iz mozaika mojih dni. 

Pred tem je spomnila na lani umrlo pesni-
co Marijo Koželj z Gore pri Komendi, ki je 
redno obiskovala literarna srečanja upo-
kojencev in prebrala njene zadnje verze. 
Marija Kern s Klanca pri Komendi je reci-
tirala izbrano pesem Ob spomeniku v Ko-
mendski Dobravi, Jožef Pavlič iz Suhadol 
pri Komendi pa pesem Jutranje spoznanje. 

Jožef Pavlič
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Skupščina Gasilske 
zveze Komenda
Gasilska zveza Komenda je imela v 
petek, 3. septembra, v prostorih ga-
silskega doma v Mostah, skupščino. 

Uvodoma je vse prisotne s pozdravnim na-
govorom pozdravil predsednik Gasilske zve-
ze Komenda Jožef Sušnik. Kot je povedal, je 
bilo preteklo leto v luči epidemije, ki je največ 
škode povzročila mladini. Druženja so bila 
prepovedana, ustavil se je ves tekmovalni 
del, preložena sta bila državno tekmovanje in 
gasilska olimpijada. Prav tako ni bilo mogoče 
izvesti srečanja veteranov, ohromljeno je bilo 
tudi delo članic. Kljub omenjenim razmeram, 
ki so hromile delo Gasilske zveze, je predse-
dnik Jožef Sušnik vsem prisotnim zaželel, da 
ohranijo veliko mero optimizma.
Zaradi koronavirusa so bile okrnjene tudi 
operativne vaje, ki so za gasilce izjemno 
pomembne. Izvajali so jih v času, ko ni bila 
razglašena epidemija in v skladu z vsemi 
priporočenimi smernicami. Vse interven-
cije v preteklem letu so bile uspešno opra-
vljene, skupaj jih je bilo 34, na njih je sode-
lovalo 324 članov. 
Sedma točka skupščine je bila razrešitev 
članov upravnega odbora Gasilske zveze 
Komenda in nadzornega odbora Gasilske 

zveze Komenda in imenovanje novih čla-
nov. S sklepom so razrešili s položajev Ro-
mana Kosirnika, Matica Zupana in Marja-
na Koncilja ter Janeza Peterlina s položaja 
predsednika Nadzornega odbora. Za člane 
Upravnega odbora GZ Komenda so ime-
novali Roka Furlana, novega predsednika 
PGD Moste, in Mateja Tancka (novi na-
mestnik predsednika GZ Komenda in taj-
nik PGD Moste) ter Janeza Peterlina (novi 
predsednik komisije za veterane). Za no-
vega člana Nadzornega odbora so imeno-
vali Jožeta Petka. Odhajajočim članom so 
se za vse delo in prispevek zahvalili, edino 
Marjanu Koncilji (Kosirnik in Zupan sta 
bila odsotna) tudi osebno (na fotografiji). 
Regijsko priznanje je prejel Uroš Sušnik, po-
veljnik PGD Križ. Kot so zapisali v obrazloži-
tvi, je Uroš Sušnik član društva že 32 let, svojo 

funkcijo poveljnika opravlja z izjemno pre-
danostjo in s spoštovanjem, skrbi za dobro 
delovanje operativne enote ter svoje znanje 
uspešno prenaša na mlajše generacije. Prosti 
čas v celoti nameni gasilstvu in je gasilec, na 
katerega se lahko zanesejo. 

Špela Šimenc

Regijsko priznanje je prejel Uroš Sušnik, poveljnik PGD Križ

Marjanu Koncilji se je za vse njegovo do-
sedanje delo v imenu GZ Komenda zah-
valil Jožef Sušnik
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Kaj se je zgodilo s komendskimi mladiči štorkelj 
ob hudem neurju s točo?
V prejšnji Aplenci smo objavili prispevek o obročkanju štorkelj, ki gnezdijo na 
stolpu nad stavbo komendske pošte. Na nas se je obrnilo nekaj občanov z vpra-
šanjem, kaj se je z mladiči zgodilo med hudim avgustovskim neurjem s točo.

Z vprašanjem smo se obrnili na Dušana Di-
mnika, zunanjega sodelavca Prirodoslov-
nega muzeja Slovenije, ki že sedem let ob-
ročka štorklje, letos je na Gorenjskem na ta 
način označil že 18 mladičev. Postregel nam 
je s prav zanimivo zgodbo. »V Predosljah 
nad tamkajšnjo osnovno šolo gnezdijo trije 
štorkljini mladiči. Dan po hudem neurju pa 
sem v tem gnezdu zagledal šest mladičev. 
Ker so imeli obročke, sem lahko razbral, da 
so se jim pridružili 'komendski' mladiči, ki 
so očitno pred neurjem zbežali iz svojega 
gnezda.« Z 'našimi' mladiči je torej vse v 
najlepšem redu, pred neurjem so se zatekli 
k prijateljem v Predoslje in se kmalu zatem 
vrnili nazaj v svoje gnezdo. Ob tem zapiši-
mo še, kaj je obročkanje in zakaj je tako po-
membno. Ptič, ki ima obroček, nosi s seboj 
informacijo o svoji osebni izkaznici – spolu, 
starosti, datumu in mestu obročkanja. Na-
men postopka je proučevanje selitev ptic in 
načina njihovega življenja. »Tako lahko do-
bimo informacije o stanju populacij ptic se-
livk v daljšem časovnem obdobju ter se odlo-
čimo za ustrezne varstvene ukrepe,« pravijo 
v Prirodoslovnem muzeju. 

Špela Šimenc

Zelo dober nastop 
komendskega zbora 

Pokrajinska zveza društev upoko-
jencev (PZDU) Gorenjske in Društvo 
upokojencev (DU) Bohinjska Bistri-
ca sta 18. avgusta v Kulturnem domu 
Jaka Ažmana v Bohinjski Bistrici 
pripravila revijo pevskih zborov Go-
renjski upokojenci pojejo 2021. Pri-
reditev je povezovala Slavica Bučan. 

Nastopilo je enajst pevskih zborov s po 
dvema pesmima po lastnem izboru, na 
koncu pa so vsi skupaj pod vodstvom 
opernega pevca in profesorja solo petja 
Dejana Herakovića zapeli še pesem Oj, 
Triglav moj dom. 
Mešani pevski zbor DU Komenda, ki ga vodi 
zborovodja Ignac Gorjanc, se je predstavil s 
pesmima Pesem (O. Čeru, T. Bulc) in Slo-
venija v svetu (M. Kremžar, J. Osana).  
Na koncu so vsi zbori dobili pisne zahvale 
za svoje nastope, ki niso bili tekmovalne-
ga značaja. Komendski zbor se je izkazal z 
odličnim petjem.
Revija bi morala biti že lani, a je odpadla 
zaradi epidemije covid-19. Organizatorji in 
voditelji so jo tokrat izvedli zelo dobro.

Reviji je PZDU Gorenjske pridružila tudi 
podelitev pisnih priznanj in plaket  članom 
gorenjskih upokojenskih društev za nji-
hovo uspešno delo v letu 2020. Plaketo je 
dobil tudi predsednik ZDUS Janez Sušnik. 
Pisna priznanja so zaradi svojega marlji-
vega dela v društvu prejeli tudi trije člani 
DU Komenda: Ivanka Žulič, Avgust Sodnik 

in Franc Podjed. Podelitve se je udeležila le 
Ivanka Žulič.
Prireditve se je udeležil tudi predsednik DU 
Komenda Saša Lenarčič.
Čestitamo nagrajencem, pa tudi pevcem 
Mešanega pevskega zbora DU Komenda za 
uspeli nastop. 

Saša Lenarčič in Jožef Pavlič

Komendske štorklje na obisku v gnezdu v Predosljah

Fo
to

gr
afi

je
 / 

Sa
ša

 L
en

ar
či

č

Fo
to

: D
uš

an
 D

im
ni

k



Aplenca   |   September 202110 POGOVOR

Pogovor s čebelarjem Milanom Starovasnikom

»Letošnja  
čebelarska sezona  
je katastrofa«
Milan Starovasnik je čebelarski mojster, tudi dolgoletni nek-
danji predsednik Čebelarskega društva Peter Pavel Glavar Ko-
menda in izjemen sogovornik, ki ve povedati marsikaj o čebe-
larstvu. Sam čebelari dobrih 20 let, so bili pa čebelji panji že v 
času njegovega odraščanja stalno pri hiši. 

So bile čebele pri vas doma  
že od nekdaj? 
Moj dedek je vse življenje posvetil 

čebelam, njegov stric Jan Strgar iz Bohinja 
pa je bil eden največjih svetovnih izvozni-
kov matic. Po nesreči, ki jo je imel dedek v 
Utoku, ni mogel več čebelariti in od tak-
rat pri naši hiši ni bilo čebel skoraj dvajset 
let, dokler se zanje nisem zagrel jaz in leta 
2000 'naštimal' dva panja. Takrat je dedek 
po kar nekaj letih prišel prvič ven iz hiše in 
takrat se je v naši hiši zopet vse pričelo vr-
teti okoli čebel.

Kdo pa vas je uvedel v svet 
čebelarjenja, učil čebelarskih
spretnosti? 
Sem precejšen samouk. Začel sem čisto 
sam, s pomočjo knjig. Kasneje pa je bil 
moj mentor Franc Prezelj. V tistih ča-
sih so se v Sloveniji uveljavljali nakladni 
panji s povsem novo tehnologijo in veli-
ko je bilo še neznanega. V komendskem 
čebelarskem društvu smo bili takrat eni 
tistih, ki smo organizirali tečaje in pre-
davanja o teh panjih. Zanimanje je bilo 
ogromno, med 60 in 100 ljudi je prišlo. Po 
tem sem se dvakrat na prakso in po novo 
znanje odpravil k poklicnemu čebelar-
skemu mojstru v Nemčijo, širši pogled v 
svet čebelarjenja pa sem dobil pri izobra-
ževanjih za naziv čebelarskega mojstra. 
To sem opravljal v Mariboru preko av-
strijske čebelarske šole. 

Kako zahtevno je postati čebelarski 
mojster in kaj ste s tem nazivom pridobili?
Šolanje je trajalo dve leti, od septembra do 
maja, vsak petek in vsako soboto v Mari-
boru, določena predavanja smo imeli tudi 
v Avstriji in na Češkem. Kaj mi je naziv 
doprinesel? Širši pogled na vse segmente 
čebelarjenja. Vidiš, kako čebelarijo izven 
naših meja, kakšna je tamkajšnja zako-
nodaja, kako drugi čebelarji rešujejo do-
ločeno problematiko. To ni samo učenje o 
čebelarstvu v ožjem pogledu, pač pa širše, 
vključno z ekonomijo, oglaševanjem, trže-
njem, praktičnim delom … 

Kakšna je letošnja čebelarska sezona?
Katastrofa. Mogoče bo medu za 15 % pov-
prečne letine. Zadnje tri sezone so bile iz-
redno slabe, ampak letošnja je pa res ka-
tastrofalna, najslabša odkar čebelarim. Če 
čebel ne bi vozil nikamor, pa ne bi imel 
letos skoraj nič medu. Med se toči aprila, 
maja in junija, potem je zgodba končana. 
In ravno v tistem času je bilo slabo vreme, 
pozeba, nič ni cvetelo. Pa tudi, če rastlina 
cveti, to še ne pomeni nujno, da tudi medi. 
Če ponazorim s primerom: na komen-
dskem področju imamo lipovo pašo. Če je 
temperatura visoka in zračna vlažnost ve-
lika, na primer tik pred dežjem, je to ide-
alno in lipa medi dobro. Če tega ni, malo 
veter zapiha in zniža temperaturo, pa ne 
da lipov cvet niti kapljice. Če vse skupaj 
pozebe, kot se je zgodilo letos, pa sploh ni 

nič. Letošnji spomladanski razvoj je bil si-
cer čudovit, temperature so bile visoke, če-
bele so se razvile, a potem je prišla pozeba 
in vse prekinila, ves razvoj je zastal. 

Kdaj ste posumili, da bo sezona res slaba?
Med čebelarji velja pregovor, da toliko dni, 
kot se sneg obdrži na smrekah, toliko dni 
smreka medi. In to nekako kar drži.

Kakšna paša je v naših krajih prioritetna?
Pri nas je prioriteta gozdna paša. Cvetlič-
nega medu skoraj nimamo. Vemo, kakšne 
so kmetijske površine, travnike kosijo pre-
kmalu. Kmetijska politika v Sloveniji ni v 
dobrobit čebelarstva. Kmet na primer pla-
ča kazen, če ne pokosi obronkov travnikov. 
Ampak to je bistvena paša za razvoj čebel! 
Tudi strniščnih posevkov pri nas ne vidimo 
več. Kot tudi ni na intenzivnih travnikih 
skoraj nobene rože. 
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Vsako tretjo žlico hrane nam zagotovijo 
čebele. Očitno se tega (še) ne zavedamo?
Se ne. Vse sekamo in s tem odvzemamo hrano 
in življenjski prostor vevericam, pticam … Če 
samo pogledamo območje med Goro in Mo-
stami – včasih je bilo to vse zaraščeno, opa-
zovali smo žabe, rasle so leske, češnje. Tu ni 
več vrb, ki dajo in cvetni prah in nekaj mediči-
ne za razvoj za čebelje družine. Danes imamo 
tam samo še veter. Na tak način, na asfaltu in 
na betonu čebele ne morejo preživeti. 

Kje v svetu pa imajo po vašem mnenju 
kmetijsko politiko, ki gre z roko v roki  
s čebelarstvom?
Ko sem šel na prakso v Nemčijo, sem bil 
presenečen, kako rastejo vsepovsod – ob 
avtocestah, obronkih gozdov češnje in 
cvetoče rastline. Vse je cvetelo in ko sem 
o tem povprašal nemškega čebelarja, ki 
dobro pozna tudi slovenske razmere, mi 

je odgovoril, da pri njih gozdove veliko 
bolj cenijo kot pri nas. Moramo vedeti, da 
se bistvo dogaja na robu gozda, ki je poleg 
vsega tudi zaščita proti vetrolomu.

Je bilo okolje pred dvajset in več leti kaj 
bolj čebelarjem prijazno?
Manjši, kot so bili kmetje, bolj je bilo ob-
močje razgibano. Čebela leti približno 3 ki-
lometre okrog panja, v vse smeri in običaj-
no nekaj že najde. Bolj, kot so obdelovalne 
površine enolične, manj čebela lahko na-
bere. Druga stvar pa so drugačni vremenski 
pogoji, ki še kako vplivajo na čebelarstvo. 

Omenili ste cvetlični in gozdni med. V 
resnici pa, pravite, že v osnovi narobe 
interpretiramo, kakšen med poznamo?
Res je. Mi običajno govorimo o cvetličnem in 
gozdnem medu. To pravzaprav ni natančno. 
V resnici gre za nektarni med in manin med. 

Nektarni med je tisto, kar dobijo čebele od 
cvetlice, iz samega cveta - to so vse trav-
niške rože, kostanj, ajda. Potem imamo pa 
gozdne medove, ki so medovi maninega iz-
vora. Mano proizvajajo ušice in kaparji. To je 
tisto, ko pravimo, da je sladka mana, da se po 
listih vse packa in lepi. Čebele mano naberejo, 
tekočino poližejo, predelajo, obogatijo in ta 
med ima v sebi veliko več mineralov. Zato se 
gozdni med običajno uporablja pri prehladih. 
Hojev med na primer, ima že sam v sebi tudi 
naravni antibiotik. Cvetlični med na drugi 
strani pa je bolj blagodejen za srce in ožilje. 

Kateri med pa je vaš najljubši?
Sedaj bi moral hvaliti tisti med, ki ga imam 
največ (smeh). No, meni osebno je naj-
boljši smrekov med. Tista prava kaparska 
smreka. Zraven pa malenkost divje hri-
bovske maline oz. robide. Za moj okus je to 
najboljši med na svetu.
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Kje pa imate vi svoje čebele in kam jih 
vozite na pašo?
Imam jih na Komendski Dobravi, v Komen-
di v Glavarjevem čebelnjaku, na Gori in v   
plemenilni postaji v Kamniški Bistrici (tam 
sem najemnik in vzrejam matice). Čebele 
tudi prevažam. Trenutno jih imam na Tučni 
v čebelnjakih, da sem jih umaknil koruzi in 
tam bodo 'na varnem ' ostale do pomladi. 
Zelo pomembno se mi zdi, da se izogibam 
območjem intenzivnega poljedelstva. V 
zadnjem času so ponovno začeli uporabljati 
zopet dovoljene strupe, ki so nam v prete-
klosti že povzročali težave. Svoje čebele raje 
umaknem v hribe in ne tvegam. 

Torej Glavarjev čebelnjak v Komendi tudi 
živi in ni samo 'za okras'?
Nekaj časa je bil res prazen, danes pa imam 
v njem 10 čebeljih družin. Glavarjev čebel-
njak služi tudi izobraževanju najmlajših – 
tretješolci vsako leto v maju pridejo spoz-
nat delo čebelarja. Skupaj odpiramo panje, 
pogledamo, kako izgleda čebelja družina 
in tudi otroke ozaveščamo o pomenu čebel 
in jih naučimo, da se čebel ni treba bati. Do 
sedaj je v vseh teh letih čebela pičila samo 
eno učiteljico in to na nos (smeh).

Je čebele, v izogib pikom, priporočljivo 
pustiti čisto pri miru?
Pri čebelah je zelo odvisno od vremena. Če 
se pripravlja slabo vreme, takrat so čebele 
agresivne. Če se vreme menja, pusti čebele 
pri miru. Sicer pa je precej odvisno od vo-
njav, ki jih človek oddaja. In velja tudi, da so 
čebele, ki niso vajene dogajanja, ki so bolj na 
samem, ob nenadnem vrvežu bolj agresivne. 

Pravijo, da je v sezonah, ko je čebelarjem 
težko, čebelam še mnogo težje. Zakaj?
Mi se ne zavedamo, koliko čebelja družina 
potrebuje za svoj lastni razvoj. Vsak vidi 
samo kozarec medu. Ampak, da pridemo 
do tega kozarca, je postopek zelo, zelo 
dolg. Čebelar lahko čebelam pobere samo 
tisto, kar je viška. Ena normalna čebelja 
družina od 100 do 120 kilogramov medu 
in približno 20 do 25 kilogramov cvetnega 
prahu v enem letu porabi zase. Vse ostalo, 
če je višek, pa dobi čebelar. 

V kozarec medu je vloženega ogromno 
truda. Kaj pa je v kozarcu uvoženega 
medu za 3 evre, ki ga lahko vidimo na 
policah supermarketov?
Za 3 evre pri čebelah ne narediš nič. Veli-
kokrat lahko beremo članke o tem, koliko 
tisoč kilogramov ponarejenega medu so 
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vrgli proč. Edino zagotovilo, da kupiš pravi 
med je, da ga kupiš od lokalnega človeka, 
za katerega veš, da ima res čebele. 

Je čebelarjev v Sloveniji vedno več?
Čebelarjev je v Sloveniji ogromno. Po zad-
njih podatkih jih je bilo čez 8000. Ena dob-
ra sezona naredi veliko novih čebelarjev. 
Ena ali dve slabi sezoni pa vse tiste, ki so 
zgolj 'špekulanti' izbrišeta. Nekateri vidi-
jo samo dobiček. Lahko povem en dogodek 
iz časov, ko je kozarec medu stal 1000 to-
larjev. Pa je prišel mimo nekdo in mi rekel, 

kako je meni luštno, ko gledam čebelice in 
štejem 'jurje', ki letijo mimo. Povabil sem 
ga, naj se mi zvečer pridruži, da bova sku-
paj peljala na kostanj. Ko sva odprla kombi 
in so se čebele usule ven, je stekel v gozd in 
rekel, da vse vzame nazaj (smeh). Pregovor 
pravi, da bi bil vsak čebelar, če čebele ne bi 
imele špičaste riti. Čebelarstvo je dejav-
nost na dolgi rok. Moraš biti potrpežljiv in 
vztrajen. Če nimaš vizije in če tega ne delaš 
s srcem, potem prej ali slej obupaš.

Špela Šimenc

Pomembno je, da se čebele približa že najmlajšim

Milan Starovasnik s tečajniki na vzrejališču



Aplenca   |   September 2021 13MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE

Dogajanja v Zavodu Medgeneracijsko središče 
Komenda (ZMSK), na katera bi še posebej radi opozorili

Viktorija Drolec

Babi servis
Občasno varstvo otrok na njihovih domovih s strani mlaj-
ših upokojenk je na razpolago mladim družinam sedaj ne 
več brezplačno, ampak za plačilo 4,00 € na uro. Finan-
ciranja s strani EU skladov ni več, smo pa pridobili nekaj 
sredstev iz občinskega proračuna.  Na spletni strani ZMSK  
www.zmsk.si, pod zavihkom babi servis, se lahko prijavite 
in izrazite svoje potrebe.

Brezplačni prevozi za starejše
V Občini Komenda naš zavod že od pomladi izvaja tudi 
brezplačne prevoze za starejše. Ker se dobre informacije 
širijo počasneje od slabih, vas, drage občanke in dragi ob-
čani, ponovno obveščamo, da v primeru, da svojcev ne mo-
rete peljati ali na zdravniški pregled ali v trgovino, na po-
što in podobno,  dva dni prej pokličite na tel. 040 842 776, 
pa vam bomo uredili prevoz z našimi prostovoljci. Prevozi 
so načeloma brezplačni, tisti, ki pa zmorejo, pa lahko do-
nirajo po lastnem občutku za stroške goriva.

Svetovna in Slovenska mreža 
starosti prijaznih občin
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je leta 2005 za-
čela pozivati države sveta, da naj povečajo prizadevanja za 
starosti bolj prijazna okolja kot enega od odgovorov na po-
rušena demografska razmerja – vedno več starih ljudi; do 
leta 2060 se pričakuje kar 1/3 Evropejcev starejših od 65 let. 
V Sloveniji pa je navedeno pobudo povzel Inštitut Antona 
Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje
Na zadnji, junijski seji Občinskega sveta Občine Komenda, 
je Občina Komenda formalno stopila v Slovensko mrežo 
starosti prijaznih občin.  Kaj to pomeni za nas?
To pomeni, da se bomo tako celotna skupnost kot pred-
vsem lokalna politika zavzemali na vseh področjih za dob-
ro tretje generacije, kar bo posledično dobro tudi za os-
talo populacijo: varna cestna infrastruktura, več klopc ob 
sprehajalnih poteh, več varnih kolesarskih poti, programi 
za aktivno in zdravo preživljanje časa (tečaji tujih jezikov, 
športno rekreativne  aktivnosti, učenje dobrega osebnega 
pogovora, skrb za najšibkejše člane družbe od otrok pa do 
starostnikov …)

V ta namen bo župan skupaj v sodelovanju z ZMSK usta-
novil akcijsko skupino desetih občank in občanov, ki bodo 
iskali nove načine in nove vsebine za doseganje prej na-
vedenih ciljev.
Toplo vabljeni tisti, ki menite, da bi lahko kakorkoli pri-
pomogli, da bo naša občina bolj prijazna ljudem. Lahko 
se obrnete kar na župana ali na naš zavod (040 842 776).

Še posebej pa želimo, da bo akcijska skupina odgovoren 
in kompetenten partner, oziroma sogovornik SeneCuri, 
lastniku komendskega doma za starostnike, ko se bodo 
oblikovali načini medsebojnega sodelovanja v dobro sta-
novalcev, njihovih svojcev in zaposlenih.

TV terapevtska vadba
V ZMSK se dobro zavedamo pomembnosti zdravega ži-
vljenjskega sloga vseh treh generacij, zato smo skupaj s 
Fizioterapijo Reven in komendsko TV posneli pet različnih 
sklopov terapevtskih vadb: dva sklopa sta 30-minutna, 
trije pa 60-minutni. Le ti se bodo predvajali na komendski 
televiziji zjutraj ob 8.00 in zvečer ob 19.00. Bo pa mogoč 
dostop tudi na spletni strani ZMSK. Naša želja je, da vam, 
drage občanke in dragi občani, kakršna koli telesna aktiv-
nost postane sestavni del dneva in ena od dobrih navad. 
Le to je eden od predpogojev kakovostnega življenja tudi v 
starosti, kar pa si verjetno vsi želimo.
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Kako se pa pri vas reče?
Pred skoraj letom dni se je končalo zbiranje starih hišnih imen 
v Občini Komenda. V naši občini so zbrali 490 hišnih imen, od 
tega 30 hiš ni več, tako da je živih 460 hišnih imen. O posebno-
stih in zanimivostih hišnih imen v Komendi nam je več povedal 
Klemen Klinar iz Razvojne agencije Zgornje Gorenjske.   

Klemen Klinar je začetnik projekta 
zbiranja hišnih imen, ki se z vsakim 
letom bolj širi in počasi že prese-

ga regijske meje. Sam izhaja s kmetije iz 
majhne vasice pod Karavankami, kjer se 
vsi med seboj še poznajo po hišnih imenih. 
Ker pa ta imena niso več tako samoumevna 
kot včasih, je prišel na idejo, da bi jih po-
pisali. Njegova ideja je naletela na plodna 
tla in danes ima hišna imena popisanih 
že mnogo občin, med njimi tudi Komen-
da. Kot pravi Klemen Klinar, jih domačini 
vsepovsod zelo lepo sprejmejo, sploh sta-
rejša populacija kaže veliko zanimanja in 
odobravanja, saj so na ta imena zelo na-
vezani. »Hvala, ker ohranjate našo dedi-
ščino,« je le eno izmed sporočilc, ki so jih 
na Razvojni agenciji prejeli tekom projek-
ta. Hišna imena so pomembna dediščina, 
tradicija nekega kraja, ki pa se s sodobnim 

časom vedno bolj izgublja. Da bi k projek-
tu pritegnili tudi mlajše generacije, so se v 
Komendi povezali z osnovno šolo in spod-
budili mlade, da so se o hišnih imenih po-
govarjali s svojimi dedki, babicami, sosedi. 

Zbiranje hišnih imen se prične v arhivih
Kako se lotiti zbiranja hišnih imen? »V 
arhivih,« pravi Klemen Klinar. Najprej 
so se zakopali v arhive, kot zelo dober 
vir navede izpise hišnih imen iz župnij-
skih knjig ter avstroogrske katastre. To 
je bila pri raziskovanju osnova, ti podatki 
so potrjevali, da je hišno ime v času do-
ločenega zgodovinskega vira že obstajalo. 
V nadaljevanju pa je sledilo terensko delo, 
popis, pri projektu je v vsaki vasi sodelo-
valo nekaj domačinov, ki dobro poznajo 
svoje lokalno okolje. »Cilj projekta je, da 
se hišna imena ohranijo ter da se v kra-
jih okrepi zavest o pomeni hišnih imen 
kot pomembne kulturne dediščine. V Ko-
mendi smo projekt peljali v dveh korakih. 
V prvem koraku smo popisali Žeje, Moste, 
Suhadole in Križ, v drugem koraku pa pre-
ostali del Občine. Vsa hišna imena si lahko 
ogledamo v dveh knjižicah. Hiše, kjer so 
to želeli, pa smo opremili tudi z lončenimi 
tablicami,« pove Klemen Klinar. V Občini 
Komenda so našli 490 hišnih imen (pogoj 
za popis je bila živa raba), od tega jih 30 ne 
živi več (hiše so podrte, ime se ne uporab-

»Hišno ime presega 
priimke, stoletja, tudi 

hišo. Mi se držimo načela 
žive rabe, torej da se ime 

med starejšimi prebivalci 
še vedno uporablja. 

Nas pa ne zanima, 
ali je na tem naslovu 

kulturnozgodovinska 
zaščitena hiša ali moderna 
novogradnja. Če domačini 

za to hišo uporabljajo staro 
ime, ga mi zapišemo.« 

(Klemen Klinar)

Hišna imena lepo pokažejo, 
katera so tradicionalna 
slovenska moška imena
Poglobitev v hišna imena odpre še 
marsikatero novo poglavje. So odli-
čen vir, če bi želeli raziskovati tra-
dicionalna slovenska moška imena. 
»Če z najpogostejšimi hišnimi imeni 
naredimo rekonstrukcijo, zelo dobro 
vidimo imena, ki so bila pri nas pogo-
sta pred 300, 400 leti. To niso Franci 
in Jožefi, pač pa Gašper, Blaž, Flor-
jan, Klemen, Peter, Blaž, Grega, Aleš, 
Matevž, Miklavž, Urban.  Čisto neka 
druga struktura, kot si mi danes pred-
stavljamo pod stara imena,« zanimivo 
opažanje predstavi Klemen Klinar. 

Komendske posebnosti pri hišnih imenih
Določeno hišno ime v vsaki vasi pripada točno določeni hiši in nikoli se ne podvoji. 
Najdemo pa isto hišno ime na primer in v Nasovčah in na Klancu. Kljub temu so pri 
popisu ugotovili izredno pestrost hišnih imen, malokrat se ponavljajo. Klanec pa 
sogovornik izpostavi kot vas, ki ima v gorenjskem merilu največ unikatnih hišnih 
imen. Na Klancu obstajajo neobičajna hišna imena, ki jih niso našli nikjer drugje in 
tudi njihov izvor je neznan. To so na primer:  Pri Šišarju, Pri Klenkarju, Pri Pridgar-
ju, Pri Pretrku, Pri Plenku, Pri Muzelnu. Kot lokalno posebnost Občine Komenda 
pa Klemen Klinar izpostavi hišno ime Pri Svanovcu. V naši občini ga najdemo kar 
trikrat, sicer pa ga ni nikjer več na Gorenjskem. Izvor ni znan. 
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SVEŽE
•

SEZONSKO
•

DOMAČE

Moste pri Komendi, 

ob glavni cesti Mengeš - Brnik

NA PLAC

Samopostrežni avtomati

Odprto 24 / 7, vse dni v letu

lja več). Uporablja se torej še 460 hišnih 
imen, od tega jih ima 210 lončeno tablico. 
To je približno 46 %, kar je po Klinarje-
vih besedah pod gorenjskim povprečjem 
(ta znaša 60 %). Daleč najboljši odnos do 
hišnih imen pa imajo na primer v Občini 
Bohinj, kjer je pokritost s tablicami kar 
80 %. Razlog za podpovprečno pokritost 
s tablicami v Občini Komenda Klinar vidi 
predvsem v precejšnem številu na novo 
priseljenih ljudi, veliko je območij, kjer 
ne živijo več avtohtoni prebivalci. Ob tem 
sogovornik spodbudi vse, ki so si morda 
premislili in bi tablico imeli, da se javijo, 
tablice so še vedno na voljo brezplačno. 

»Pri popisu hišnih imen lovimo  
zadnji vlak«
Hišna imena povečini, po sogovornikovih 
besedah, poznajo samo še starejši. Za-
enkrat hišna imena še ne izginjajo ali iz-
umirajo, pove pa Klemen Klinar iz lastnih 
izkušenj, kako se je v zadnjih 12 letih spre-
menilo poznavanje teh imen: »Ko sem 
pred 12 leti začel s projektom, so bili moji 

sogovorniki letnik 1925 do 1930. Danes se 
pogovarjam z ljudmi, rojenimi med leti 
1935 in 1945. Opazim ogromno razlike, ko-
liko informacij se izgubi iz generacije v ge-
neracijo. Ko bodo umrle generacije ljudi, ki 
so živele pred 2. svetovno vojno, pred ča-
som množičnih gradenj stanovanjskih hiš, 
takrat bomo lahko rekli, da bodo tudi hišna 
imena začela izumirati.« A da se to ne bo 
zgodilo, skrbi tudi projekt zbiranja hišnih 
imen, pri katerem po Klinarjevem mnenju 
lovimo zadnji vlak. 

Domačije, ki se niso odločile za označitev 
hiše z lončeno tablico, imate za to še vedno 
možnost. Tablice so še vedno brezplačne 
Kontakt: Klemen Klinar klemen.klinar@
ragor.si / 04 581 34 16)

Opomba: vsa knjižna imena so v članku zapi-
sana v poknjiženi različici. Pri zapisih na lon-
čenih tablicah so se držali enotnega pravila 
zapisa imena v pristnem narečnem izgovoru. 

Špela Šimenc

Od kod izvirajo hišna imena?
Izvor veliko hišnih imen je neznan. 
Tista, kjer je izvor znan, pa izhajajo iz:

 ◼ hišnih imen gospodarjev, včasih 
z veliko domišljije (npr. iz imena 
Miha hišna imena Pri Mihovcu, Pri 
Mihcu, Pri Mihevcu),

 ◼ poklicev, dejavnosti pri hiši (npr. 
Pri Mlinarju, Pri Šuštarju, Pri Zot-
lerju, Pri Pintarju, Pri Tišlarju),

 ◼ lokacije hiše (npr. Pri Hribarju, Pri 
Gmajnarju),

 ◼ posebnosti gospodarja, živalskih in 
rastlinskih imen (npr. po gluhem 
gospodarju hišno ime Pri Gluharju, 
po rastlinah hišna imena Pri Sli-
varju, Pri Orehovcu),

 ◼ izvornega kraja ali pokrajine gos-
podarja (npr. Pri Tunčanu po pri-
seljencu iz Tunjic),

 ◼ prvotnih hišnih priimkov (npr. hi-
šno ime Pri Škletu po priimku Stele).
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Orientacijsko poletje

Tako kot v drugih športih so se tudi v 
orientacijskem teku velika tekmova-
nja zaradi epidemije iz lanskega leta 
prestavila na letošnje leto. 

V začetku avgustu je na Madžarskem po-
tekalo Svetovno veteransko prvenstvo 
(WMOC), sledili so še Mladinsko evropsko 
prvenstvo v Litvi (EYOC), Prvenstvo jugo-
vzhodne Evrope na Hrvaškem (SEE(M)OC), 
Mladinsko svetovno prvenstvo (JWOC) 
v Turčiji in Svetovno šolsko prvenstvo v 
Srbiji (WSCO) v septembru. Naši mladinci 
in člani so tako že celo leto pridno treni-
rali in se poleg rednih treningov med ted-
nom pripravljali tudi na trening kampih v 
Lokvah, na Soriški planini in v Prekmurju. 
Vse z namenom, da pridobijo izkušnje na 
terenih, ki so čim bolj podobni terenom, ki 
jih čakajo na velikih tekmovanjih. 
Tereni na WMOC na Madžarskem so bili 
daleč od našega lepega zelenega Kamera-
škega gozda, prej bi rekli, da je bilo goz-
da samo za vzorec, na prostranih odprtih 
terenih je bilo najti večinoma le zelo tež-
ko prehodno bodičasto grmovje z nizkimi 
drevesi. Najboljši so bili na tak teren prip-
ravljeni. Tako na srednjih kot tudi dolgih 
progah in v šprintu se je Blaž Kölner (OKK) 
vedno uvrstil v A finale in dosegal uvrstitve 
okrog 15-tega mesta. Mojca Flerin Dre-
venšek (Kamniški OK) je Sloveniji prvič v 
zgodovini pritekla zlato kolajno v katego-
riji W40 na srednjih progah, Anica Hribar 
(OK Brežice) pa je osvojila bron na dolgih 
progah v kategoriji W55.
Slovenske barve so na EYOC-u zastopa-
li naši člani: Katja Babič, ki je zabeležila 
dve uvrstitvi v prvo polovico tekmovalk 
na dolgih progah in na šprintu v kategoriji 
W18, Luka Seljak in Nejc Turk, ki sta zabe-
ležila uvrstitvi v drugi polovici tekmoval-
cev v kategoriji M16.  
Slovenska odprava je na Prvenstvu jugo-
vzhodne Evrope na Hrvaškem, ki je pote-
kalo štiri dni, štela 49 članov, med njimi je 
bilo 11 naših članov. Naši sosedje so za pr-
venstvo izbrali terene v Sesvetskem Kra-
ljevcu in na terenih blizu Krašića, nedaleč 
od meje s Slovenijo. Za mestni šprint so 
izbrali staro mestno jedro Karlovca v obliki 
peterokrake zvezde. Teren je bil hiter, kot 
se za mestni šprint spodobi, proge niso bile 
tehnično zahtevne. Tekmo štafet je začini-
lo deževje, zato je bila prava izbira za tek-
mo čevelj z globokim profilom.

Med dekleti je Katja Babič postala prvakinja 
JV Evrope v kategoriji W18 na srednjih in 
dolgih progah. V disciplini šprint in v šta-
fetah, kjer je v elitni kategoriji tekla skupaj 
z Mojco Flerin Drevenšek (Kamniški OK) 
in Enejo Osterman (OK Polaris), je osvojila 
bronasti medalji. Zala Zavrl je na srednjih 
progah v kategoriji W20 osvojila srebrno 
medaljo, Luka Seljak pa si je v kategoriji 
M16 prislužil posebno plaketo za 6. mesto.
V štafetah sta si dekleti Ana Pia Pogačar in 
Zala Zavrl, obe članici našega kluba, v kate-
goriji W20 pritekli srebro, dekleti Nika Rav-
nikar in Karin Pust, prav tako obe članici 
OK Komenda, pa sta v kategoriji deklet W18 
skupaj z Neo Eržen (OK Azimut) zasedli 5. 
mesto. Med fanti je Matic Blaž (OK Komen-
da) v elitni kategoriji skupaj s Simonom 
Stanonikom in Petrom Tušarjem (oba OK 
Azimut) zasedel nehvaležno 4. mesto. Za 
tretjim mestom so fantje zaostali le za slabi 
2 minuti, za prvim pa 5 minut. 
Tudi veterani so osvojili kar nekaj odličij, 
med njimi Blaž Kölner 3 zlate in eno sre-
brno, Gregor Zupan eno srebrno in Tomaž 
Pust eno bronasto. Slovenska odprava SE-
EMOC je dosegla skupno 3. mesto, odprava 
SEEOC pa 4. mesto.
Slovenska državna reprezentanca v posta-
vi Katja Babič, Ana Pia Pogačar, Zala Zavrl 
se je skupaj s spremljevalcem Žanom Rav-
nikarjem udeležila mladinskega svetovne-
ga prvenstva v Turčiji – JWOC. Katja Babič 
je v A finalu srednjih prog zasedla odlično 
25. mesto, kar je najboljši slovenski dose-
žek na mladinskih svetovnih prvenstvih 
med dekleti. Dekleta so delovala kot uigra-
na ekipa, polna mladostne razigranosti in 
želje po dobrih predstavah.
Ko je nastal ta članek, se je WSCO šele dob-
ro začel, zato bomo o rezultatih naših šti-
rih udeležencev – Katje Babič, Nike Rav-
nikar, Karin Pust in Nejca Turka pisali ob 
drugi priložnosti.
V začetku septembra smo od 4. 9. do 5. 9. že 
drugič organizirali mednarodno tekmova-
nje v orientacijskem teku »Orange oriente-

ering cup«. V soboto smo se dopoldne potili 
na Vranji Peči na srednjih progah, popoldne 
v starem mestnem jedru Kranja, v nedeljo 
v gozdu na Sveti Trojici pri Dobu na dolgih 
progah. Tekmovanja se je vsak dan udeležilo 
200 tekmovalcev. Čeprav se orientacisti na 
vreme ne oziramo kaj dosti, smo veseli, če 
nas kdaj razvajajo sončni žarki. Tokrat je bilo 
vreme kot naročeno in tako se je pomaranča 
iz našega logotipa, ki jo je po pretečeni progi 
v gozdu dobil vsak tekmovalec, zares prilegla. 
V septembru smo že začeli z našimi tre-
ningi tako za predšolske kot šolske otroke, 
mladostnike ter odrasle. Držimo pesti, da 
bodo vsi naši treningi letos potekali čim 
bolj nemoteno. Pri vseh treningih upošte-
vamo vsa priporočila uradnih institucij, 
saj se zavedamo, da je zdravje na prvem 
mestu. Med mladimi opažamo manj inte-
resa za gibanje in treninge, kar pripisuje-
mo posledicam epidemije, ki je naše ot-
roke skorajda priklenila pred elektronske 
naprave. Skupaj s trenerji se bomo trudili, 
da bodo treningi raznoliki, varni in v dobri 
družbi, predvsem pa tudi v naravi, ki otro-
ke napolni z novo energijo. Vse informacije 
o naših treningih najdete na naši spletni 
strani www.ok-komenda.si. Pridruži se, 
veseli te bomo!

Irena Hacin Kölner

Odprava OK Komenda na WSCO v Srbiji

Ana Pia Pogačar, Katja Babič, Zala Zavrl z 
medaljami po SEEOC-u
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Plezalno poletje
Med šolskimi počitnicami smo v ŠPO 
Komenda organizirali tri plezalne 
tabore. V juliju je 20 otrok v dveh ter-
minih brusilo svoje plezalne sposob-
nosti v stenah Kotečnika. Seveda sta 
mentorja Luka Podbrežnik in Peter 
Jereb poskrbela tudi za zabavo, dob-
ro voljo ter veliko smeha.

Poletne počitnice smo zaključili z dru-
žinskim plezalnim taborom v dolini 
Zillertal. Plezalne družine smo lahko 
izbirale med več kot 400 smermi s širo-
kim razponom težavnosti od 4a do 9a+. 
Utaborili smo se v prijetnem in čistem 
kampu v Mayrhofnu. Kamp poleg odlične 
lokacije in urejenosti nudi tudi bazen, kar 
je bil velik hit pri otrocih.
Plezali smo tri cele dni, od tega smo dva 
dni plezali v dveh naravnih plezališčih 
Ewige Jagdgründe in Knorren, en dan pa 
smo zaradi slabe vremenske napovedi ple-
zali na največji umetni steni v Evropi, ki je 
le 1 uro oddaljena od Innsbrucka. Obe na-
ravni plezališči nudita številne plezalne 
smeri, primerne tako za otroke kot za tiste 
z večjimi plezalnimi ambicijami, prečudo-
vite razglede in varno okolico za otroško 
igro pod plezališčem. Plezališče Knorren 
pa ima tudi številne ferate, kar smo seveda 
testirali in bili navdušeni. 
Letošnji poletni plezalni družinski tabor 
je navdušil vse udeležence, nas napolnil s 
številnimi prigodami, katerih se bomo z 
veseljem spominjali. In najpomembneje, 

z veseljem se ponovno vrnemo v Zillertal, 
saj avantur tam ne zmanjka. 
Z aktivnostmi bomo seveda nadaljeva-
li tudi v novi sezoni, ki smo jo že otvorili 
v septembru. Da postaja plezanje vedno 
bolj popularen šport, dokazuje tudi več kot 
200 udeležencev treningov na dveh stenah 
– najmlajši vadijo na steni v Planinskem 
domu, vsi ostali se razvrstimo na steni 
PSK-ja. Novost v ŠPO je mladinska sku-
pina, namenjena srednješolcem, ki bodo 
poleg domače stene obiskovali še druga 
umetna in naravna plezališča. Ne dvomi-
mo, da bo letos veliko prigod in dosežkov, 
o katerih bomo z veseljem poročali. 

Za ŠPO Komenda
Darja Pečko in Urša Železnikar

Košarkarski klub Komenda

Priprave košarkarjev
Konec avgusta smo se košarkarji Košarkar-
skega kluba Komenda udeležili letnih priprav 
v Kočevju. Kljub dokaj hladnemu vremenu 
za avgustovski čas smo se imeli zelo dobro, 
še bolje pa smo odtrenirali. Treningi so bili 
naporni. Kar 3 treningi na dan, kar pa nas ni 
spravilo v slabo voljo. Prej obratno!

V Komendi članska liga!
Po dolgih letih se v Komendo vrača članska 
liga pod okriljem Košarkarske zveze Slo-
venije. Ekipa, ki je večinoma sestavljena 
z domačini, predvsem pa mladimi igralci. 
Nastopali bomo v 4. SKL,  prva tekma pa 
nas čaka že 16. oktobra v domači dvorani. 
Več v naslednji izdaji Aplence.

Povabilo
Košarkarski klub Komenda vabi vse, ki bi 
se želeli preizkusiti v igranju košarke. Tre-
ningi potekajo večkrat tedensko, in sicer v 
Športni dvorani Komenda. Za več informa-
cij nas lahko pokličete na 030/931-715 ali 
pišete na info@koskomenda.si

Anže Štern

Dvakratni državni prvak
Gorski tekač Bojan Galin nadaljuje 
z uspešnimi nastopi in dokazuje, 
da imamo poleg kolesarjev, no-
gometašev, judoistov, šahistov in 
ostalih športnikov tudi odličnega 
gorskega tekača. 

Letos je osvojil kar dva naslova državnega 
prvaka v dveh različnih tekih. V tekmovanju 
»Na gor« (tek v klanec) je v Ajdovščini med 
veterani premagal vso konkurenco in os-
vojil zlato kolajno. Pred kratkim je zmagal 
tudi na državnem prvenstvu med veterani v 
kratkem »trailu« (tek čez drn in strn – 27 
km) v Idriji. Množične športne prireditve 
zaradi koronske epidemije letos niso sme-
le biti izvedene, izjema so bila tekmovanja 
najvišjega ranga, v okviru katerih so pote-
kali tudi nekateri veteranski nastopi. Bojan 
Galin je izkoristil to priložnost, da je lahko 
prikazal odlično pripravljenost in dosegal 
vrhunske rezultate. Prvo mesto je dosegel 
na »trailu« Griže pri Žalcu, na teku po Ra-
šici na novi progi za veterane, na tekih na 
Ratitovec, »trail« Podbrdo, »Radovška 10-
ka«, »Soča outdoor festival« in na vzponu 
na Široko pri Mostu na Soči. Drugo mesto 
je pritekel na »K24« v Črni na Koroškem, 
na teku na Špičasti vrh v Zadlogu pri Čr-
nem Vrhu in na »Kranskogorski 10-ki«. Na 
zmagovalni oder, in sicer na tretjo stopnič-
ko, se je zavihtel na »Chimpanz vertikal« v 
Idriji. Sezona še ni pri kraju in v planu ima 
še kar precej nastopov, vse pa bo seveda od-
visno od krizne situacije. 
Proti virusom se lahko ubranimo tudi s 
tem, da skrbimo za telesno kondicijo in 
to Bojan zelo dobro počne. Želimo mu še 
naprej veliko uspehov in predvsem veliko 
zadovoljstva pri teku.

Peter Pibernik
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Komendčanke državne  
prvakinje v balinanju

Zveza društev upokojencev Sloveni-
je (ZDUS) je organizacijo in izvedbo 
letošnjega državnega prvenstva žen-
skih in moških upokojenskih bali-
narskih ekip zaupala Društvu upoko-
jencev (DU) Komenda. Odvijalo se je 
13. in 14. septembra na balinišču pod 
Planinskim domom Komenda. 

Zanj je največ naredil Drago Kolar, pod-
predsednik DU Komenda in podpredsednik 
Komisije za šport, rekreacijo in gibalno 
kulturo pri Pokrajinski zvezi društev upo-
kojencev (PZDU) Gorenjske, pomagali pa 
so mu predsednik DU Komenda Saša Le-
narčič, balinarska sekcija pri DU Komenda 
z voditeljico Ivanko Žulič, sodnik tekmo-
vanja Tomaž Hacin in sponzorji: Občina 
Komenda, Tesarstvo Igor Štebe Žeje, Sreč-
ko Korbar z Brega pri Komendi in Planinski 
dom Komenda. Veliko je k zelo uspešno iz-
vedenemu tekmovanju pripomoglo izred-
no lepo vreme. 
Delegat Komisije za šport, rekreacijo in gi-
balno kulturo pri ZDUS-u Mirko Plaznik se 
je ob koncu tekmovanja zahvalil organiza-
torjem za odlično organizacijo, ekipam za 
udeležbo na tekmovanju, čestital najbolj-
šim štirim ekipam, posebej zmagovalcem 
in zmagovalkam. Med njimi je bila tudi 
ženska balinarska ekipa iz Komende, ki je 

osvojila prvo mesto, moška je bila šesta. 
Posebno zahvalo je izrekel Dragu Kolarju, 
Ivanki Žunič, ki je s članicami balinarske 
sekcije pri DU Komenda skrbela za okre-
pčilo tekmovalcev, Saši Lenarčiču, županu 
Občine Komenda Stanislavu Poglajnu in 
sodniku Tomažu Hacinu. Poudaril je: »V 
Komendi smo se počutili kot doma! Iz nje 
odhajamo z najlepšimi vtisi.« 
Balinarke, ki so na balinarske steze sto-
pile 13. septembra, so po državni himni 
pozdravili Saša Lenarčič, Drago Kolar in 
Mirko Plaznik. Pravila tekmovanja jim je 
obrazložil sodnik Tomaž Hacin. Njega so 
tekmovalci še posebej pohvalili: »Ni ga 
bilo videti, ko je bilo treba, je bil takoj 
zraven!« Medalje je prvim štirim eki-
pam – Komendi, Lenartu v Slovenskih 
goricah (Komendčanke so ga v finalu 
premagale s 4 : 2), Brezovici in Postojni 
– podelil Saša Lenarčič, pokale pa po-
džupan Igor Štebe, ki je vsem tekmoval-
kam zaželel srečno pot domov in da še 
kdaj obiščejo Komendo. 
Mesta od petega do trinajstega, kolikor je 
bilo ekip, so zasedle sledeče ženske bali-
narske ekipe: Predoslje, Bakovci, Šmartno 
ob Dreti, Kobarid, Mali Slatnik, Dol pri 
Hrastniku, Ormož, Muta in Gorenje.
Balinarje štirinajstih ekip je 14. septembra 
kot prvi zjutraj po slovenski himni pozdra-
vil župan Slanislav Poglajen. Zaželel jim je 
uspešno tekmovanje, srečo, dobro počutje 
na komendskem balinišču ter kar najboljšo 
uporabo znanja balinarskih veščin. 

Saša Lenarčič jim je zaželel lep dan in poš-
teno igro, delegat tekmovanja Mirko Plaznik 
pa med drugim »veliko dobrih poenov«.
Pravila tekmovanja jim je obrazložil sod-
nik Hacin.
Pri moških so bili po napetih »dvobojih« 
najboljši Postojnčani, ki so premagali Gr-
gar kar z 11 : 1 (Postojnčanom se je poznalo, 
da tekmujejo v drugi slovenski balinarski 
ligi in veliko trenirajo), tretja je bila ekipa 
Mirne, četrta ekipa Krškega, nato so si sle-
dile ekipe Velenja, Komende, Polzele, Tr-
bovelj, Tržiča, Mežice, Dornave, Lendave, 
Polhovega Gradca in Pobrežja-Maribor.   
Da so se tekmovalci res dobro počutili na 
in ob balinišču v Komendi, so potrjevale 
njihove zahvale ob odhajanju, še prej pa 
njihova pesem. Dragu Kolarju, Ivanki Žulič 
in Tomažu Hacinu se je po dveh dnevih ve-
likih skrbi in odgovornosti razvedril obraz 
in olajšalo srce, kajti »pod streho« so us-
pešno spravili organizacijo tekmovanja na 
najvišji ravni.

Jožef Pavlič 
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Romšak uspešen na državnem prvenstvu Srbije  
v polovičnem ironmanu
Tretjo nedeljo v septembru se je več 
kot 20 slovenskih triatloncev odpra-
vilo na državno prvenstvo Srbi-
je v triatlonu, med njimi tudi Matic 
Romšak, direktor PC Komenda, ki je 
pred dvema letoma že slavil na istem 
tekmovanju, v svoji kategoriji. 

Pri Jezeru na Adi Ciganliji se je zbralo več 
kot 200 tekmovalcev in tekmovalk, ki so 
nastopili na 1.9 km plavanja, 90 km kole-
sarjenja in za konec na 21 km teka. Romšak 
je zopet slavil v svoji kategoriji - drugou-
vrščenega tekmovalca je premagal kar za 
41 minut, srbskega državnega prvaka na 
3. mestu pa za 53 minut. »Kljub slabši vre-
menski napovedi nas je hladno nedeljsko 
jutro pozdravilo s soncem. Vetra na tekmi 

skoraj ni bilo, tako da sem slaba dva kilo-
metra odplaval z lahkoto , v 31-ih minutah. 
Na menjavi me je drugourščeni Slavko Pe-
trič sicer prehitel, vendar sem ga v drugem 
od štirih krogov na ravninski kolesarski 
progi prehitel in ob rahlem povečanju moči 
pedaliranja do konca kolesarjenja tudi na-
redil 10 minut razlike. Kolesarjenje s pov-
prečno hitrostjo nekaj nad 37 km/h mi je v 
nogah še pustilo toliko moči, da sem mali 
maraton, s kar nekaj višinskimi metri, od-
tekel v času 1.40. Konkurenca v moji sku-
pini res ni bila najmočnejša, bi pa z lahkoto 
zmagal tudi v mlajši kategoriji 50 do 54 let, 
saj je bil moj čas za 24 minut boljši od časa 
avstralskega zmagovalca. Tekma mi je bila 
v užitek,« je povedal Romšak.

Špela Šimenc
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Judo klub Komenda žanje uspehe tudi v tujini

Mednarodne priprave in judo turnir  
Mala Evropa Prnjavor – BiH 2021 
Mladi judoisti so se med 10. 8. in 16. 8. 2021 na novo sezono prip-
ravljali na mednarodnih judo pripravah v Prnjavoru v Bosni in 
Hercegovini, ki jih organizira domači Judo klub SokoM. Glavni 
dogodek – Judo turnir Mala Evropa se je odvil v soboto, 14. 8., ko 
smo s 16 tekmovalci Judo kluba Komenda kot edini predstavniki 
Slovenije zastopali našo državo.
Tekmovalo je 396 judoistov iz 9 držav. Na velikem in močnem 
prvenstvu Balkana so se borili judoisti iz Bosne in Hercegovi-
ne, Črne Gore, Srbije, Romunije, Bolgarije, Moldavije, Hrvaške, 
Ukrajine in Slovenije.
Judo klub Komenda je osvojil 15 odličij, saj so nekateri naši borci 
nastopili v dveh starostnih kategorijah, tudi med starejšimi. Zlato 
kolajno so osvojili Karim Veinhandl, Lamar Širec in David Lazić, v 
zadnjih sekundah finalne borbe pa je se je zlato izmuznilo tudi po 
mnenju mnogih gledalcev tekme najboljšemu tekmovalcu v svo-
ji kategoriji Žigi Klariču, ki se je prav tako razveselil zasluženega 
srebra. Druga sta bila tudi Leon Adrović in Mina Jenko. Ponosni 

smo tudi na vse bronaste kolajne, ki na tako močnem tekmovanju 
vsekakor pomenijo trdo delo in velik napredek naših judoistov. 
Tretji so bili: Maj Lokar Gros, Brina Frece, Žana Lazić, Lan Širec 
ter Haya Veinhandl Obaid in Rua Kvapil, ki sta nastopila v dveh 
starostnih kategorijah in kar v obeh osvojila 3. mesto.
Vsekakor je bila to odlična izkušnja za mlade judoiste, ki se že in-
tenzivno pripravljajo na državna prvenstva, ki jih čakajo jeseni.

Na Balkanskem prvenstvu 

Judoisti JK Komenda so se med 26. 8. in 29. 8. 2021 mudili na 
pripravah v Doboju in na mednarodnem turnirju v Sarajevu osvo-
jili kopico kolajn.
V soboto, 27. 8., se je v popolnoma novi športni dvorani v Sarajevu 
odvijal močan mednarodni turnir Kup Grada Sarajeva 2021, kjer 
je nastopilo tudi sedem kamniško-komendskih judoistov, ki so 
bili med Bosanci, Hrvati, Srbi in Črnogorci edini predstavniki Slo-
venije. Nekateri so se borili v dveh starostnih kategorijah in tako 
osvojili kar dve kolajni tudi v konkurenci starejših tekmovalcev. 
Skupno so judoisti osvojili lepe komplete treh zlatih, treh srebrnih 
in treh bronastih medalj.

Ponovno se je odlično odrezala judoistka Haya Veinhandl Obaid, 
učenka OŠ Komenda, ki je v svoji kategoriji U15 osvojila tudi veliki 
finale in si priborila 1. mesto. Nastopila je tudi v starejši kategori-
ji U18, kjer se je vrhunsko borila in bila celo razglašena kot najbolj 
srčna tekmovalka, a ji je tokrat nekaj smole odneslo zlato. Tokrat je 
razdelitev kolajn odločala teža treh najboljših tekmovalk, ki so po 
izenačenem številu zmag, ter vsaka z enim porazom imele enako 
število točk, zato se je Hayi za 1 gram izmuznila srebrna kolajna in je 
na koncu zasedla 3. mesto, čeprav je borbo s prvouvrščeno zmagala. 
Prav tako je 1. mesto v kar dveh kategorijah, med dekleti U13 in U15, 
osvojila Timeja Starovasnik, ki vestno trenira že 5 let in že od samega 
začetka kaže velik potencial. To sta njeni prva in druga kolajna v tu-
jini, na kateri smo zelo ponosni. Drugo mesto je osvojila Brina Frece, 
v kategoriji U18, ki je v letošnjem letu zelo dvignila nivo borbe in us-
pešno tekmuje, kar upamo, da ji bo uspelo tudi na državnem prven-
stvu 2021. Prav tako je v kategoriji U13 na drugi najvišji stopnički stal 
tudi Karim Veinhandl, ki se je po »koronskem« premoru vrnil zelo 
suvereno, z močno voljo po zmagi, kar se kaže tudi v dobrih rezul-
tatih. Karim je tekmoval tudi v kategoriji U15, kjer je osvojil 3. mesto. 
Zelo težke borbe je imel tudi Žiga Klarić, ki se odlično bori in vedno 
znova dokazuje, da se redni treningi izplačajo. V kategoriji U18 je os-
vojil težko prigarano 3. mesto. V kategoriji U13 je nastopil tudi Leon 
Adrović in zasedel vrhunsko 2. mesto ter premoč priznal le v finalu. 
Kot najmlajši tekmovalec Judo kluba Komenda pa je nastopil Jaš Mi-
lek, ki je debitiral z borbo v tujini in osvojil 5. mesto.

Katarina Kumer

LOKOSTRELSTVO 
v Športni dvorani Komenda. Ob četrtkih: za otroke od 17.00 do 18.30 in za mladino od 18.30 do 20.00. 

Pričnemo 7. 10. 2021

Več informacij prejmete pri: robert.levstek2@gmail.com ali na 040 853 112
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Pogovor z ravnateljico Barbaro Janežič Bizant

»Ni področja na šoli, ki se ga 
virus ne bi dotaknil, a kljub 
temu šola živi svoje poslanstvo«
V letošnjem letu je prag Osnovne šole Komenda Moste prestopilo 81 prvošolčkov. Vreme je tisto 
sredo sodelovalo in sončen dan je omogočil sprejem učencev in pogovor s starši kar na prostem. 
Še vedno šolski vsakdan kroji epidemija koronavirusa in tudi o tem smo spregovorili z ravnate-
ljico Barbaro Janežič Bizant.

Za začetek si posebno pozornost za-
služijo prvošolci. Kaj jim ob po-
membni prelomnici sporočate?

Šola je od nekdaj bila in vedno bo prostor 
neštetih zgodb, malih skrivnosti, prvih 
ljubezni; prostor iskanja sebe in drugih, 
raziskovanja meja in možnosti, prvi poli-
gon preizkušanja pravilnosti in vrednosti 
svojih odločitev. Najmlajšim članom naše 
velike šolske družine zato želim, da bi v 
naslednjih letih v šolskih prostorih dobili 
to, kar bodo potrebovali v življenju – veli-
ko znanja, polno bero socialnih spretnosti 
ter prijateljstva, ki bodo njihova srca grela 
še, ko bodo glave osivele. Njihovim star-
šem pa privoščim, da bi s ponosom opa-
zovali vsak napredek svojih otrok in bi jim 
v času šolanja zmogli nuditi dovolj trdno 
oporo, ob kateri se bodo z lastnim trudom, 
iznajdljivostjo, vajo in energijo vzpenjali 
višje in višje.

Kako ste se pripravili na novo šolsko 
leto v povezavi z vsemi potrebnimi 
zdravstvenimi priporočili?
Nagle spremembe predpisanih ukrepov 
pred nas vsakodnevno postavljajo nove 
izzive, ki jih moramo reševati. Tako smo 
v zadnjih dneh avgusta izvedeli, da bomo 
letos vse dejavnosti obveznega in raz-
širjenega programa predvidoma izpeljali 
v šoli, ob tem pa se je treba truditi, da se 
učenci različnih oddelkov čim manj me-
šajo ter da zagotovimo sledljivost stikov. 
Ob več kot 35 mešanih skupinah izbirnih 
predmetov je veliko težavo predstavlja-
lo zagotavljanje sledljivosti stikov v času 
kosila. Zato smo se v zadnjih dneh odlo-
čili za poseg v urnik – kosilu namenjamo 

daljši odmor, izvajamo pa ga pred poukom 
izbirnih predmetov. 
Maske so postale stalnica na šoli. Glede na 
to, da živimo z virusom – v prvih 15 dne-
vih šole smo imeli 3 oddelke v karante-
ni – učencem, ki želijo preprečiti okužbo, 
svetujemo, naj namesto mask iz blaga pra-
vilno uporabljajo maske za enkratno upo-
rabo. Veseli nas, da se veliko učencev zad-
njega triletja enkrat tedensko samotestira 
pred prihodom v šolo. Bojimo se tudi nega-
tivnih reakcij do obolelih s covidom, zato 
poudarjamo, da je med populacijo mlado-
stnikov veliko takšnih, ki jim bolezen ne 
povzroči večjih težav in sploh ne vedo, da 
so prenašalci virusa, tako da posameznik, 
ki zboli, ni nujno tisti, ki je v skupino za-
nesel virus (ga pa seveda lahko širi). Oseb, 
ki so zbolele, zato ne smemo negativno iz-
postavljati, želimo jim hitrega okrevanja 
in jim stojmo ob strani, saj se že same pri 
sebi lahko spopadajo s težkimi občutji.

Oddelki se pretežno zadržujejo v mehurč-
kih, kar pomeni, da mora biti sočasno pri-
sotnih več učiteljev kot običajno. Učenci 
v Mostah ob sedmi uri že vstopajo v svoje 
matične učilnice in tudi v podaljšanem bi-
vanju se trudimo, da prihaja do čim manj 
stikov med učenci iz različnih skupin. Uči-
telji so sprejeli več zadolžitev pri obedova-
nju, vsaka dejavnost je povezana z izpe-
ljavo določenih zdravstvenih protokolov. 
Zaposleni so zares močno obremenjeni in 
že kvalitetno delo v oddelku terja veliko 
časa in energije, zato od njih ne moremo 
pričakovati, da bodo skrbeli še za učence, 
ki se šolajo na domu.
Na šoli ne učitelji ne učenci nismo navdu-
šeni nad dejstvom, da učenci predmetne 

»V to šolsko 
leto zrem z 

optimizmom 
– prepričana 

sem, da nas od 
svobodnejšega 
življenja loči le 

še zadnji težek in 
strm klanec boja z 

virusom«
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Prvi šolski dan mi je bilo najbolj všeč ...
... ko smo se igrali z baloni. (Mark Perko, 1.c)
... ko sem spoznala nove prijatelje. (Ula Štraus, 1.c)
... ko smo jedli slastne muffine. (Maks Gasser, 1.c)

... ko smo si ogledali šolo. (Tomaž Peterlin, 1.c)

... ko smo se skupaj slikali. (Erik Drnjač, 1.c)

... ko smo jedli in poslušali pravljico. (Tinkara Kepic, 1.c)

stopnje svoje učne ure preživljajo skoraj 
izključno v matičnih učilnicah (praktični 
pouk tako trči ob velike omejitve) in tudi 
zato se trudimo, da bi izpeljali čim več 
zunanjih dejavnosti. Takšne odločitve za-
enkrat podpira večina staršev – kljub ne-
gotovim razmeram otrokom želijo omo-
gočiti bivanje na taboru in šoli v naravi, 
se pa hkrati vsi zavedamo, da nam naše 
načrte v zadnjem trenutku lahko prekriža 
karantena oddelka.
Tudi na šoli še govorimo o izrednih raz-
merah – veliko je različnih odsotnosti za-
poslenih, zato je ogromno nadomeščanja, 
tako kot drugod po Sloveniji se tudi mi 
soočamo s težavami pri zaposlovanju uči-
teljev fizike, matematike, računalništva, 
razrednih učiteljic. Tega kadra v Sloveniji 
praktično ni.
Pravzaprav ni področja življenja na šoli, ki 
bi se ga virus ne dotaknil, a kljub temu šola 
živi svoje poslanstvo. 

Se je veliko staršev odločilo svoje otroke 
šolati od doma ali vsi obiskujejo pouk v šoli? 
Šolanja od doma ne smemo enačiti s po-
ukom na daljavo – pri pouku na daljavo 
učitelj določa snov, posreduje vaje, iz-
bira vsebine in oblike učenja, s katerimi 
učence pripelje do doseganja učnih ciljev, 
čeprav je pri izvedbi takega pouka vloga 
staršev pogosto ključna. Pri šolanju na 

domu pa starši oz. osebe, ki izobražujejo 
otroka, sami izbirajo metode in vsebine – 
enako kot učitelja pa jih vodijo učni načrti, 
ki so javno objavljeni na spletnih straneh 
ministrstva za izobraževanje. Tudi tem 
učencem pripadajo gradiva iz učbeniške-
ga sklada šole, niso pa jim na voljo učite-
ljeva učna gradiva (npr. učni listi, pripra-
ve, navodila …). Trenutno se doma šolajo 
trije učenci naše šole. Učenci, ki se šolajo 
na domu, imajo ob koncu šolskega leta v 
določenih rokih izpite iz z zakonom pred-
pisanih predmetov. 

Ste pripravljeni na vse možne scenarije, 
torej tudi šolanje na daljavo?
Zagotovo smo na pouk na daljavo v tret-
jem letu, ko se soočamo z pandemijo, 
veliko bolje pripravljeni, kot smo bili ob 
prvem nepričakovanem zaprtju. Kljub 
vsemu pa si take oblike dela ne želimo, 
saj ugotavljamo, da mnogi učenci nuj-
no potrebujejo neposredno spodbudo 
in spremljanje učitelja, spet drugi so se 
v času pouka na daljavo psihično moč-
no spremenili, nekatere je ob vrnitvi v 
šolske klopi zaznamoval izjemen strah 
pred ocenjevanjem (čeprav tako izrazi-
tih občutij pri njih prej ni bilo opaziti) … 
Zdi se nam pomembno, da po tej obliki 
ne posežemo prekmalu, predvsem pa naj 
ne traja predolgo. 

Kaj bi sporočili našim učencem ob 
začetku novega šolskega leta?
V to šolsko leto zrem z optimizmom – 
prepričana sem, da nas od svobodnejše-
ga življenja loči le še zadnji težek in strm 
klanec boja z virusom. Zato pogumno 
naprej. Strinjam se z geslom Tadeja Po-
gačarja – nikoli ne odnehaj in nikoli se ne 
predaj. Življenje vedno najde pot – čeprav 
v utesnjenih razmerah v mladih možga-
nih vre, v njih se rojevajo nove in nove 
ideje, učenci izkoristijo prostor, ki jim ga 
namenimo. Ne pustijo se ukalupiti in prav 
je tako, odrasli pa jim moramo pomaga-
ti pri razvijanju notranjega kompasa ter 
poguma, da bodo znali in zmogli veslati k 
lastnim vrednotam.  
Dragi učenci, spoštovani starši in zaposle-
ni, želim nam, da bi v letošnjem šolskem 
letu znali in zmogli prisluhniti sebi in dru-
gim. Opremimo se s strpnostjo, ustvar-
jalnostjo in delavnostjo – vse skupaj pa v 
največji možni meri povežimo z gibanjem, 
saj je skrb za telo ne glede na starost klju-
čen dolgoročen dejavnik dobrega počutja. 
V športnem duhu vsem skupaj želim us-
pešen skok v šolsko leto, čim več osvojenih 
etapnih ciljev, po maratonskem teku (in 
osvojenih bonifikacijskih točkah) pa uda-
ren sprint v zaključku in nasmeh zmago-
valcev za ciljno črto.

Špela Šimenc
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Iz šolskih klopi ...

NA PLAVALNEM TEČAJU
Na plavanju mi je bilo všeč, ker sem se naučila plavati 
kravl. Všeč mi je bilo tudi, ko smo skakali na glavo. Učila 
me je učiteljica Pia. Osvojila sem srebrnega delfina. Do-
mov sem prišla utrujena.

Ana Karin Hirschegger, 3. b

*   *   *   *   *
Moja učiteljica Sonja je bila kar prijazna, pa tudi malo 
stroga. Ampak pravijo, da če je učitelj strog, se naučiš 
dobro plavati. In res sedaj plavam kot riba. Na plavalnem 
tečaju so nas naučili skakati na glavo. Najprej si nisem 
želela na tečaj, ampak ko sem prišla, nisem hotela oditi, 
tako da je bilo zabavno.

Lara Benčina, 3. b

*   *   *   *   *
Na plavalnem tečaju sem se imela super. Najbolj mi je 
bilo všeč, ko smo skakali v vodo. Imela sem prijazno uči-
teljico. Plavala sem v velikem bazenu. Na koncu smo se 
oblekli in smo si šle punce sušit lase. Potem smo šli na 
avtobus in se odpeljali v šolo. 

Ina Grbič, 3. b

*   *   *   *   *
Na plavalnem tečaju sem se naučil plavati. Najbolj mi je bilo 
všeč, ko smo skakali na glavo. Spoznal sem učiteljico Ajdo.

Maj Skok, 3. b

*   *   *   *   *
Na plavalnem tečaju sem se veliko naučila, kot je na primer 
mrtvaka. Jona in jaz, pa še drugi sošolci, smo imeli učitelji-
co Ajdo. Meni je bilo še posebej všeč, ko smo lahko skakali.

Stela Drobnič, 3. b

*   *   *   *   *
Anže je bil naš učitelj plavanja. Najbolj mi je bilo všeč, ko nas 
je vrgel v vodo in ko smo šli v velik bazen.

Maj Bončina, 3. b

*   *   *   *   *
Učiteljica plavanja Ajda me je naučila veliko. Plavala sem v 
majhnem in velikem bazenu. Plavala sem delfinčka in mor-
skega psa. Všeč mi je bilo, ko smo plavali v velikem bazenu.

Ema Novak, 3. b 

*   *   *   *   *
Všeč mi je bilo, ko smo plavali hrbtno, to sem se prvič na-
učil. Bila je tudi dobra malica. 

Jakob Škoberne, 3. a

*   *   *   *   *
Všeč mi je bilo, ko smo šli v mali bazen, ki je bil bolj topel. 
Naučil sem se hrbtno plavati. 

Martin Košir, 3. a
*   *   *   *   *

Učili smo se plavati. Všeč mi je bilo, ko smo bili v velikem 
bazenu in ko smo imeli tekmovanje. 

Mihael Pušnik, 3. a

PRVI ŠOLSKI DAN NA 
PREDMETNI STOPNJI

Prvi dan sem imela veliko vprašanj, najbolj me je zanimalo, 
kakšne bodo učiteljice. Vesela sem bila, da sem lahko videla 
svoje sošolke. Prvi dan mi je bil všeč, mislim, da bo to lepo leto.

Marisa Plevel, 6. č

*   *   *   *   *
Bala sem se, kakšne bodo učiteljice, zanimalo me je, ali bom 
imela svojo omarico, kakšen bo razred, sošolci, sošolke … 
Bilo je veliko vprašanj, a največje je bilo, ali bomo menjavali 
razrede vsako uro. V prvih urah pouka sem dobila odgovore 
na vsa vprašanja in dan je bil res lep.

Sara Burnik, 6. č

*   *   *   *   *
Zadnji dan počitnic me je bilo kar malo strah, a hkrati sem 
bil vesel, da bom spet videl sošolce in sošolke. Skrbelo me je, 
kakšne učitelje bom imel, a se je izkazalo, da je bil strah od-
več. Vesel sem, da se učitelji vsako uro menjajo, ker nimamo 
veliko delovnih zvezkov in težkih torb.

Lenart Dornik, 6. č

ŽE V 9. RAZREDU
Ko pomislim nase, se mi zdi, da sem še v petem razredu. Ta 
čas je zame minil hitreje kot večina počitnic. Zadnja tri leta 
mislim samo še na ocene, da bi zbral dovolj točk za vpis na 
želeno srednjo šolo. Zato me pred začetkom vsakega šolske-
ga leta zelo skrbi, kako mi bo šlo, saj nočem zapravljati svo-
jega truda, časa in učenja za slabe ocene. 
Že vsa leta se sprašujem, kaj bi rad počel v življenju, a na to 
vprašanje še vedno nimam odgovora. Upam, da ga kmalu do-
bim. Skrbi me tudi, kako se bom v srednji šoli znašel. Imam 
še en kup vprašanj, na katere nimam odgovore, in upam, da 
jih v letošnjem letu dobim, saj mi bodo pomagali pri nekate-
rih odločitvah v prihodnosti. Letos se bom osredotočil le na 
ocene, ostalo bom pustil za kasneje.

David Skubic, 9. b

*   *   *   *   *
Ko sem se zavedla, da me čaka samo še deveti razred, sem 
ležala na plaži. Bilo mi je dolgčas, zato sem si začela postav-
ljati vprašanja. Kam bom odšla po osnovni šoli? Odgovor je 
preprost: na gimnazijo. Ampak, vprašanja so še kar vrela iz 
mene: Na katero, ali bom sploh imela dovolj točk? Na to ni-
mam odgovora. Zdaj me najbolj skrbi deveti razred: Ali bom 
imela lepe ocene, kako bom pisala NPZ, koliko časa bom po-
rabila za učenje …? Sama sebe mirim s tem, da bom odgovore 
dobila, ko bo čas za to.

Maja Komatar, 9. b
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Poletni tabor počepkarjev

Komendski klan je med 5. in 12. julijem imel svoj tabor, ki je bil že 
težko pričakovan po celotnem letu 'zoomovskih' sestankov. Skozi 
tabor smo sledili zgodbi Phileasa Fogga, junaka knjige Okoli sveta 
v osemdesetih dneh. V potovanju smo Fogga z lahkoto premagali, 
mi smo namreč v sedmih dneh prišli iz Kočevja v Podzemelj, on pa 
je porabil osemdeset dni, da se je znašel nazaj tam, kjer je začel.
Hojo smo začeli takoj prvi dan in se odpravili v Mozelj in tam pre-
spali v stari šoli. Naslednje jutro smo se odpravili v Laze in tam 
pozno v noč gledali utrinke. Iz Laz smo se nato odpravili s čolni, 
v katerih smo dva dneva veslali do Vinice. Pot smo nadaljevali peš 
iz Vinice v Črnomelj in na koncu iz Črnomlja v Podzemelj. Skozi 
celoten tabor smo stalno srečevali prijazne domačine, ki so nam 
ponudili svežo vodo, nekateri pa so nam ponudili tudi prenočišče.
Tabor je bil izjemno pomemben, da smo naporno leto, ki smo 
ga večinoma preživeli preko 'zoom-a', zaključili na dober način. 
Klan se je v enem tednu zelo dobro povezal, hkrati pa tudi nadok-
nadil vsakovrstne neumnosti, ki bi se po navadi dogajale čez leto. 
Srečen sem, da sem lahko bil udeleženec na tem taboru in upam, 
da se bomo naslednje leto lahko dobivali bolj pogosto.

Dramatični Volk, Aleksander Rode

Skavtski poletni tabori
Poletni tabor volčičev in volkuljic
Skavti vedno radi priskočimo na pomoč in tako so tudi tokrat 
volčiči iz našega stega pomagali Robinu Hoodu pri reševanju 
princese Mary Ann iz rok hudobnih grajščakov. Volčiči so se kot 
njegovi pajdaši urili v raznih spretnostih in preko urjenj spozna-
vali okolico Prežganja, kjer so tudi bivali. Robin Hood je bil zelo 
navdušen nad znanjem, ki so ga volčiči usvojili, zato jih je za nag-
rado tudi peljal na posebno urjenje v Laser Tag v Ljubljano.

Poletni tabor izvidnikov in vodnic

Toplota prasketajočega ognja, njegove iskrice in živahne barve, 
temno nebo, posuto z zvezdami, nasmehi in petje povsod okoli 
tebe. To je le eden izmed neštetih spominov s poletnega tabora, na 
katerega smo se s četo odpravili tudi letos. Tokrat smo se nastanili 
v Radovljici in tam preživeli enajst čudovitih dni. V tem času smo 
veliko igrali roverčka, se naučili narediti žlice iz lesa, preživeli pot 
preživetja, naredili splave, se igrali različne igre, zgradili vrtiljak, 
savno in katapult, kuhali, peli, se igrali družabne igre, imeli mno-
ge zabavne večere, izzive za novince, krste za imena in odhode. 
Poleg vsega tega smo izbrali tudi novo ime čete. Iz Korajžnih pet 
smo se preimenovali v Neukrotljivi plamen. Tekom tabora je trav-
nik, na katerem smo počeli vse to, postal naš dom, ljudje, s kateri-
mi smo bili, pa dobri prijatelji. Vsak tabor je poseben, unikaten in 
zgodba zase. Vsak posebej je nepozabna izkušnja, ki se jo spomi-
njaš z nasmeškom na ustih in toplino v srcu.

Manja Kokol
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Želimo vam varno in srečno vožnjo!

Po tisti nedeljski toči  še 
kar razmišljamo o njej ..
Nedeljsko silovito neurje, 8. avgusta, z močnim vetrom in točo je 
kalilo mir po celi Sloveniji. A tako hudo kot ravno pri nas v tistem 
času ni bilo nikjer. Povzročilo je veliko gmotne škoda na objektih, 
avtomobilih, njivah in vrtovih. Poškodovano premoženje nam še te 
dni povzroča veliko jeze. Narava nas pač osrečuje s svojo lepoto, ra-
znolikostjo in bogastvom. Včasih pa nam tudi požuga s prstom in si 
misli: »Še malo vas kaznujem, ko se tako grdo obnašate do mene!« 
In prav ima! Vsak zase se moramo zamisliti nad samim seboj. 

Dan po tem smo lahko le žalostno opa-
zovali posledice neurja. Kar se je zgo-
dilo, lahko sedaj poskušamo le omiliti 
ali popraviti. Na našem vrtu imamo ta-
koj veliko dela, zavarovalničarji pa nam 
bodo, seveda v kolikor imamo stvari za-
varovane, pokrili tudi določeno škodo. 
Tu pa se stvari hitro zataknejo. V želji, da 
bi imeli tudi z zavarovalnico čim manjše 
stroške, smo se v pogoje (sodim po sebi) 
premalo poglobili. Zavarovalničarji pa so 
sedaj zasuti z delom. V Komendi, Kamni-
ku in Žalcu je tako zavarovalnica posta-
vila mobilne cenilne enote in dodatne 
prostore za ogled in cenitev poškodb na 
osebnih vozilih. Zavarovance, ki škode 

niso uspeli prijaviti, vzpodbujajo na pri-
javo škode na daljavo. 
Po toči pa je tudi sprehod okoli hiše in 
po našem vrtu lahko zelo čustven. Vrta 
in domačega sadja se vsi zelo veselimo. 
Z žalostjo, malo tudi z jezo, ogledujemo 
posledice, ki so nastale. Toča in neurje 
povzročita največ škode na paradižniku, 
papriki, kumarah, bučah, solati, radi-
ču, korenju, krompirju, skratka na vseh 
vrtninah. Dobro je pravilno ukrepati po 
neurju s točo. Ker je jesen že potrkala na 
vrata, razmislimo, kaj še lahko ponovno 
sejemo ali sadimo. In kako pomagamo 
poškodovanim rastlinam, da bi se čim 
lažje obrasle.

Poškodovane plodove obtrgamo, da ne je-
mljejo hrane novim plodovim. Obrasel se 
bo malo poškodovan paradižnik, paprika, 
buče, jajčevci in feferoni. Ponovni pride-
lek ne bo tako velik, nekaj pa se da še rešiti. 
Pomembno je, da poškodovane plodove in 
liste odstranimo, da ti ne povzročajo in ši-
rijo gnilobe. Če solata in radič še ne tvorita 
glave, se bosta sama obrasla.
Fižol pustimo v vrtu, za ponovno sajenje 
smo malo pozni ali pa smo optimisti, da 
bo lepa in topla jesen povrnila veselje, in 
poskusimo. Rdeča pesa običajno ne utrpi 
velike škode. Obrasel se bo tudi peteršilj. 
Poškodovane dele rastlin, ki jih bomo pus-
tili na vrtu, dobro obrežemo in zrahljamo 
zemljo. Dobro je, da jih tudi dognojimo 
in dobro zalivamo. Po toči tla obvezno 
okopljemo, dobro je polagati zastirko in 
dognojiti s tekočimi organskimi ali doma 
pripravljenimi gnojili, saj toča zemljo 
zelo zbije. Doma lahko pripravimo žaj-
bljev, rmanov, timijanov čaj in pripravek 
iz kopriv in čebulnih listov. Vse pripravke 
uporabimo po sončnem zahodu, močno 
razredčene z vodo, saj ne smejo biti pre-
več agresivni na rastlino. Po treh ali štirih 
dneh postopek ponovimo.
Na mojem vrtu je toča zelo poškodova-
la tudi kivi in robidnice. Vse to pa bom v 
kratkem porezala in pripravila na zimo, 
potem pa bom naslednje leto upala na 
nov pridelek.
Tudi vrtnarjenje je vseživljensko učenje. 
Jaz se ga zelo veselim. Stara modrost pra-
vi: »Trikrat gremo spat, pa bo zopet po-
mlad«. Jezo nad naravo pa pospravimo 
globoko v koš.

Katja Tabernik

Črna robidnica je v neurju utrpela  
hude poškodbe
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Naslednja Aplenca, Glasilo Občine Komenda, izide v petek, 29. oktobra. Rok za posredovanje gradiv za objavo v oktobrski 
številki je 11. oktober 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.

Poslovna cona

Komenda

www. .si01 563 72 28
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Dogajanje v Mravljišču … 
ČIRE ČARE za najmlajše – vsako soboto, od 10.00 do 12.00, 
v Mravljišču potekajo raznovrstne ustvarjalne delavnice za 
otroke od 5 do 10 let.  

 ◼ 2. 10. 2021: SOVE, zgodbica o sovi, nato izdelovanje iz 
naravnih materialov.

 ◼ 9. 10. 2021: JESENSKA LATERNICA – večeri postajajo 
vedno daljši, zato si bomo te polepšali z posebno 
izdelano laterno. 

 ◼ 16. 10. 2021: OGENJ in VODA – zakaj sta za nas tako 
pomembna in zakaj včasih nevarna?

 ◼ 23. 10. 2021: PAJKOVA DEŽELA – izdelovanje pajčevine 
in pajkov.

 ◼ 30. 10. 2021: POČITNICE – ni delavnice!

Več informacij o dogajanju v 
Mravljišču najdete na naši sple-
tni strani www.mravljisce.com, 
lahko pa nam pišete na 
mravljisce@gmail.com.

1.–3. oktober 2021 na hipodromu Komenda,
v petek od 10. do 19. ure, v soboto od 9. do 19. ure 
in v nedeljo od 9. do 19. ure.

www.sejemkomenda.si

Organizator: KONJENIŠKI 
KLUB KOMENDA, 
Glavarjeva cesta 98, 
1218 Komenda

Jesenski kmetijsko obrtni sejem
Komenda 2021
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Venci, ikebane,
šopki za polaganje 
po naročilu 
Možna dostava

www.vrtnicenter.si
01 83 43 587   

gasperlin@vrtnicenter.si

Odšli so ...

V 89. letu starosti se je poslovila 
Terezija Lenko, iz Križa pri 
Komendi.

V 80. letu starosti se je poslovila 
Ljudmila Dobnikar, rojena Petêrc, 
iz Gmajnice pri Komendi.

V 62. letu starosti se je poslovila 
Marija Urbanec, rojena Platiša, 
po domače Ulčarjeva Marija, iz 
Suhadol pri Komendi. 

V 82. letu starosti se je poslovila 
Alojzija Ocepek iz Brega pri 
Komendi. 

Tržnica zopet odprta
Obveščamo vas, da od septembra zopet poteka prodaja 
na tržnici v Komendi, z delovnim časom vsako soboto 
od 9.00 do 11.00. Ker smo še vedno v  času koronaviru-
sa, je obvezno upoštevati navodila o zaščiti, ter paziti 
nase in soljudi.

TD Komenda

PGD Moste vabi na dan odprtih vrat
Prostovoljno gasilsko društvo Moste vabi na Dan odpr-
tih vrat, ki bo v soboto, 9. 10. 2021, od 9. do 12. ure pred 
gasilskim domom Moste. Prisotni se bodo lahko preiz-
kusili v gašenju začetnih požarov z gasilnimi aparati pod 
mentorstvom gasilcev. Na Dnevu odprtih vrat bomo tudi 
vpisovali nove člane.

PGD Moste
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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 18. oktobra 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 avgustovske križanke se glasi: SEBASTIAN KNEIPP        

Seznam nagrajencev Nagradne križanke TERM SNOVIK, 
Snovik 7, 1219 Laze v Tuhinju,  v Aplenci, Glasilu občine 
Komenda, številka 07- 08/2021:

1. nagrada  – 1 x Kneippovo bosonogo doživetje za eno osebo:  
JASNA KALAN

2. nagrada – 1 x celodnevna vstopnica za kopanje s savno:  
FRANJO VERHOVNIK

3. nagrada – 1 x celodnevna vstopnica za kopanje:  
OLGA RAZPOTNIK     

Nagrajenci lahko na podlagi tega potrdila in osebnega 
dokumenta nagrade koristijo v Termah Snovik, Snovik 7, 
1219 Laze v Tuhinju  (telefon: 01/ 834 41 00). ČESTITAMO!

Uporaba gline v kozmetiki ni nič novega - glino je uporabljala že 
Kleopatra!  Smo pa GlinaSi kozmetiko prilagodili sedanjim potre-
bam pri negi kože in se vanjo popolnoma zaljubili. Tina je zato svo-
je dolgoletne izkušnje iz SPA in Wellness centrov združila s 70-le-
tno družinsko glineno tradicijo in ustvarila naravno kozmetiko na 
osnovi domače gline iz Komende, naravno bogate s silicijem. Za 
piko na i je zapakirala kozmetiko   v pravljične in okolju prijazne 
glinene vilinčice, ki dajo prizemljeni energiji gline krila. Glina je 
namreč čudovita. Naravna. Čistilna. Polna mineralov. In ima izje-
mno terapevtsko delovanje. Zato želimo, da jo spoznajo vsi. Mladi 
in malo starejši. Ljudje in živali. Da jo uporabljajo vsi. Tako v do-
mači lekarni in kozmetiki, kot v profesionalni uporabi. Vsak dan. 
Da postane nega kože in skrb za zdravje vsakodnevni ritual.
 

NAGRADE:
1. Komplet za nego las:  
Trdi Šampon in balzam za lase iz gline
2. Komplet za nego obraza:  
Maska iz gline in Krema za obraz
3. Komplet za nego telesa:  
Mousse za telo Koko in piling 
telesa Detox

tina@glina.si
Tel.: 041 542 784

Suhadole 5c, 1218 Komenda



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 www.vrtnicenter.si

Mačeha 0.48 € 
nad 30 kosov  

0.45 €


