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Pogovor z županom Stanislavom Poglajnom

»Občina Komenda je vse svoje obveznosti
do Občine Cerklje na Gorenjskem poravnala
takoj, ko je bila podana pravna osnova.
Izgradnja vodovoda poteka nemoteno.«
Občinski račun še vedno blokiran, kar otežuje izvajanje dejavnosti, ki naj bi jih opravljala lokalna skupnost – Gradnja doma
starostnikov teče po zastavljeni časovnici – Občina Komenda
poravnala vse obveznosti do Občine Cerklje.

V

prejšnji Aplenci ste povedali, da
upate, da bomo v naslednji Aplenci
že lahko poročali o deblokadi računa. Naslednja Aplenca je tu, kako pa je z
blokado računa?
Sem upal in še vedno upam, da bo do
deblokade TRR Občine prišlo v relativno
kratkem času. Trenutno se moje upanje
še ni uresničilo kljub trudu in dogovarjanju z ustreznimi službami Ministrstva
za okolje in prostor. Trenutno pričakujemo končno analizo obstoječega stanja
podzemnih voda, ki je podlaga za izdajo
OVD dokumenta (okoljevarstveno dovoljenje) za prekritje odlagališča inertnih
odpadkov.

Kaj najbolj 'trpi' zaradi blokade
občinskega računa?
Z delno blokado TRR Občine je zelo oteženo izvajanje dejavnosti, ki jih oziroma naj
bi jih opravljala lokalna skupnost. S sredstvi, ki so izvzeta iz davčne izvršbe, moramo pokrivati vse zakonske obveznosti, in
sicer: izvajanje javnih služb na področju
predšolske vzgoje, osnovnošolske vzgoje, športa, socialnega varstva, kulture,
zagotavljanje gospodarskih javnih služb,
delovanje občinskih organov, urejanje občinske prometne infrastrukture, odpravo posledic naravnih nesreč … Po plačilu
vseh teh zakonskih obveznosti ostane bore
malo sredstev za plačila ostalih pogodbe-

20. seja Občinskega sveta Občine Komenda
Ključni poudarki 20. seje Občinskega
sveta Občine Komenda, ki je bila 21.
oktobra 2021:
Občinski svet je sprejel Sklep o soglasju k
imenovanju direktorice Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda. Delovno mesto je bilo razpisano za mandatno obdobje
petih let, za polovični delovni čas. Na razpis je prispela ena popolna in pravočasna
vloga in sicer vloga dosedanje direktorice
Mojce Šraj, ki tako prihodnjih 5 let ostaja
na tem delovnem mestu.
Občinski svet je sprejel 2. rebalans letošnjega proračuna. Razlog za pripravo novega Odloka o rebalansu proračuna Občine
Komenda za leto 2021 (v nadaljevanju: rebalans) je davčna izvršba, ki jo je prejela Občina
Komenda in na osnovi katere je dovoljena izvršba za stroške postopka v višini 10,5 mio €,

in sicer na osnovi sklepa Inšpektorata RS za
okolje in prostor o založitvi zneska, potrebnega za kritje izvršilnih stroškov v zvezi z
ureditvijo statusa odlagališča inertnih odpadkov Suhadole. Do 30. 6. 2021 na poseben
podračun FURS-a ni bilo izvršeno nobeno
nakazilo po zgoraj navedeni davčni izvršbi,
odlivi so se pričeli izvajati s 1. 7. 2021. Na
podlagi navedenega so do nadaljnjega (do
deblokade TRR) ustavljene investicije ter
financiranje nezakonskih obveznosti, kar je
razvidno tudi iz rebalansa, saj se sredstva na
zelo veliko proračunskih postavkah znižujejo oziroma prerazporejajo za druge namene.
V rebalansu je upoštevana realizacija proračuna v prvem polletju, poleg tega pa tudi
predvidena realizacija v drugem polletju, ko
Občina razpolaga le s sredstvi, ki so izvzeta
iz davčne izvršbe. Skupni izdatki so ocenjeni
v višini 9,1 mio € in so za 6,1 % nižji, kot so
bili v sprejetem proračunu za leto 2021, po-

nih obveznosti, tudi za plačila obveznosti
in storitev po pogodbah in naročilih, ki so
bile podpisane pred prejemom davčne izvršbe. Vse investicije in nova naročila so do
deblokade TRR Občine ustavljene.
Mediji so se pred kratkim razpisali o
tem, da Občina Cerklje na Gorenjskem pri
projektu gradnje krvavškega vodovoda
ne bo več finančno podpirala sosedov.
Kako je s tem, je Občina Komenda svoje
obveznosti poravnala?
Občina Komenda je vse svoje obveznosti
do Občine Cerklje na Gorenjskem poravnala takoj, ko je bila podana pravna osnova, to je podpisana Pogodba o sofinanciranju projekta »Oskrba s pitno vodo na
območju Zgornje Save -1. sklop« z Ministrstvom za okolje in prostor. Glede same
izgradnje pa – le-ta poteka nemoteno,
kljub velikim finančnim težavam vodilne občine na tem projektu. A o dejanjih
in postopkih drugih občin ni korektno, da
sodimo in se opredeljujemo mi.

S položaja ravnateljice je
odstopila Barbara Janežič Bizant
Na seji je direktorica Občinske uprave mag. Majda Ravnikar javnost obvestila o tem, da je ravnateljica OŠ
Komenda Moste, Barbara Janežič
Bizant, podala svoj odstop. Z mesta
ravnateljice odstopa s 3. januarjem
2022. Več o tem bomo poročali v prihodnji številki Aplence.

krivajo pa se s prenosom denarnih sredstev
iz leta 2020 v višini 2,1 mio € ter z ocenjenimi prihodki v višini 7 mio €.
Občinski svet se je seznanil tudi s poročilom o trenutnem stanju na zapiranju
inertnih odpadkov Suhadole. O tem bomo
več poročali v naslednji številki Aplence.
Špela Šimenc
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Oktober, mesec požarne varnosti
Oktober je mesec požarne varnosti. Kakšna pa je požarna varnost v naši Občini? Znamo poskrbeti za varnost doma? In kako je poskrbljeno za gasilska društva? O vsem tem smo se pogovarjali s predstavniki vseh treh prostovoljnih društev v Občini Komenda.
Roman Koncilija, poveljnik PGD Moste:

»Zgodi se nesreča, ljudje pa najprej vzamejo ven
mobitel in pričnejo vse skupaj snemati«
Roman Koncilija je poveljnik PGD Moste, ki je osrednje društvo v Občini Komenda in edino III. kategorije. Dolgoletni gasilec in operativec pravi, da motivacija mladine za delo v operativi pada in da je prostovoljno gasilstvo v zatonu.

V

ečina današnjih operativnih gasilcev je v gasilstvu že od malih nog.
Kako pa dela PGD Moste z mladino,
je zanimanje med otroki za udejstvovanje
v gasilstvu?
Septembra je nova mentorica Teja Furlan (ob pomoči kolegov) prevzela pionirje in mladince. Na tedenskih srečanjih imamo od 15 do 20 otrok. Od tega pa
v operativo pridejo dva, trije, največ pa
štirje gasilci. Izgubijo se v srednji šoli in
v drugih dejavnostih. Opažam, da motivacija mladine za delo v operativi upada.
Operativno delo (vsaj v Mostah je tako)
pomeni redne vaje dvakrat na mesec,
vse intervencije, individualna usposabljanja, sektorske in druge vaje. Vse to
v svojem prostem času. Trenutno naša
operativna enota šteje 32 gasilcev.
Kako pa potem motivirate mlade,
da ostanejo?
K sreči imamo mi v zgornjem nadstropju novega gasilnega doma v Mostah
fitnes. Nekaj mladih redno zahaja sem,
tukaj se družijo. Druge stimulacije pa žal
poveljniki in gasilska društva nimamo.
Tako dobro država skrbi za nas gasilce,
ki smo menda najbolj spoštovani v Sloveniji. Če bi bilo res tako, nam ne bi bilo
treba hoditi po vasi s koledarji in prositi
za denar, s katerim si kupujemo osnovno opremo. Če bi bilo res tako, bi imeli
dovolj sredstev, da bi lahko nemoteno
delali. Operativen gasilec bo v Sloveniji
izumrl, država ga bo uničila.

Ste edino društvo III. kategorije v Komendi.
Ste z opremo dobro preskrbljeni?
Tehnične opreme imamo zaenkrat dovolj,
nimamo pa osebne varovalne opreme, smo v
stiski z oblekami. Komplet opreme za operativca stane okoli 2000 evrov. Naenkrat bi se
moralo kupiti 20 ali 30 oblek, da imamo operativno enoto opremljeno. Mi pa nabavljamo
po 2 ali 3 obleki na leto, več si ne moremo
privoščiti. Žalostno je, kakšne obleke imajo
nekateri operativci – premajhne, strgane …
Letos smo načrtovali nakup nekaj več kompletov oblek, pa očitno s tem ne bo nič, v
zadnjem rebalansu občinskega proračuna so
civilni zaščiti vzeli 26.000 evrov. Žalostno.
Vas občani v primeru nesreč pokličejo ali
najprej težavo 'gasijo' sami?
Ko se karkoli naredi, ljudje ne upajo poklicati številke 112. Na drugi strani ni noben
bavbav. Velikokrat, ko pridemo na intervencijo, pridemo že v zelo poznem stadiju.
Če bi nas prej aktivirali, bi marsikdaj lahko
veliko več rešili. Na eni strani se nekateri
iz te številke delajo norca, drugi pa imajo
pred njo strahospoštovanje.
Torej naj konkretno v primeru požara
pokličemo tisti trenutek, ko zagori?
Vedno. Na 112 pokličite, ko ste v stiski.
Tudi, če gre za začetni požar in ga vmes že
pogasijo in tudi, če nas pride na intervencijo 40, verjemite, da bomo veseli, če pridemo in nam ni treba nič delati. Kajti vsak
tak požar je nevaren za življenje operativca. Nikoli ne veš, kaj bo.

Kaj pa požarna ogroženost v Občini?
Definitivno se požarna ogroženost v Občini
povečuje. Vsak objekt, ki se v coni dogradi,
je potencialni vir gasilske intervencije. Pa
ne samo požari (teh je okoli 60 %), tukaj so
tudi tehnične nesreče, prometne nesreče,
poškodbe na gradbiščih, v objektih. Gasilci
bi lažje delali, če bi podjetja, kot jim nalaga zakon, oddajala svoje požarne načrte. Z
nekaj svetlimi izjemami dobivamo požarne načrte zgolj in samo od tistih, pri katerih so napovedani inšpekcijski pregledi.
Na srečo so seveda tudi podjetja s katerimi
zares odlično sodelujemo in se zavedajo
svoje ogroženosti: Komteks, Starman, IMP
Pumps …
Kakšnih intervencij pa je v naši
Občini največ?
Ni pravila. So meseci, ko je veliko prometnih nesreč, pridejo meseci z veliko dimniškimi požari. Kakšen mesec ni nobene
intervencije, pa jih je v naslednjem mesecu
zato toliko več. Letos sta bila nora avgust
in september. Na koncu leta pa je vsako leto isto, od 40 do 50 intervencij. Prav
zato, ker ni pravila, je prostovoljno gasilstvo toliko bolj stresno. Nikoli ne veš, kaj
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te čaka. Imamo vaje, treniramo in vadimo,
toda vsaka intervencija je izziv, ki ga je nemogoče vnaprej natrenirati. Stresno pa je
tudi zato, ker smo stalno na očeh javnosti.
Zgodi se nesreča, ljudje pa najprej vzamejo
ven mobitel in pričnejo vse skupaj snemati. Moralnih mej ni več, gasilec v akciji je
v trenutku lahko na internetu. Res je žalostno, kaj vse so danes ljudje pripravljeni
narediti za en posnetek. Jaz moje gasilce
'strašim' s tem, da njihove napake ne bodo
ostale neopažene. V resnici s tem skušam
doseči, da so 100 %, želim, da so tako samozavestni in prepričani vase, da jih ne
moti, če jih 5 metrov stran od nesreče snema en kup ljudi.

Pravijo, da ste vizionar. Kakšen bo
sistem gasilstva pri nas čez nekaj let?
Kot v tujini, poklicno jedro s prostovoljnimi gasilci. Če se bo država enkrat odločila gasilstvo postaviti na višji nivo,
potrebujemo operativne gasilce, ki bodo
delno dežurni. S prihodnostjo v mislih
smo tudi zasnovali nov gasilni dom v
Mostah (6 stanovanj za potencialne operativce), ki vsemu temu ustreza, ko ali če
bo prišlo do sprememb.
Zakaj vztrajate, kaj vas motivira, da
večino svojega prostega časa namenite
prostovoljnemu gasilstvu?
Srce. Naj bo dež, sonce, veter, vihar – ko
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nekdo potrebuje pomoč, mu grem pomagat. Imam moč, lahko pomagam. Zakaj
torej ne? To me res motivira. Ko vem, da
sem naredil 100 %, ne potrebujem nič
več, občutek je lep. Pravijo, da se navadiš
biti gasilec, da se navadiš stresnih trenutkov. Jaz pa pravim, da se ne navadiš.
Biti gasilec je zelo osebna stvar. Zraven
so čustva, so smrti. Tega ne pozabiš. Pride za teboj. Včasih vsak mesec, včasih
vsak dan, vsako peto noč. Sprašujejo me,
koliko sem jih že rešil? Tega ne štejem.
Točno pa vem, koliko jih nisem rešil in
ta številka me preganja. Vodi me srce in
želja pomagati.

Uroš Sušnik, poveljnik PGD Križ:

»Trenutno imamo zelo močno operativo«
Uroš Sušnik je poveljnik Prostovoljnega društva Križ že 9 let, gasilec pa več
kot 30 let. Trenutno je zelo zadovoljen z močno operativo in pionirčki, medtem ko se soočajo z upadanjem mladincev.

K

oliko operativnih gasilcev imate
v PGD Križ?
Imamo 18 aktivnih operativcev in 16
operativcev v rezervi in s to številko sem
zelo zadovoljen, imamo močno operativo.
Ko se sproži akcija, jih z našega društva
v dopoldanskem času pride vsaj 10, v popoldanskem pa med 15 in 20. Ponosen sem
tudi na zelo dobro delo z otroki, pred kratkim smo pomladili vodstvo in okoli našega
gasilnega doma je vseskozi živahno. Je pa
tudi res, da mladi na Križu nimajo veliko
izbire, gasilsko društvo je edino stalno delujoče društvo v vasi. Izgublja pa se generacija mladincev, ki so stari od 12 do 16 let.
Trenutno jih imamo samo 8, v najlepših
časih jih je bilo še enkrat toliko. Ko otroci vstopijo v srednjo šolo, jih veliko opusti
udejstvovanje v gasilstvu.
Kako pa je v vašem društvu z opremo,
imate primerno opremo za delo?
Naše prvo vozilo je staro 17 let in Občina bi
morala skupaj z Gasilsko zvezo Komenda
počasi narediti načrt za nakup novih vozil. Tudi vozilo za prevoz moštva je staro 11
let, po zakonu pa, ko je vozilo staro 12 let,
z njim ne smemo več voziti otrok. Tako da
načrtujemo nakup vozila za prevoz moštva, kako bo z realizacijo, pa bomo videli.
Tudi z opremo je problem. Gradijo se vedno višje stavbe, nujno bi v GZ Komenda

potrebovali visoko lestev. Trenutno nimamo opreme, da bi dostopali do vedno višjih streh, kar je problem sploh v Poslovni
coni Komenda. To bi se moralo upoštevati
tudi v lokacijskih prevetritvah. Dopušča se,
da gredo hiše vedno više in više, problem
pa imamo gasilci, ker ne pridemo več na
vrh. Na tem mestu bi opozoril tudi na to,
da bi Občina morala zagotoviti sredstva za
gasilce. Občina Komenda v primerjavi s 16
sosednjimi občinami namenja najmanjši
delež za gasilstvo.
Ali ljudje znamo poskrbeti za varnost
svojega doma?
Včasih dobim občutek, da ljudje velikokrat
zamahnejo z roko in rečejo 'saj bodo gasilci
uredili'. Gasilci smo tukaj, da pomagamo,
vedno se odzovemo in nič ni narobe s tem,
če pridemo in je medtem lastnik že uspel
pogasiti požar. Hvala bogu. Ampak neurje
na primer v zadnjih letih pride vsako leto.
In če ima nekdo prvo leto zaradi tega težave in potrebuje pomoč gasilcev, je tudi
njegova odgovornost, da zadevo do naslednjega neurja sam sanira, da zmanjša
možnosti za ponovno stisko in potrebo po
gasilcih. Sicer pa sem mnenja, da je treba
več delati na preventivi in osveščanju. Gasilci imamo akcije, ampak temo požarne
varnosti bi bilo treba obravnavati tudi že v
šolah in vrtcih.

Kako pa je z varnostjo (požari, neurja …)
v naši Občini, katere so najbolj
kritične točke?
Problematična je Poslovna cona Komenda, problematične so tudi deponije, spodnji del vasi Križ nima obnovljenega vodovoda. Velik problem vidim v tem, da
gasilci v veliki meri ne vemo, kaj se dogaja v Poslovni coni Komenda. Poleti smo
imeli akcijo v podjetju, kjer se ukvarjajo s
kaljenjem jekla. Aluminij in voda ne gresta skupaj in če bi gasilci notri šli z vodo,
bi prišlo do eksplozije in katastrofe. Pa
očitno niso razmišljali o tem, da tudi pri
njih kdaj lahko zagori in da bi bilo o tem, s
čim se ukvarjajo, vredno obvestiti lokalne
gasilce. Prav tako v coni nekatera podjetja delajo s kemijo, pa o tem nič ne vemo.
Medtem pa imajo nekatera podjetja izjemno visoko odgovornost do tega in redno
izvajajo gasilske vaje.
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Anton Smrekar, predsednik PGD Komenda:

»Posebej ponosen sem, da je gasilstvo v Komendi
tako priljubljeno med otroki«
Anton Smrekar je v vlogi predsednika PGD Komenda polnih štirinajst let, gasilec pa, odkar pomni. Posebej ponosen je na delo z otroki v njihovem gasilskem društvu, teh je skupaj blizu 50.

V

PGD Komenda imate izjemno veliko udejstvovanje med otroki. Kako
pa je z operativci? Koliko teh otrok
vztraja vse do operativne enote?
V operativni enoti imamo okoli 30 operativcev. V primeru akcije iz našega gasilnega doma zagotovo izvozita vsaj dva
avtomobila, za vsako intervencijo se
odzove med 10 do 15 gasilcev. Pri otrocih smo res uspešni, ampak, če iz vsake
generacije ven dobimo enega operativca, smo že zelo veseli. Najbolj kritično
je okoli 15. leta, takrat mladina odide po
svoje. Se pa nekateri skozi leta vrnejo nazaj k gasilstvu in pri nas je res dobrodošel
vsak, ki bi bil rad gasilec in je pripravljen
sprejeti določene pogoje (redno udeleževanje vaj, akcij).
Kako je z opremo v vašem društvu?
Skušamo se opremljati sproti, kolikor pač
gre. Počasi se starajo naša gasilska vozila. Na zadnji intervenciji smo imeli težave
z eno izmed cistern in smo bili nekaj časa

brez enega avtomobila. Stanje v Občini
je, kakršno je, mi pa si sami nabave avtomobila ne moremo privoščiti, tako da ne
vemo, kako bomo. Znajdemo se po svoje,
kolikor gre.
Kako pogosto pa vas ljudje kličejo in ali
so klici vedno upravičeni?
Opažam, da ljudje niso dovolj poučeni o
preventivi, s katero bi lahko preprečili
marsikatero intervencijo. Kljub temu, da
je precej osveščanja v tej smeri in je vse
le en klik stran. Ampak tistega, ki ga to
ne zanima, se ga ne bo prijelo. Morda se
ljudje niti ne zavedajo, da vsak klic dvigne
30 gasilcev, velikokrat tudi sredi noči. Da
se ne bomo narobe razumeli, absolutno
prav je, da se pokliče gasilce, ko je človek
v stiski in si ne zna pomagati. Vendar opažam obnašanje v smislu 'saj bodo gasilci
zrihtali' tudi pri stvareh, ki načeloma niso
stvar gasilcev. Mi smo prva pomoč, pridemo in pomagamo, za sanacijo pa so pristojne druge službe.

Ko sva že pri preventivi. Bi moral po
vašem mnenju vsakdo doma imeti
gasilni aparat?
Priporočljivo je. Je pa dejstvo, da če ga ne
znamo uporabljati, nam čisto nič ne pomaga. Ni zapleteno, ampak treba se je naučiti. Pri nas v gasilnem domu občanom
postopek z veseljem kadarkoli pokažemo.
Kaj vas motivira, da ostajate gasilec?
V človeku se zbudi en klic po tem, da pomagaš drugemu. To je v krvi. Ko nekdo potrebuje pomoč, pustiš vse skupaj in greš. Je pa
res, da gasilstvo ni več hobi, to je postala
obveza. Ljudje od nas zahtevajo profesionalen odnos in znanje. Ampak mi smo navadni ljudje s službami, družinami in tudi
drugimi obveznostmi, ki žrtvujemo svoj
prosti čas za vašo varnost.
Z gasilci se je pogovarjala: Špela Šimenc

Dan odprtih vrat v PGD Moste
V soboto, 9. oktobra, so v PGD Moste organizirali Dan
odprtih vrat. Kot nam je povedal Matej Tancek iz PGD
Moste, je namen tega dne, da se odrasli in otroci razgledajo po gasilnem domu, pogledajo opremo, tehnologijo.
Hkrati pa dan izkoristijo tudi kot povabilo novim članom
v gasilske vrste.
Za otroke so pripravili mini tekmovanje v gašenju z vodo (gre za
segment iz otroških gasilskih tekmovanj). Pokazali so gašenje
začetnih požarov z aparatom na prah, v čemur so se lahko preizkusili odrasli. Ogledali pa smo si lahko tudi tehnično reševanje
prometne nesreče in reševanje ponesrečencev.
Poleg Dneva odprtih vrat so bili v PGD Moste v mesecu požarne akcije tudi sicer precej aktivni. Obiskali so jih osnovnošolci, v
Mengšu so se pridružili medobčinski vaji, občinsko vajo so imeli
tudi v sklopu GZ Komenda (organiziralo jo je PGD Komenda, o tem
bomo poročali prihodnjič), prikaz gašenja začetnih požarov pa so
imeli tudi pri podjetju Vatovec.
S. D.

Matej Tancek, novi namestnik predsednika GZ Komenda in tajnik PGD
Moste, pravi, da dan odprtih vrat izkoristijo tudi za povabilo novim
članom v gasilske vrste. Teh je vedno premalo.
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Poškodovano razpelo na
komasacijskem območju

Pestra jesenska Zelemenjava
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje v Ljubljani in Zavod Medgeneracijsko središče Komenda (ZMSK) sta 14. oktobra popoldne na Krekovi 10 v Komendi pripravila jesensko
Zelemenjavo.

Pred nedavnim je neznano vozilo modre barve poškodovalo pred kratkim obnovljeno razpelo na komasacijskem območju.

Foto: Dušan Petrič

Škodo smo prijavili policiji. Lepo prosimo vse tiste, ki imate to območje za svojo dirkalno stezo, za bolj umirjeno vožnjo, ki ne bo
povzročala gmotne ali kakršnekoli druge škode. Povzročitelj pa
naj se nad svojimi dejanji zamisli.
Lastniki okoliških zemljišč

Kostanjev piknik in ličkanje koruze
Člani Turističnega društva Komenda so v soboto, 16. oktobra pripravili tradicionalni kostanjev piknik in prikaz
ličkanja koruze.
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Udeležence je pozdravila projektna voditeljica ZMSK Viktorija
Drolec, jim predstavila pomen akcije ter dejavnosti v bližnji hiši,
namenjeni starejšim ljudem in medgeneracijskemu druženju. To
hišo so si po prireditvi tudi ogledali.
Sodelujoči v akciji so s seboj prinesli pridelke z lastnega vrta, pa
tudi pridnih rok in brihtne glave, od sladkega pelina, paradižnika, paprike, solate, jabolk, vegete, ajvarja … do čaja za dobro voljo; celo kaktus se je znašel med njimi. Te pridelke so si prinašalci
izmenjali med seboj, pa tudi obdarili tiste, ki so si jih zaželeli. Pri
akciji je šlo za veliko več kot daj-dam: pošteno menjavo pravega
»blaga«, njegov pristen izvor in, kar je bilo najpomembneje, dejanje iz spoštovanja in darežljivosti do drugega.
Prireditev na visoki ravni zavedanja in hvaležnosti za tisto, kar
nam daje zemlja in kar smo sposobni narediti sami, je polepšalo
petje več pesmi MePZ DU Komenda z zborovodjem Ignacem Gorjancem in recitaciji pesmi pokojne pesnice Marije Koželj z Gore pri
Komendi. Spomin nanjo in njeno druženje v skupini »Sožitnice«
pri ZMSK je obudila in pesmi recitirala Ivica Ogorevc s Križa.
Domov smo odhajali veseli in hvaležni, zavedajoč se: nekaj sem
dal od pridelkov narave, še več od sebe, kar sem dal, sem dal iz
ljubezni. To je tisto, kar zares ogreje in osreči človeka.
Jožef Pavlič

Foto: Jožef Pavlič

Čeprav obiskovalcev ni bilo veliko in so bili pred epidemijo tovrstni dogodki mnogo bolj obiskani, je bilo vzdušje prijetno. Kot so
nam povedali člani TD Komenda, je namen takih dogodkov oživljanje starih običajev, da se z njimi spoznajo tudi najmlajši. Ter
seveda druženje.
Špela Šimenc
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25. Jesenski
kmetijsko obrtni
sejem privabil veliko
obiskovalcev
25. Jesenski kmetijsko obrtni sejem je bil poseben in pomemben v več pogledih. To je bil prvi sejem pod taktirko novega
predsednika KK Komenda in prvi sejem po treh sejmih premora
zaradi epidemije. Po številkah sodeč je bil tudi uspešen. V treh
dneh ga je obiskalo prek 40.000 obiskovalcev.

Č

eprav je marsikdo dvomil v to, da je
komendski sejem v letošnjem letu že
mogoče izpeljati, se ekipa iz Konjeniškega kluba Komenda pod taktirko novega
predsednika Dr. Marjana Sedeja izziva ni
ustrašila. Tako je od petka, 1. oktobra, do
nedelje, 3. oktobra, Komenda zopet dihala
s kmetijsko obrtnim sejmom, že 25-ič po
vrsti. Bilo je okoli 400 razstavljalcev, kar je
sicer manj kot v preteklih letih, a več, kot bi
si v trenutnih razmerah sploh lahko želeli.
Sejem odprla pesem Slovenskega okteta
V petek, prvi dan sejma, je bilo že samo ob
pogledu na povsem zapolnjeno parkirišče
vse tja do Gore jasno, da smo ljudje željni
dogajanja. Sejem so ob 12.00 otvorili pevci
Slovenskega okteta, pred njimi je publiko
zabavala Godba Komenda. Dogodek je povezovala voditeljica Pia Pustovrh. Dr. Marjan Sedej se je v svojem uvodnem nagovoru
naprej z minuto molka poklonil pokojnemu
dolgoletnemu predsedniku KK Komenda, Alojzu Lahu, ki je pionirsko začel pisati
zgodbo sejemskega dogajanja in konjeništva
v Komendi. Zahvalil se je »zmagovitemu
moštvu« (Igorju Štebetu, Romanu Jerovšku,
Poloni Osolnik in vsem ostalim članom odbora), ki je omogočilo, da je sejem zaživel ter
povedal, da je bila odločitev za organiziranje
sejma težka in negotova, pa tudi hrabra in
pogumna. Na govorniškem odru sta se nadalje zvrstila še minister za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti ter Varuh
človekovih pravic (oba občana Komende).

Minister Janez Cigler Kralj, ki že šesto leto
živi v Komendi, je povedal, da je sejem – kot
rečejo na Koroškem – »mus« za njihovo
celo družino. Dejal je, da na njihovem ministrstvu s posebno pozornostjo spremljajo in
želijo podpreti življenje kmečkih družin in
družin obrtnikov ter podjetnikov. Za svojega
pa si je sejem, kot je povedal, vzel tudi Varuh
človekovih pravic Peter Svetina, ki že dvajset
leti živi v naši občini. »Z velikim spoštovanjem gledam na delo slovenskega kmeta in
kmetic, slovenskih družin, ki delajo z zemljo,« je povedal Peter Svetina in izpostavil
problematiko velikih zemljiških površin, s
katero se ukvarjajo tudi pri Varuhu človekovih pravic. Kot je dejal, se bo sam še naprej
trdo zavzemal za to, da morajo majhni kmetje priti do zemljišč v državni lasti.
Po uvodnih nagovorih in pesmi je bil čas za
uradno otvoritev. Poleg vseh omenjenih je
k prerezu traku pristopil še župan Stanislav
Poglajen in sejem je bil tudi uradno odprt.
Pestro dogajanje in veliko novosti
Trije sejemski dnevi, na katere je bil vstop
mogoč z upoštevanjem PCT pogoja, so prinesli veliko raznovrstnega dogajanja. Zavod
za gozdove Slovenije je prikazal varno delo
z žago, prikaz pravilnega rezanja debla z
napetimi vlakni in nekaj najbolj invazivnih
tujerodnih vrst, ki ogrožajo gozdove. Obiskovalci sejma njihove predstavitve že poznajo in so vedno dobro obiskane. Prav tako
dober obisk pa so beležile letošnje novosti.
Na prvem mestu gre izpostaviti sobotno

Za prijetno vzdušje so poskrbeli
komendski godbeniki.

avkcijo kasaških konj, na kateri je kar nekaj
konj dobilo nove lastnike. Prvič je na sejmu
sodelovala tudi Slovenska vojska – pripeljali so številna zanimiva vozila, predstavili
rokovanje z orožjem, obiskovalci pa so se
lahko preizkusili tudi na strelskem simulatorju. Še ena sejemska novost je bil odkup
in prodaja avtomobilov. Tudi ta dogodek je
pritegnil zelo veliko zanimanja.
Novo vodstvo je očitno prineslo v sejemsko
dogajanje svež veter in veselimo se že tega,
kaj vse nas čaka na spomladanskem sejmu …
Špela Šimenc
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Predsednik Konjeniškega kluba Komenda, dr. Marjan
Sedej, je bil prijetno presenečen tako nad številom razstavljavcev, kot tudi obiskovalcev. Povedal je, da je bila
organizacija sejma v teh časih precejšen zalogaj. Vladni
ukrepi so se stalno spreminjali, šteli so obolele in hospotalizirane … Od vsega tega je bila namreč odvisna realizacija dogodka, ki je po Sedejevem mnenju zagotovo najboljše sejemsko prizorišče v Sloveniji. Kot je še povedal,
bodo v prihodnosti v KK Komenda okrepili svojo poslovno dejavnost. Tudi med letom nameravajo organizirati
dodatne aktivnosti. Omenil je ponovno oživitev sejma
rabljenih vozil, tematske enodnevne sejme in razstave,
razmišljajo pa tudi o resnih korakih v smeri razvoja konjeniškega športa.

Foto: Aleksander Sokler

Na uradno otvoritev letošnjega jesenskega sejemskega dogajanja so
povabili Slovenski oktet.

Foto: Aleksander Sokler

Na sejmu je sodelovalo okoli 400 razstavljavcev …

Foto: Aleksander Sokler

Aplenca | Oktober 2021

Slavnostni trak so prerezali (z leve proti desni): minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, predsednik
KK Komenda dr. Marjan Sedej, Varuh človekovih pravic Peter Svetina
in župan Stanislav Poglajen.
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Ustanova Petra Pavla Glavarja bo v
sodelovanju z JA Slovenija izvajala program
MOJE PODJETJE

90 let Klemena Pibernika
Suhadolčan Klemen Pibernik, upokojeni diplomirani ekonomist in elektroinženir, zaposlen v razvojnem
oddelku tovarne Titan, uspešen smučarski skakalec in
trener, pobudnik in prvi predsednik Športnega društva
Suhadole, mož likovne pedagoginje Stanislave, je 4. oktobra praznoval 90 let zelo izpolnjenega življenja.
Program Moje podjetje se izvaja po licenci JA Europe, v katerem vsako leto
sodeluje 4 milijone mladih.
V njem bodo dijaki tekom celega šolskega leta:

Foto: Jožef Pavlič

izkusili vse faze vodenja podjetja - od ideje, trženja, do zaprtja,
izkusili pomembnost sodelovanja za uresničitev skupnih ciljev,
razvijali svoje sposobnosti v opravljanju različnih vlog v podjetju,
osvojili ekonomsko pismenost za pridobitev mednarodnega certifikata
ESP

Ob tem visokemu jubileju so mu čestitale in ga z lepim darilom obdarile članice Rdečega križa Moste Marija Špehonja (predsednica),
Polonca Pibernik in Marija Čehun. Čestital mu je tudi podžupan
Občine Komenda Igor Štebe, za darilo pa prinesel knjigo dr. Marka
Žerovnika o kartografu Ivanu Selanu in knjigo pisatelja Ivana Sivca
o Petru Pavlu Glavarju, ki ju bo Klemen kot vnet bralec rad prebral.
Čestitkam se je pridružila tudi Klemenova nečakinja Barbara s
krasnim šopkom rdečih vrtnic, sin Tomaž pa je prinesel kitaro in
kmalu smo po njegovi »intonaciji« vsi skupaj zapeli. Stanislava je
pred tem povedala, kako je z rdečimi rožami: »Roža rdeča je ljubezen, rožmarin je za spomin«. Tomaž je kot posebno darilo očetu
zaigral na kitaro in skupaj s Stanislavo zapel pesem Kafu mi draga
izpeci. Petju se je pridružil tudi podžupan Igor Štebe, ki je povedal
tudi, da ga je skakanja s smučmi kot osnovnošolca učil prav Klemen. Poleg njega tudi nečaka Petra in Metoda, Tonija in Marjana
Špehonja, »Cibaškovega Tomaža« in celo nečakinjo Meto, prvo
smučarsko skakalko v Sloveniji.
Na vprašanje, kako dočakati 90 let, jubilant Klemen ni natanko
odgovoril; »pomagala« je žena Stanislava, ki je »razkrila«, da
Klemen rad kar dolgo spi, je slovenski zajtrk, za kosilo pa enolončnice. Od kav ima najraje mlečno.
Jožef Pavlič

Prvo srečanje bo 2.11.2021 ob 19ih na naslovu Zajčeva cesta 23, vhod s
parkirišča
Za več informacij skenirajte QR kodo ali obiščite: https://www.uppg.si/program-moje-podjetje/

Uspešno pričeli z izvedbo projekta
MOBI v Mravljišču Komenda
V sklopu projekta za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja »LAS za mesto in vas«, ki ga sofinancira Evropski
sklad za regionalni razvoj (ESRR), smo na Zavodu 404, v sodelovanju s partnerji iHELP, Turističnim društvom Rača in
Srednjo šolo Domžale za vas pripravili projekt MOBI.
Tako smo v Mravljišču v ponedeljek, 20. 9. 2021, prvič v sodelovanju z Zavodom 404 izvedli delavnico. Udeleženci so se naučili
uporabljati laserski rezalnik, s katerim so izdelali zanimive izdelke, kot so uhani, škatlica in obesek za ključe.
Prva točka delavnice je bila priprava grafik za izrez na laserskem rezalniku. Preden smo pričeli z razrezom, smo morali datoteke pravilno pripraviti. Za to smo uporabili program Inkscape, ki je namenjen
obdelavi vektorske grafike, nato pa smo datoteke prenesli v program, ki je povezan na laserski rezalnik. Vsak od udeležencev si je
izbral poljubno rastrsko sliko, ki je namenjena gravuri. Sliko so nato
vstavili v vektorsko grafiko in datoteko shranili v primeren format.
Ogledali smo si tudi prostor mobilne delavnice ter naprave in
orodja, ki se v delavnici nahajajo. Predstavili so posamezne komponente laserskega rezalnika, razložili, kako naprava deluje in
kako jo pravilno pripravimo za delo. Vsak udeleženec si je lahko
ogledal proces dela, nato pa smo svoje izdelke tudi sami izrezali
in sestavili.
Udeleženci smo bili navdušeni in izrazili željo po obisku naslednjih delavnic v okviru projekta MOBI, tako da trenutno poteka
večtedenski tečaj 3D modeliranja.
Matevž Korošec
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Moja pot, avtobiografija
dr. Marka Žerovnika
Moja pot je naslov najnovejšega dela dr. Marka Žerovnika, geografa in kartografa.
Gre za avtobiografijo, ki bralca prek avtorjevega življenje pelje od
leta 1932 naprej, mimo Druge svetovne vojne in življenja po njej,
njegovega izobraževanja, zaposlovanja, tudi ustanovitve lokalnega časopisa Aplenca.
Avtor je s svojo ženo, dr. Angelco Žerovnik, obiskal številne dežele
sveta, kot ljubitelja gora sta se povzpela na mnoge zahtevne vrhove, o nekaterih lahko beremo tudi v avtobiografiji. Del knjige je
posvečen Žerovnikovemu kartografskemu delu in demografskim
študijam. Knjižno delo je izčrpno, razgibano in zanimivo, kakršno
je tudi življenje skoraj 90-letnega dr. Marka Žerovnika.
S. D.

Na Dobrodelnem pohodu na Sv.
Primož letos zbirali sredstva za UPPG
Ekipa Modrih novic je pred kratkim že devetič organizirala Dobrodelni pohod na Sv. Primoža.
Letos so bila sredstva namenjena Ustanovi Petra Pavla Glavarja, skupaj so pohodniki, sponzorji in podporniki zbrali več kot
4637 evrov. »Naj poudarim, da bodo šla sredstva v prave roke in
za dober namen. V ustanovi imamo namreč razvito humanitarno dejavnost v obliki vsakotedenskega razdeljevanja živil pomoči potrebnim občanom,« je na pohodu izpostavila predstavnica
UPPG Lucija Miklič Cvek. Dodala je, da tudi med občani Komende
v zadnjem času opažajo porast socialnih stisk, zato bodo zbrana
sredstva namenili skladu socialne pomoči, v katerem se bo tako
zbralo več sredstev za naslednji razpis.
Kot je zapisala ekipa Modrih novic, so vsi skupaj znova dokazali, da
slogan: »Dobra volja, dobra družba, dober namen« – še vedno velja.
S. D.

Dr. Marko Žerovnik ob predstavitvi svojega najnovejšega dela na Občini

Učenje rabe računalnika in
pametnega telefona za starejše
na inovativno prijazen način
Kako v zrelih, poznih letih in v času, ko so sodobne
informacijsko komunikacijske tehnologije del vsakdana in pogosto prezahtevne za starejše, le te kljub
temu uporabljati brez strahu in v lastno zadovoljstvo?
Projekt Z roko v roki, ki ga izvajata Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (IAT) in
Zavod Medgeneracijsko središče Komenda (ZMSK) v šestih občinah, vključenih v Lokalno akcijsko skupino (LAS)
Za mesto in vas: Domžale, Trzin, Mengeš, Vodice, Medvode in Komenda, nudi enega od možnih načinov učenja
uporabe tako računalnika, kot pametnih telefonov. Projekt
je sofinanciran s strani EU Sklada za regionalni razvoj in
Republike Slovenije, Ministrstva za gospodarstvo.
In kakšen je ta način? Individualni in medgeneracijski pristop: kar pomeni, en mlad dijak ali študent poučuje enega
starejšega. Skupaj določita vsebine poučevanja in pa termine srečanj, tako kot jima odgovarja. V okviru projekta
je na voljo 10 srečanj po eno uro in pol. Tudi kraj druženja oziroma poučevanja bomo izbrali skupaj. Za starejše je
brezplačno, medtem ko so mladi učitelji plačani.
V kolikor menite, da je takšen način primeren za vas, pokličite na telefon 040 842 776 ali pišite na elektronski naslov viktorija.drolec@zmsk.si in se prijavite.
Viktorija Drolec, projektni vodja v ZMSK
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MePZ DU Komenda pred jubilejem:
Pesem je duša, ki v tebi živi…

Foto: Saša Lenarčič

Neznani tihi sovražnik, ki je ohromil ves planet, je najbolj okrnil kulturno življenje, še posebno
njegovo glasbeno ustvarjalnost in interpretacijo. Tudi pesem MePZ DU Komenda je za daljši čas
zamrla. Svet je postal prazen in žalosten, duhovne silnice so se umaknile v intimni svet, kjer so
zorele za eksplozijo v ponovni himni življenju, ki je lačno tiste hrane, ki nasiti bolj kot kruh, ker
hrani dušo in ohranja človečnost.

Z

brali in prešteli smo se že v začetku
avgusta, v veselju in polni zasedbi in z
novim navdihom optimistično zastavili
pevsko sezono, ki nas vodi v 20-letni jubilej.
Leta se vrtoglavo prehitevajo in čas dobiva svojo moč, pesem pa pomaga ohranjati svežega duha in je blagodejna terapija v
neizbežnih zakonitostih življenja.
Za uvodno veselo vzdušje je poskrbel
naš ustanovni basist Alfonz Hrovat, ki
nas vedno preseneča s svojim posebnim,
žlahtnim humorjem iz zakladnice starih
napitnic, hudomušnic in priložnostnih napevov, živi vrelec ljudskega duha in klenega moža. Naš domači pek, ki vse življenje
mesi in gnete najboljši kruh. Kruh ljubezni
in dobrote, ki se razdaja in drobi na koščke, ki se množijo in režejo iz velikih hlebov

za vsakdanji kruh. Za kruh spoštovanja,
simbola blaginje in blagoslova. Ob jubileju
smo mu iskreno stiskali roke, ki naj še dolgo oblikujejo iz domačih žit kruh v veliko
slovensko srce, za delavnik in praznik.
Iz bogatega pevskega repertoarja smo z nekaj vaje na hitro pripravili pesmi za kulturni
pridih Občnemu zboru DU, v Planinskem
domu. Tako smo se ogrevali in mehčali zastale glasilke za Pokrajinsko srečanje
upokojenskih pevskih zborov v Bohinjski
Bistrici, 18. avgusta, o čemer je bilo v občinskem glasilu že pohvalno poročano.
Konec septembra in začetek oktobra so
dnevi namenjeni starejšim, pod oznako
tretjega življenjskega obdobja. Takrat zaživi
Cankarjev dom s prikazom številnih in razvejenih dejavnosti Univerz za to populacijo,

s spremljevalnimi stojnicami, prospekti,
osveščanjem o kvalitetnem staranju in z
novimi možnostmi telesne in duševne rekreativnosti. Novi pogledi in spoznanja
strokovnjakov, zdravnikov, psihologov in
antropologov, kar izraža družbeno skrb in
problematiko starajočega se naroda. To je
vseevropski problem in žalostno dejstvo,
posebno za mali slovenski narod. Mnogo
teh vsebin je letos zaradi epidemije odpadlo, prav tako druženja. Spet pa je zazvenela pesem maloštevilnih zborov, vendar na
krilih novega upanja. Zapeli smo 8 pesmi,
pravi mali koncert, in bili deležni velikega
priznanja bolj maloštevilnih poslušalcev.
Vendar smo zapeli polno in zveneče, pa tudi
s srcem, ki ga ogrejejo že same po sebi močne, izpovedne in domoljubne pesmi našega

DU KOMENDA
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programa. Njihovi akordi so zazveneli čisto
na naše strune, posebno himna Slovenija,
zapojmo ti, ki ogreje našo zavest in potrjuje
slovensko istovetnost. V Linhartovi dvorani smo spremljali še otvoritveni program s
pozdravnimi nagovori predstavnikov Vlade
RS in znanih javnih oseb z orisom današnjih
razmer. Tudi kulturni del s koncertom koroških upokojenskih umetnikov je bila lepa
osvežitev.
Pot po beli Ljubljani pa so nam že zatemnili prizori za varovanje in omejitev gibanja zaradi protestnikov. Neodgovorno
demagoško pojmovanje svobode. Tako
smo se pravočasno umaknili pred neredi in
poplavnimi vodami.

V jesenskem času bomo svoje priprave usmerjali na naš jubilej. Na dostojno
proslavitev naše vztrajne rasti v kvaliteti, z zahtevnim in izjemnim zborovodjem
Ignacem Gorjancem in ob organizacijskih
sposobnostih predsednika zbora Miha
Ferjuca. Še vedno smo eden najmočnejših
mešanih upokojenskih zborov v Sloveniji, navzoči v kulturnem utripu Občine.
Pripravili bomo tradicionalno slovesnost
v pozdrav božično-novoletnim dnevom
in državnemu prazniku ob 30-letnici države Slovenije. S ponosom in domovinsko
zavestjo. To čutimo kot državljansko
dolžnost in hvaležnost.
Iva Ogorevc

S Festivala za tretje
življenjsko obdobje
V Cankarjevem domu v Ljubljani je bil od 29. septembra
do 1. oktobra pod okriljem
Mestne zveze Društev upokojencev Ljubljane že 20. Festival
za tretje življenjsko obdobje
(F3ŽO).
Slavnostno odprtje je bilo v Linhartovi dvorani. Nanj so bili povabljeni
vsi predsedniki društev upokojencev. Odprtja Festivala se je udeležil
tudi predsednik Društva upokojencev Komenda Saša Lenarčič. Zbrane
je pozdravil predsednik Mestne zveze društev upokojencev iz Ljubljane
Marjan Sedmak. V govoru je pozval
vodstvo Zveze društev upokojencev
Slovenije (ZDUS) k sodelovanju, ki
so ga doslej odklanjali.
Predsedniku DU Komenda Sašu Lenarčiču so se na odprtju Festivala
pridružili tudi člani MePZ DU Komenda pod vodstvom zborovodje
Ignaca Gorjanca, ki so nastopili pred
koncertom. S petjem so zelo navdušili obiskovalce.

Balinarske novice …

Foto: Jožef Pavlič

Med posamezniki najboljša
Ivanka Žulič
Na prvenstvu balinarjev in balinark Balinarske sekcije DU Komenda 24. septembra na balinišču pri Podborštu je
prvo mesto osvojila voditeljica omenjene sekcije Ivanka Žulič. Drugi je bil Drago Oblak, tretji Tone Zarnik, četrti pa
Tomaž Hacin. Tokrat so se tekmovalci
in tekmovalke spopadli v polfinalnih in
finalnih obračunih, že prej pa v predhodnih. Pokale je najboljšim štirim podelil podpredsednik DU Komenda Avgust
Sodnik, tudi sam član Balinarske sekcije
DU Komenda.
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Saša Lenarčič in Jožef Pavlič

Komendski in cerkljanski balinarji so se 5.
oktobra že petnajstič pomerili v 12-urni
tradicionalni balinarski tekmi. Tokrat so
bili gostitelji Komendčani. Tekmovali so v
dvojicah, ki so bile lahko tudi mešane. Pokal zmagovalca so si »pribalinali« Komendčani, ki so sosede Cerkljane premagali z
rezultatom 98:74.
Tomaž Hacin, sodnik tekme in tudi tekmovalec v dvojici z Ivanko Žulič, je povedal, da tovrstne tekme niso zgolj tekme,
marveč tudi druženje in utrjevanje prijateljskih odnosov med dvema sosednjima
občinama. To je bilo čutiti tudi med tekmovanjem, ki ga je malce motil občasni
dež, sicer pa je bilo prijetno toplo.
Jožef Pavlič

Foto: Jožef Pavlič

Komendski balinarji boljši
od cerkljanskih
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Starost je lahko lepa samo,
če jo sprejmemo
1. oktober – mednarodni dan starejših ljudi nas nagovarja, da se ustavimo ob tem ali onem pomembnem spoznanju za zdravo in kakovostno staranje ali za lepo sožitje z bližnjimi. Letos se
ustavimo pri svojih letih in pri tem, kako doživljamo samega sebe. Ko ima človek za seboj sedem
ali osem desetletij življenja, se počuti drugače, kakor pri štiridesetih letih. Pravimo, da za zadovoljstvo z življenjem, s seboj in s svetom niso pomembna leta, ampak glava in srce. To je res, prav
tako pa je res, da so noge v poznejših letih težje, spretnost manjša, pozabljivost večja in še kak
starostni dodatek dobimo.

N

ajpomembnejše spoznanje o duševnem zdravju v starosti je najbrž poved, ki smo jo dali za naslov:
»Starost je lahko lepa samo, če jo sprejmemo«. Pogoj za zadovoljno starost je to, da
sprejmem svoja leta in vse, kar mi prinašajo. Prijetno in neljubo. Da imam vse to
rad, ker je moje, ker sem vse to jaz. Če vse
to spoznam in zavestno sprejemam, lahko
smiselno oblikujem, koliko zmorem; kolikor ne morem, pa vzravnano nosim – po
pregovoru: »Drevesa umirajo stoje«.
Veliko ljudi iz naše upokojenske generacije ne sprejema svojih let in tega, kar nam
prinašajo. Ko me vrstniki vprašajo, kako se
imam, rad rečem: »Letom primerno – 75
jih bom imel, mlad gotovo ne bom umrl!«
Takoj dobim oster opomin: »Jože, tako pa
ne smeš misliti! Stari pa še nismo!« Če se
mi zdi primerno, nadaljujeva pogovor v
stilu: »No, jaz sem hvaležen, da sem dočakal ta leta. Vesel sem, da je šlo doslej vse
kar dobro. Upam, da bo tako tudi naprej!«
In naš pogovor je čedalje bolj na skupni valovni dolžini.
Zakaj so mnogi starejši ljudje zagrenjeni,
da vse gledajo črno, da so težavni sami sebi
in drugim? Odgovor ne more mimo dejstva,
da ne sprejemajo svojega staranja. Niso
stvarni, niso realisti. Živijo v iluziji o sebi.
Podobno kakor nekateri mladi, ki namesto
da bi svoje moči vpregli v izzive samostojne
odraslosti z odgovornim delom, učenjem,
ljubeznijo …, silijo – kot vešče v ogenj – v
iluzijo stalnega dobrega počutja in segajo
po mamilih, opijanju, razbijaštvu v skupnosti. Če starajoči se človek ne sprejema
izziva svojega zorenja ob kopičenju let in

pojemanju moči, dela sebi škodo, bližnjim
pa težave – enako kakor mlad razvajenec.
Smisel starosti je precej drugačen, kakor je
v mladih letih. Mlad človek ga uresničuje,
ko sprejema osebno odgovornost zase, za
svoje poklicno delo in družino. Kaj je smisel življenja v starosti? V starosti zorimo
tako, da sprejemamo vsa svoja leta in vse
svoje življenjske izkušnje – dobre in slabe.
Da dobre izkušnje spoliramo v bisere, ki
se jih veselimo, smo nanje ponosni in zanje hvaležni. Da slabe življenjske izkušnje
mirno pustimo na kompostu, da pregnijejo – ko se to zgodi, se iz njih sproščeno
učimo živeti sami in bližnji ob nas. Da smo
dejavni in živahni v skrbi zase in za druge,
kolikor nam dopuščajo moči in razmere.
Da zaupamo v prihodnost. Da se učimo od
mlajših, od vrstnikov in iz kulturnega zaklada človeštva. Da prepuščamo svoje zna-

nje in imetje rodu, ki bo razvijal človeško
kulturo in svet za nami. Skratka, da se učimo tisočletne modrosti, ki jo je nedavno
potrdilo znanstveno raziskovanje: biti zavestno pozornejši tako na dobro kakor na
slabo – najti v sebi, v drugih in v razmerah
pet lepih in dobrih stvari na eno slabo.
Takšno sprejemanje sebe je pogoj za lepo
starost. Naučiti se ga zahteva vsaj toliko
truda, kolikor ga zahteva naučiti se tujega
jezika. Vredno pa je. Saj imamo vse svoje
človeške zmožnosti zato, da skrbimo za
smiselno življenje in sožitje. Če to uresničimo vsaj v starosti, se nam na koncu uresniči srčna želja našega pesnika Gradnika:
»Ko odpadem, naj odpadem zrel!«
Prof. dr. Jože Ramovš,
predstojnik Inštituta Antona Trstenjaka za
gerontologijo in medgeneracijsko sožitje
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Dogajanje v Poslovni coni Komenda

Pakt: butična agencija, ki je namesto v urbanem
središču svoj prostor našla v Poslovni coni Komenda
V mesecu maju je v Poslovni coni Komenda pričela delovati agencija Pakt.
Ekipa mladih in kreativnih posameznikov z bogatimi izkušnjami se v coni
dobro počuti, veliko priložnost pa vidijo v povezovanju z lokalnimi podjetji.

Agencija Pakt je marketinška agencija, ki je
nastala pred tremi leti. Zgodbo sta pričela
pisati Rok Štupar in Matej Novak, prvi s
kreativnim in drugi s tehničnim znanjem.

Danes sta poleg njiju v podjetju še Maja
Šter, kot vodja digitalnega komuniciranja,
in oblikovalec Mitja Zabret. Ukvarjajo se
z marketinškimi storitvami – od urejanja

spletnih strani in družbenih omrežij do vizitk in katalogov. Izvajajo celostni marketing ali samo posamezno storitev. Njihova
naloga je, da zgodbo posameznega podjetja na privlačen, iskriv in iskren način
predstavijo svetu.
Zametki podjetja so nastali v Mariboru,
kjer sta se Rok in Matej spoznala, nadaljevali so v Trzinu, sedaj pa mineva pol leta,
odkar so se preselili v Poslovno cono Komenda. Za tovrstno podjetje je to zanimiva
odločitev, kajti večina jih svoj prostor išče
pod bolj urbanim soncem. A Pakt ni čisto
klasična agencija. Bolj kot na kratki, tečejo na dolgi rok. Izjemno pomembno jim
je zaupanje njihovih strank, povezovanje
z lokalnimi podjetji, skupnostjo, človeški pristop in stik. Čeprav se svet vrti zelo
globalno, pri Paktu prihodnost vidijo v
lokalnem. Želijo svetovati, pomagati, izobraževati. Tudi mlade, šolarje, med njimi
marsikdo že izdeluje in razvija svoje izdelke, pa tega ne zna predstaviti javnosti.
Njihov cilj je dodajati vrednost podjetjem,
vračati v lokalno okolje in ohranjati pristne
stike s svojimi strankami. V coni se dobro
počutijo, pogrešajo in prizadevajo pa si
ustvarjati več priložnosti za sodelovanje,
druženje med podjetji, da ne bi dihali tako
eden mimo drugega. Verjamejo, da je lokalno okolje odlična priložnost za ustvarjanje uspešnih zgodb z medsebojnim sodelovanjem.
S. D.

Peter Pavel Glavar je zaživel kot
stripovski junak
V sodelovanju Ustanove Petra Pavla Glavarja, Osnovne šole
Komenda Moste, Medobčinskega muzeja Kamnik in Občine Komenda je nastala zanimiva knjižica, ki Petra Pavla
Glavarja postavlja v središče kot stripovskega junaka.
Pod mentorstvom Tine Kosi in Martina Ramoveša so Glavarjevo življenje v obliki stripa ustvarjali osnovnošolci Patricija Kern,
Klara Ferme, Teja Jeraj, Lana Bučar, Hana Bertoncelj, Vid Peklaj
in Nina Resnik. Knjižico zaokroža Glavarjev življenjepis v besedi,
avtor katerega je Štefan Petkovšek. Odprtje razstave in predstavitev knjižice je bila v sredo, 20. oktobra. Dogodek so povezovali
učenci, ki so obiskovalcem pripravili pester program. Po dogodku
so prisotne povabili še v zgornje nadstropje šole na voden ogled
obsežne razstave o Anni Frank. Vlogo kustosov so odlično prevzeli učenci sami.
Špela Šimenc
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Razstava: Peter Pavel Glavar. Duhovnik, prosvetljenec,
gospodarstvenik, dobrotnik v stripu.

Razstava Anne Frank v zgornjem nadstropju šole v Komendi.
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i ...
Iz šolskih klop
POT KNJIGE – Razstava in
obisk avtorja
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ŠPORTNI DAN PRVOŠOLCEV
Prvošolčki smo se v četrtek, 23. 9., odpravili na naš prvi
športni dan. Obiskali smo Mlinčke v Suhadolah. Učenci so
zelo uživali.

V mesecu septembru so si učenci komendske šole ogledali
razstavo Pot knjige. Ob tem nas je na mednarodni dan pismenosti obiskal tudi soavtor razstave slovenski pisatelj Žiga
X. Gombač. Pisatelj nas je prepričal, da je knjiga fina in da
se na vsakem belem nepopisanem listu lahko rodi odlična
zgodba, kot npr. današnja z razočaranim ravnateljem, ki mu
učiteljica računalništva Tina v pisarno pošlje 4 lumpe iz 6. C.

* * * * *
Razstava mi je bila všeč, saj sem izvedela, kako se izdelujejo knjige. Najbolj sem si zapomnila, kako je bil knjižni
molj vesel, ko je dobil svojo knjigo. Naučila sem se, da ti
branje knjig zelo pomaga.
Ela Koncilja, 6. B

* * * * *
Zapomnil sem, kaj vse je potrebno storiti, preden knjiga
izide. Meni se zdi najtežje delo lektorja, ker to ni stroj,
ampak človek, in lahko kdaj kakšno napako v besedilu
tudi spregleda. Zgodba razstave mi je bila všeč, ilustracije pa ne.
David Gantar, 6. B

* * * * *
Spoznali smo knjižnega molja, ki nam je predstavil pot
knjige. Najprej si je molj izmislil zgodbo, jo zapisal in
poiskal ilustratorja. Ko je bila knjiga končana, jo je nesel
urednici. Ko je povedala, da je knjiga primerna za izdajo,
so jo dali v pregled lektorju, da je popravil napake, sledilo
je še tiskanje. Izdali so jo tudi v e-obliki, da jo lahko bereš
na računalniku ali bralniku.
Neli Oblak, 6. a

ŠPORTNI DAN TRETJEŠOLCEV
Šli smo do Mlinčkov, imeli smo se lepo. Videli smo veliko
lepih stvari in se zabavali.
Tine Pibernik, 3. b

* * * * *
Danes je bilo super, ker je bil sončen dan in je bil lep razgled.
Lara Benčina, 3. b

* * * * *
Najbolj mi je bilo všeč, ko smo prišli na vrh. Razgled je bil
zelo lep.
Lenart Strnad, 3. c

* * * * *
Všeč mi je bilo, ko smo šli na Strmco.
Kaja Car, 3. c

* * * * *
Najbolj všeč mi je bilo, ko smo se ustavili in pojedli sendviče.
Pia Vidmar, 3. c

* * * * *
Ko sem hodil, sem videl kostanj, žir in veliko dreves.
Luka Cestnik, 3. a

* * * * *
Opazovala sem naravo. Slišala sem ptice.
Vita Pibernik, 3. a
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ŠOLA V NARAVI NA
DEBELEM RTIČU
TAČKE POMAGAČKE NA OBISKU
Danes je bil zame prav poseben dan.
Spoznali smo tačke pomagačke. Enemu kužku je bilo ime Bak in je star 6
let, psička Misi pa je stara 2 leti. Misi
je bila bolj razigrana, Bak pa umirjen.
To je bil najboljši šolski dan do sedaj!
Upam, da se bomo še kdaj videli.
Stella Poglajen, 3. a

* * * * *

gremo v knjižnico. Z Vito sva metali
žogico Misi. Na koncu sva jima dajali
še priboljške.
Zoja Perko, 3. a

* * * * *
Všeč mi je bilo, ko smo kužkoma
dajali priboljške in ko smo ju božali. Potem smo se tudi igrali z njima.
Misi je bila zelo razigrana. Veliko
stvari sem se naučil.

Danes so v šolo prišle tačke pomagačke. Učiteljica nas je poklicala, da

Šola v naravi je bila super. Na poti
na Debeli rtič smo se ustavili v Postojnski jami. Tam smo videli kapnike in človeško ribico. Na Debelem rtiču smo plavali v bazenu in
v morju, voda pa je bila mrzla. Aktivnosti so bile vsak dan drugačne
in zabavne. Budnica je bila pozna.
Hrana je bila odlična in postelje so
bile trde. V šoli v naravi je bilo zabavno. Uživali smo in sem še vedno
malo žalostna, ker se je končala.
Zala Fajdiga, 5. b

Urban Knavs, 3. a

PRIJATELJ
LOV NA ZAKLAD

(utrinek iz šole v naravi z Debelega rtiča)
V četrtek smo imeli lov na zaklad. Najprej smo odšli do doma Veverička. Tam smo
dobili mapo, v njej pa zemljevid in list, na katerega smo napisali datum in ime
naše skupine. Nato smo se razdelili po številkah. Mi smo bili druga skupina. Sledile so naloge. Pri prvi smo mi dobili vse točke. Nato smo morali hitro teči do obale in tam našteti vse tipe obal, ki jih poznamo. Pot smo nadaljevali proti gozdu,
kjer smo morali napisati pesem in rešiti uganke. Naša pesem je šla nekako takole:
»Školjke, morske zvezde se v morju blešče, šolarji na plaži pa sončijo se vsi.«
Pot nas je vodila samo še do cilja. Najprej smo mislili, da nas nihče ne bo dohitel,
a smo zagledali prvo skupino in jo tudi prehiteli. Nato je sledil lov na zaklad. Vsi
smo ga iskali, a kar naenkrat sem ga zagledala na drevesu in sem na ves glas
zavpila: »Našla sem ga!«
Neža Vrhovnik Papler, 5. a

Prijatelj je tisti,
ki te ne izpusti,
ki je ob tebi,
ko rabiš ga ti.
Prijatelj se s tabo igra
od jutra do večera.
Prijatelj pomeni ti vse,
vse za prijateljsko življenje.
Prijatelj je tisti,
ki te ima rad,
z njim se greš zdaj
IGRAT!
		
Eneja Nastran, 4. a

PRIJATELJ
Prijatelj je
najbližje meni
in se pogosto
druživa.
Veselje, srečo
in nesrečo
isto čutiva oba.
To je za mene
pravi biser
in nočem
izgubiti ga.
Lana Strgar, 4. a
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TABOR NA PTUJU
V ponedeljek, 27. 9., smo se učenci 7. a in 7. c odpravili v šolo
v naravi na Ptuj, da bi bolje spoznali ta del Slovenije. Nastanjeni smo bili v domu z imenom Štrk.
V ponedeljek smo se malo pred deveto zbrali pred šolo v Komendi. Z avtobusom smo se vozili dve uri. Po toplem sprejemu smo se razvrstili po sobah in po kosilu spoznavali nižinski
travnik v okolici. Najbolj zanimivo je bilo, ko smo s pantomimo predstavili prehranjevalno verigo. Dan smo zaključili z
večernim pohodom.
V torek smo se s kolesi odpravili do Ptujskega jezera, kjer smo
se preizkusili v veslanju z zmajskimi čolni. V našem čolnu nas
je bilo približno deset. Ko so veslali fantje, smo me igrale odbojko na mivki. Spet smo odkolesarili do našega doma in čas
do naslednje dejavnosti namenili športnim igram. Največkrat smo igrali odbojko ali badminton. Popoldan smo imeli
kurentovo delavnico. Med drugim smo izvedeli, da kurentom
rečejo koranti in da nosijo pet zvoncev. Tudi sami smo izdelali kurenta, in sicer iz naravnih materialov. Našega smo poimenovali Bučoglavec, ker je imel namesto glave bučo. Večer
smo namenili ogledu filma.
V sredo smo se pri Ptujskem jezeru razdelili v tri skupine: prva
je analizirala vodo v jezeru, druga vodo v potoku in tretja v ribniku. V dom smo se vrnili utrujeni, a smo bili hitro pripravljeni
na novo dejavnost, ki sem jo komaj čakala: plezanje na umetni
steni. Javila sem se za demonstratorko, zato sem morala oponašati dojenčka in pokazati, kako se pripeti ter plezati.

TUDI DEVETOŠOLCI RADI
POSLUŠAMO PRAVLJICE
Letošnji dogodek ob zaključku (sicer lanske) bralne značke je bil zagotovo po mojem okusu. Gospa
Breda Podbrežnik Vukmir nam je vsem, ki smo v
lanskem šolskem letu opravili bralno značko, doživeto pripovedovala pravljice, ki so sicer zapisane v
knjigi, ki nam jo je predstavila. Nisem si mislil, da
bodo pravljice tako pritegnile tudi osmošolce in devetošolce.
Meni je bila najbolj všeč pravljica o srečnem mlinarju. Ko je zanj izvedel tamkajšnji grof, je poklical
mlinarja na grad. Želel je preprečiti njegovo srečo,
zato mu je dal nekaj izzivov, a mlinar je na vsakega našel odgovor. Tako mu njegove sreče nihče ni
mogel vzeti.
Ob koncu prireditve nam je šolska knjižničarka povedala, da se bo šolska bralna značka odslej imenovala po Petru Pavlu Glavarju, saj se letos spominjamo 300-letnice njegovega rojstva.
V čast mi je bilo tudi to, da sem se pripovedovalki na
koncu zahvalil in ji izročil šopek rož. Prireditev mi
je bila zelo všeč in ponosen sem, da bom tudi sam
deležen priznanja Glavarjeva bralna značka.
Domen Podgoršek, 9. b

V četrtek smo peš odšli do jahalnega kluba, kjer so imeli veliko konjev. Videli smo tudi konja iz Komende. Jahali smo, preostali čas pa smo konje božali in krtačili. Zvečer je vsaka soba
pripravila eno točko, nato pa smo plesali in igrali odbojko.
V petek smo se že vsi pripravljali na odhod. Ogledali smo si še
najstarejše slovensko mesto Ptuj in Ptujski grad. Sprehod po
mestu se mi je še posebej vtisnil v spomin. Vrnili smo se še v dom
na zadnje kosilo in po prtljago. Domov sem nesla tudi paličnjake.
Tabor mi je bil zelo všeč, tako da bi z veseljem ostala še en
teden. Naučila sem se veliko novega in tudi zaposleni v domu
so bili zelo prijazni. Kdaj bom mogoče tudi jaz peljala družino
na izlet na Ptuj.
Ajda Jarc, 7. a

Z MOZAIKI POLEPŠANA ŠOLA
Če ste v zadnjem času vstopili v šolsko avlo, ste gotovo opazili
nekaj novega. Že veste, o čem teče beseda?
V lanskem šolskem letu smo na šoli izvedli projekt izdelave mozaikov, ki od poletja krasijo naše preddverje. Učenci so iz razbitih in razrezanih ploščic oblikovali kroge in jih zapolnili z različnimi oblikami. Postavili smo jih v kompozicije in jih ob koncu
leta prilepili na stebre. Mozaike smo tako postavili na ogled sedanjim in tudi prihodnjim generacijam učencev, učiteljev, staršev in ostalih obiskovalcev naše šole.
Ker je bil projekt kar precejšen tehnični zalogaj, nam je pomagal
sovaščan gospod Franc Grilc. Že od začetka projekta nam je svetoval pri nabavi materialov, delil svoje znanje o postopku izdelave … Njegovi nasveti so bili zelo dragoceni, saj smo se naučili
veliko novega. Za ves njegov trud se mu iskreno zahvaljujemo.
Upamo, da bo šola kmalu
odprta za vse in si boste
tudi vi lahko kmalu ogleŠolski
dali našo umetnost, mi pa
bomo medtem svoje pridobljeno znanje koristno
uporabljali še naprej.
MOZAIK

mentorici Marija Grilc
in Tina Kosi

NA MLADIH SVET STOJI
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Začetek skavtskega leta
Predstavitev vej znotraj skavtov

Volčiči in volkuljice (VV) med 3. in 5. razredom raziskujejo
svet skozi perspektivo Knjige v džungli. Naše župnišče postane brlog in prijatelji postanejo krdelo. Preizkušnje, igre v naravi in vse sorte aktivnosti pa postanejo pustolovščine v svetu
Mavgljia, Akele in Bagire.
Martin Rode

Izvidniki in vodnice (IV) od 6. razreda do 1. letnika spoznajo
skavtstvo v svoji najstarejši obliki: Učijo se preživetja v naravi,
kuhanja na ognju, prevzemanja odgovornosti v skupini in spoznavanja svojih sposobnosti, ko se spravijo iz cone udobja.

Popotniki in popotnice (NOPP in PP), po domače klan, so najstarejši
člani, preden postanejo voditelji. Na srečanjih v praksi preizkušamo
skavtske veščine, športamo in se pogovarjamo o pomembnih temah.
Za razliko od ostalih vej naši poletni tabori niso stacionarni, kar pomeni, da se za en teden odpravimo na pot, ki jo premagamo načeloma peš, včasih pa tudi kako drugače.
Jakob Stele

Voditelji in voditeljice (SKVO) smo najstarejša veja, ki prevzema odgovornost za pripravo programa za posamezne veje. Pripravljamo tudi vsakoletne projekte, kot so izdelava adventnih
venčkov, lučka miru iz Betlehema (LMB), obljube, srečanje stega in še druge.
Katja Jerič

Martin Rode

DELAVNICA ČIRE ČARE V NOVEMBRU

Prijavnica k skavtom

Otroke, stare od 5 do 10 let vabimo na
delavnice Čire Čare:
◼
◼
◼
◼

6. 11. 2021 ZRCALCE ZRCALCE NA STENI POVEJ, Das masa in karton
13. 11. 2021 SLADKO DOPOLDNE, priprava sladice in pogrinjka
19. 11. 2021 MINI TEATER, izdelovanje lutk
26. 11. 2021 JAZ ROBOT, izdelovanje robotkov

Kot vsako leto tudi letos sprejemamo
nove člane. Če želite k skavtom vpisati
svojega otroka, vam posredujemo QR
kodo, ki vas bo vodila do prijavnice.
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PSK in Stenca premajhna za vse
Gore so že dolga tisočletja izziv za človeka. Dokazov je
mnogo. Pravkar mineva 30 let od najdbe slovitega 5000
let starega Ötzija v Alpah na Južnem Tirolskem. Ali pa če
se ozremo bližje – Velika planina skriva arheološke zaklade iz bronaste dobe, stare torej 3000 let in več.
Lov, iskanje krajev za nova bivališča, novih pašnih površin in nabiranje gozdnih sadežev, nabiranje zdravilnih rastlin ... Vse to je
bilo povezano tudi z raziskovanjem gora in tudi s plezanjem. To še
danes ostaja med največjimi izzivi človeka, razvilo se je v za Slovenijo uspešen olimpijski šport, in v Komendi nismo izjema. Še
več, Športno plezalni odsek Komenda beleži zanimanje plezanja
do te mere, da sta športna objekta v občini postajala premajhna.
Športno plezalni odsek doživlja pravi »bum«, kar je za našo gorato regijo pričakovano. Po skromnih začetkih na Stenci, prostorih
na podstrešju planinskega doma, kjer je vadilo 40 otrok, odsek
danes združuje kar 214 aktivnih plezalcev. Za njih pod vodstvom
Luke Podbrežnika in Maše Levinger skrbi 11 trenerjev in vaditeljev. V sedmih letih je v Komendi skoraj šestkrat toliko plezalcev
kot v uvodu.
Prostori, tudi leta 2019 odprto Plezalno središče Komenda na
Mlaki, so premajhni, saj je zanimanje izjemno. V vrtčevskih skupinah, kjer vadi 46 otrok, je še vedno kakšno prosto mesto, 123
je osnovnošolcev, prvič ima odsek mladinsko skupino, skoraj
40 vadečih pa je odraslih. Za širitev plezalne infrastrukture, vsaj
zaenkrat, denarja ni, vseeno pa se v PSK obetajo tehnične spremembe na stenah, ki bodo z večjo težavnostjo najboljšim nudile
še boljše pogoje in večje možnosti na tekmovanjih.
Morda obudimo tudi misel o kakšni tekmi, ki je bila v ŠPO živa
pred pandemijo covida-19 in spremenjenimi razmerami za šport.
Aleksander Gasser, ŠPO Komenda

Osmošolec Gal Stare državni prvak v
cestnem kolesarstvu (kronometer)
Na Otočcu pri Novem mestu so se kategorije dečkov, deklic
in mlajših mladink v soboto, 11. 9. 2021, pomerili na državnem prvenstvu v vožnji na čas, pokalu Sandija Papeža.
Kolesarji so se pomerili na krogu dolžine 4,2 km z višinsko razliko 20 m. V kategoriji DEČKI B je naslov državnega prvaka osvojil
Komendčan Gal Stare (KK Bled), drugi je bil Aljaž Avsec (KK Adria
Mobil) in tretji Nik Muršec (Perutnina Ptuj).
Gal končuje sezono skupno na odličnem 4. mestu v točkovanju za
Pokal Slovenije v kategoriji DEČKI B.
Marjan Knaflič
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Orientacijski klub Komenda že tretje
leto zapored najboljši slovenski klub
v Slovenski orientacijski ligi

Udeleženci WSCO ob sprejemu pri Lončarjevi brunarici. Od leve proti desni: Irena Hacin Kölner, Jaka
Seljak, Nika Ravnikar, Blaž Kölner, Karin Pust, Brina Kölner, Katja Babič in Nejc Turk.

Ali ste vedeli, da je Orientacijski klub Komenda najboljši slovenski orientacijski klub? V zadnjih letih se je članstvo v klubu
močno povečalo, prav tako tudi njihovi uspehi. Več nam je povedala predsednica kluba, Irena Hacin Kölner.

S

te najboljši slovenski orientacijski
klub. Kakšna je bila vaša pot?
Zanimanje za orientacijo je vse do leta
2020 iz leta v leto raslo in tako smo imeli v
letu 2020 že 120 aktivnih članov, letos pa
smo zabeležili manjši upad. Ne moremo
mimo dejstva, da tudi mi čutimo posledice
epidemije. V novem šolskem letu se počasi
vračamo v stare tirnice. Vsi naši trenerji se
trudijo, da je vadba kakovostna in da vadeči
napredujejo. Največ je otrok in mladostnikov, starih do 19 let. Posebej nas veseli, da
otroke na tekmovanja pogosto spremljajo
tudi starši, in marsikdo od njih se kmalu
odloči in se tudi sam preizkusi na tekmi.
Kateri so bili ključni premiki v klubu, da
ste danes tako uspešni?
Ključni premiki so se zgodili, ko smo začeli
z vadbami za predšolske otroke in osnovnošolce. V letu 2017 smo pridobili klubske
prostore, kar je bila dobra osnova za lažjo
izvedbo predstavitvenih dogodkov in ori-

entacijskih tekmovanj, izdelali smo novo
spletno stran, začeli z bolj rednimi objavami na družabnih omrežjih. Obenem smo
začeli z bolj načrtnim delom, k sodelovanju
smo uspeli pritegniti več staršev, ki so vsak
z znanjem iz svojega področja doprinesli k
našemu skupnemu uspehu, za kar smo jim
zelo hvaležni.
Kaj vam osebno pomeni orientacijski tek?
Meni orientacijski tek pomeni sprostitev
po napornem delu, čas, ko uživam v naravi
in spoznavam raznolike gozdove, v katerih zagotovo ne bi nikoli bila, če se ne bi
ukvarjala z orientacijskim tekom. Slovenski gozdovi so res čudoviti – od zahtevnih
kraških terenov do mahovitega kontinentalnega gozda. Tek med iglavci po mahu je
čista poezija.
Kako bi bralcem opisali ta šport in zakaj
izbrati orientacijski tek?
Na prvi pogled smo orientacisti »čudaki«,
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ki s kompasom in z zemljevidom v roki tekajo po gozdu. Vendar je orientacijski tek
veliko več kot to. Orientacija pomeni samostojnost, zmožnost hitrega odločanja,
sledenje izbrani poti in zastavljenemu cilju, prilagajanje nepredvidenim okoliščinam, soočanje s porazi ter je seveda šport,
ki poleg nog zaposli tudi možgane. Posamezniku da veščine, ki so uporabne tudi v
vsakdanjem življenju. Za otroke je orientacija spoznavanje gozda in gibanja v naravnem okolju, druženje, dogodivščina in
preizkušanje lastnih sposobnosti. Vsaka
najdena točka pomeni dosego zastavljenega cilja in zadovoljstvo ob zaključeni nalogi. Orientacija je primerna za vse, ki si želijo gibanja na svežem zraku, sprostitve in
vseživljenjskega zdravega načina življenja.
Ne moremo mimo vseh vaših uspehov.
Katere so najbolj sveži, ki bi jih izpostavili?
Zadnje večje tekmovanje je bilo Svetovno šolsko prvenstvo (WSCO) septembra
v Srbiji. Tekmovali so Katja Babič, Brina
Kölner, Karin Pust, Nika Ravnikar, Jaka
Seljak in Nejc Turk. Ekipo srednješolcev
je na tekmovanju spremljal Blaž Kölner.
Letošnje prvenstvo je bilo prav posebno,
saj je prvič v zgodovini slovenske orientacije kar dvakrat na najvišji stopnički
stala slovenske tekmovalka, članica Orientacijskega kluba Komenda – Katja Babič. Zlato medaljo je osvojila v kategoriji
dolgih in srednjih prog med srednješolkami. Zadnji dan tekmovanja je navdušila
še ena članica našega kluba – Brina Kölner, ki je med osnovnošolkami zasedla
drugo mesto v kategoriji šprint. Ob dnevu športa smo jim pripravil sprejem pri
Lončarjevi brunarici na Podborštu. Gospodu Janezu Lončarju se še ob tej priliki
zahvaljujem za njihovo gostoljubje.
Špela Šimenc

Orientacijski klub Komenda vabi
predšolske otroke, otroke in mladostnike ter odrasle k vpisu k vadbi v športni dvorani v šolskem letu
2021/22. Pri vadbah upoštevamo
vsa priporočila NIJZ. Več informacij o vadbah dobite na spletni strani
www.ok-komenda.si.
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Katja Babič, orientacijska tekačica

»Če si v športu od malega, je to kot droga, brez
njega ne znaš več«
Katja Babič je ena najuspešnejših tekmovalk v orientacijskem teku v Sloveniji. Doma je iz Vodic, trenira pa v Orientacijskem klubu Komenda. Simpatična
in energična gimnazijka in nekdaj perspektivna plezalka končuje šolanje na
Gimnaziji Šiška, ob tem pa v orientacijskem teku niza uspeh za uspehom.
Katja, čestitke za vse tvoje uspehe. Kateri
ti največ pomeni?
Zadnji dve tekmi v septembru sta bili obe
zelo uspešni. Dve prvi mesti v Srbiji sta res
lep uspeh, ampak če sem čisto iskrena, se
meni osebni zdi malo večji dosežek 25.
mesto od 120 tekmovalk na mladinskem
svetovnem prvenstvu v Turčiji, kjer so bile
sotekmovalke dve leti starejše. V Srbiji je
bila pa malo manjša konkurenca, ker sem
bila jaz pač tista najstarejša.

stvu v orientaciji, ki je bilo v Vodicah. Šla
sem in prvo leto osvojila četrto mesto. Takrat so me povabili na treninge v Komendo,
pa sem rekla, da ne. Ko sem tretje leto na
tem prvenstvu osvojila 1. mesto, pa sem
tudi sprejela povabilo in odšla vsaj pogledat
v komendski klub. Takoj sem se dobro počutila, spoznala super družbo in trenerje. In
potem kar naenkrat padeš notri. Začnejo se
tekme, če si dober, greš hitro v tujino, stalno se dogaja in vse to mi je pisano na kožo.

Koliko časa že treniraš orientacijski tek?
Trenirati sem pričela v 7. razredu, to je bilo
leta 2015. Precej pozno. Prej sem osem let
trenirala plezanje, nato sem dve leti in pol
združevala oba športa, ob koncu osnovne
šole pa se je bilo treba odločiti za enega.
Čeprav sem bila povsod precej uspešna,
sem plezala bolj za dušo, na tekme pa nisem rada hodila. Pri orientacijskem teku pa
uživam tako v treningu kot na tekmah.

Kako pa so videti tvoji treningi?
Treniram vsak dan, včasih dvakrat na dan.
Skoraj vsi treningi so tekaški, kot bi trenirala gorski tek, enkrat do dvakrat na teden
pa imam trening na karti. Hodim na športno gimnazijo, ki mi omogoča, da tekaški
trening opravim kar med dopoldansko
športno vzgojo. Všeč mi je, da skozi celo
leto treniramo zunaj, v naravi. Posebej
zanimivi so popoldanski zimski treningi,
ki potekajo v temi in takrat se je treba še
bolj osredotočiti. In premagati nelagodje.
Še danes nisem najbolj sproščena, a hkrati
vedno vem, da so v tisti temi v tistem gozdu še drugi (smeh).

Kako si se spoznala s tem športom?
Na šoli v Vodicah smo imeli orientacijski
krožek, v okviru katerega so nam ponudili
sodelovanje na državnem šolskem prven-

Nogometašice v Volgogradu
Nina Sofia McQuarrie in Margit Kosirnik, obe iz Komende, sicer pa nogometašici ŽNK Radomlje, sta pred kratkim nastopili za mladinsko reprezentanco Slovenije na
kvalifikacijah za evropsko prvenstvo v nogometu do 19
let v Volgogradu, v Rusiji.
V mladinski reprezentanci je bilo kar 7 deklet iz Ženskega nogometnega kluba Radomlje, kjer trenirata tudi obe Komendčanki. Naša
reprezentanca je v tem krogu igrala z velesilami v ženskem nogometu, z Nemčijo, Belgijo in Rusijo. Kljub porazom so izvrstno igrale
ter Nemčiji in Rusiji vsaki zadale po en gol. Še posebej na tesno je šlo
proti Rusinjam, ki so na koncu s kazenskim strelom zmagale 2:1. Za
celo mladinsko reprezentanco je bila to bogata izkušnja na mednarodnem nivoju in lepa popotnica za nadaljnje delo.
Andreja Leskovšek McQuarrie, predsednica ŽNK Radomlje

Praviš, da si življenja brez športa ne
predstavljaš …
Res je. Prihajam iz športne družine, oči je
alpinist, skupaj hodimo v hribe, plezamo,
surfamo, supamo, smučamo in še bi lahko naštevala. Če si v športu od malega, je
to kot droga, brez njega ne znaš več. Če si
trenutno kaj želim, je to, da bi lahko čim
dlje tekla orientacijski tek, da dosežem še
kakšne rezultate. Če se bom nekoč s tem
ukvarjala profesionalno, še toliko bolje.
A zavedam se, da je v Sloveniji živeti od
športa težko, sploh od precej nepoznanega
športa, kot je orientacijski tek.
Končuješ športno Gimnazijo Šiška. Boš
svoj študij v prihodnjih letih povezovala
s športom?
Nisem še čisto odločena, a najverjetneje
bom študirala kineziologijo na Fakulteti
za šport. Znanje vidim uporabno tudi zame
osebno, kot športnico. Pa tudi sicer sem
človek akcije, ki mora biti stalno v gibanju,
zato se vidim na tem kariernem področju
veliko bolj kot kje drugje.
Špela Šimenc
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Tomaž Tabernik osvojil
pokal Samoborja v
preskakovanju ovir
Tomaž Tabernik iz Konjeniškega
kluba Komenda je osvojil 1. mesto na
nedavnem pokalu mesta Samobor na
Hrvaškem, ki velja za eno najprestižnejših tekem sezone.
Po izjemni predstavi je bil Tomaž navdušen nad končnim rezultatom, prav tako pa
nad okoljem, kjer se je odvijala tekma. Na
idilični Kmetiji Mirnovec se je v treh dneh
pomerilo 90 domačih in tujih tekmovalcev
z več kot 120 konji.
Špela Šimenc

Komenda dočakala
člansko tekmovanje pod
okriljem Košarkarske
zveze Slovenije
Komenda je po dolgih šestih letih
čakanja ponovno dočakala člansko
tekmovanje pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije.
Tako smo 16. oktobra v domači Športni
dvorani Komenda gostili nasprotnika iz
Dravograda. Kljub veliki podpori gledalcev
(okoli 100 gledalcev) se našim fantom ni
izšlo. Gostje so bili boljši za 16 točk. Velja
pa pohvaliti borbenost in zavzetost domačih fantov. Z veseljem lahko povemo, da
imamo v članski ekipi kar 9 doma vzgojenih igralcev. V bodoče pa si želimo, da bi se
ta številka še povečala! Naslednja domača
članska tekma bo 6.11. ob 16.00 proti ekipi
Ajdas Lenart iz Lenarta.

Povabilo:

Sankukai Karate klub
Komenda vabi na dan
odprtih vrat

Košarkarski klub Komenda vabi vse, ki bi
se želeli preizkusiti v igranju košarke. Treningi potekajo večkrat tedensko, in sicer v
Športni dvorani Komenda. Za več informacij nas lahko pokličete na 040/931-715 ali
nam pišete na info@koskomenda.si
Anže Štern

V četrtek , 4. novembra, ste vabljeni,
da se nam pridružite na našem treningu karateja.
Trening bo potekal v telovadnici na OŠ Komenda Moste (na naslovu: Moste 40, 1218
Komenda).
Trening za naše najmlajše (cicibani, 5 do 7
let), bo potekal od 16.45 do 17.30, za vse ostale (dečke in deklice od 7 do 15 let), pa od
17.30 do 18.15. Vabimo vas, da se nam pridružite, skupaj bomo trenirali, se igrali in
vam poskusili predstaviti našo dejavnost.
Predhodna najava ni potrebna, za vse dodatne informacije pa sem vam na voljo na
telefonski številki: 041/679-465.
Športni pozdrav!
Boris Zadravec, trener

Haya Veinahndl Obaid
postala državna
prvakinja v boksu
V soboto, 18. septembra, se je v dvorani Dejan Zavec Gym na Ptuju odvijal 4.
krog slovenske boksarske lige 2021.
Za Boksarski klub Hayat sta nastopila dva
tekmovalca. Kot po maslu se je izšlo naši
komaj 13-letni tekmovalki Hayi Veinhandl
Obaid iz Komende, sicer odlični judoistki,
ki se je v ringu, v rdečem kotu, pomerila
proti 3 leta starejši nasprotnici iz domačega kluba BK Ring Ptuj in jo s skupno sodniško odločitvijo premagala s 3:0, kar pomeni zmago v vseh treh rundah.
V Univerzitetnem športnem centru Leona
Štuklja v Mariboru pa je od 30. septembra
do 2. oktobra potekalo Državno prvenstvo v
boksu. Haya Veinhandl Obaid je osvojila naslov državne prvakinje v kategoriji Schoolgirls do 57 kg. Haya je ena redkih deklet, ki
pri tako mladih letih nosijo kar dva naslova
državne prvakinje v judu in boksu.
Katarina Kumer

Vabljeni na lokostrelsvo

utrinek s članske tekme:
4. SKL KK Komenda – KK Dravograd

Lokostrelstvo – za otroke, mladino
in odrasle – se odvija vsak četrtek
v športni dvorani. Trenutna odredba določa, da morajo vsi udeleženci
športno rekreativne dejavnosti vzaprtih prostorih, ki so starejši od 15
let, upoštevati PCT pogoj.
◼ Otroci od 17.00 do 18.30
◼ Odrasli od 18.30 do 20.00
Kontakt:
trener Robert Levstek
040 853 112
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Tadej Pogačar v svojem slogu
zmagovito zaključil sezono
Tadej Pogačar je letošnjo sezono zaključil v svojem slogu
– zmagovalno in sanjsko. Po osvojeni Dirki po Franciji
in olimpijski medalji si je podredil tudi zadnji kolesarski
spomenik v sezoni, Dirko po Lombardiji.

Foto: bettiniphoto

Kot je povedal v cilju 239 dolge izjemno težke dirke, ki jo je kronal
s ciljnim sprintom, je končati sezono na tak način »noro«. Pogi je
postal tretji kolesar v zgodovini in najmlajši med njimi, ki je v isti
sezoni osvojil Dirko po Franciji in dva spomenika (Lombardijo in
Liege–Bastogne–Liege). Z zmago se je Tadej Pogačar zavihtel na
vrh lestvice Mednarodne kolesarske zveze (Uci). Bravo Tadej!
Špela Šimenc

Haya Veinhandl Obaid državna
prvakinja v judu

Na 6. Pokalu Komenda so se zvrstili judoisti iz Slovenije, Nemčije, Češke,
Bosne in Hercegovine ter Moldavije.

6. Pokal Komenda
V soboto, 9. oktobra, je v komendski športni dvorani
Društvo borilnih veščin Komenda v sodelovanju z Judo
zvezo Slovenije organiziralo 6. Pokal Komenda.
Čeprav so bile tribune prazne, gledalci so bili namreč zaradi varnosti prepovedani (starši so si lahko vse tekme ogledali v živo prek
spletne kamere), je v športni dvorani vladal velik vrvež. Kako tudi
ne, skupaj se je na tatamiju zvrstilo 448 tekmovalcev iz 36 klubov,
tekmovali pa so v U10, U12, U14 in U16 kategorijah. Tradicionalnega
mednarodnega tekmovanja v judu so se udeležili judoisti od blizu
in daleč, poleg slovenskih klubov tudi klubi iz Nemčije, Češke, Bosne in Hercegovine, en avtobus je pripotoval celo iz Moldavije. Prav
moldavski klub SSS Judo Moldova je osvojil 1. mesto in prejel veliki
pokal. Ne moremo pa mimo izvrstnih uspehov domačih tekmovalcev (Judo klub Komenda se je zaradi prednosti domačega terena
in premoči po številu tekmovalcev iz skupnega točkovanja za pokal izločil). Osvojili so 10 zlatih, 10 srebrnih in 8 bronastih kolajn.
Posebej velja omeniti Luko Lukšiča, ki je v kategoriji U16 premagal
vse nasprotnike. Z največjim številom zmaganih borb je osvojil tudi
pokal za naj tekmovalca.
Katarina Kumer

V soboto, 25.9.2021 se je v Prevaljah na Koroškem odvijalo
Državno prvenstvo v judu za kategoriji U14 in U18, kjer so
nastopili tudi judoisti Judo kluba Komenda in osvojili kar
šest kolajn. Državna prvaka za leto 2021 sta postala Haya
Veinhandl Obaid in Žiga Pahor. Odlično 3. mesto je osvojila
tudi Timeja Starovasnik. Bronasto kolajno sta osvojili tudi
Kristina Videc in Taja Žgur.
Hkrati se je odvijalo tudi Državno prvenstvo za kategorijo
kadetov in kadetinj U18. Za Judo klub Komenda so nastopili
štirje tekmovalci, najvišje pa se je uvrstil Maj Lokar Gros, ki
je osvojil 3. mesto.
Na državnem prvenstvu U16 se je naslov državnega prvaka
za las izognil Luku Lukšiču (postal je podprvak, kar je letos
že osvojil v kategoriji U 21), v kategoriji U23 pa je postal že
trikratni državni podprvak. Tretje mesto v kategoriji U16 je
osvojil Maj Lokar Gros.

Boštjan Veinhandl, predsednik Judo kluba Komenda: »Ko smo pričeli
s Pokalom Komenda, nas je bilo 100, sedaj, na 6. Pokalu Komenda, pa
nas je že 488. Kar je res velik uspeh, sploh glede na epidemiološko sliko.
Imeli smo napovedanih še več tujih ekip, ki pa so zaradi 'temno rdeče'
obarvanosti našega območja in posledično zahtevanja PCR testov (ter
dodatnega finančnega bremena) svojo prisotnost odpovedale. Prihodnje
leto upam, da bo udeležba še večja.«
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PISMA BRALCEV

Komentar na članek o agromelioracijskih delih na območju Nasovče –
Kaplja vas, ki je bil objavljen v Aplenci septembra 2021
Prispevek iz septembrske številke obravnava predvsem finančne vidike in pravne postopke, zanemarja pa omeniti,
kako komasacije in agromelioracije vplivajo na zdravje v
krajini naše občine. Pri opisanih aktivnostih ste odstranili
ozare, zapuščene robove njiv, grmovja, mejice, posamezna
večja drevesa in druge z vidika kmetijstva nepomembne površine. Z vidika intenziviranja kmetijskega gospodarjenja
so ti razlogi logični, ni pa pojasnjeno, da bo v teh na novo
urejenih območjih manj koristnih živali, ki kmetijstvu posredno pomagajo. Poleg tega bodo imeli veter, voda in sonce
močnejši vpliv na nezaščiteno zemljo.
Z odstranitvijo »obstranskih površin« so bila za več deset
let uničena gnezdišča čmrljev in divjih čebel, ki so naravni
opraševalci poljščin. Odstranjena so bila zatočišča drobnih
ptic in manjše divjadi, ki na kmetijskih površinah nabirajo

V Zbirnem centru
v Suhadolah odslej
kotiček za oddajo
še delujočih
aparatov
Imate doma še delujoč aparat, ki ga ne potrebujete več?
Odslej ga lahko v ponovno uporabo oddate v zbirnem
centru v Suhadolah. V kotiček se lahko odda: pralne
stroje, hladilnike, zamrzovalnike, namizne in prenosne
računalnike, zabavno elektroniko, male gospodinjske
aparate, igrače, mobilne telefone, zvočnike, TV z ravnim
zaslonom z daljinskim upravljalnikom, LCD monitorje,
krožne žage, vrtilnike, glasbene stolpe, sesalnike in ostale primerne aparate na elektriko ali baterije. Primerni so
aparati, ki so delujoči, nepoškodovani in varni za uporabo. Kotiček je postavila družba ZEOS, d.o.o. v sklopu projekta Life Spodbujamo e-krožno pod sloganom #Še sem
uporaben!, skupaj s projektnima partnerjema Zbornico
komunalnega gospodarstva pri GZS in podjetjem TSD,
d.o.o. ter z lokalnim partnerjem PUBLIKUS d.o.o.. Projekt
je sofinanciran s strani Ministrstva za okolje in prostor
RS ter Evropske komisije.

mnoge (škodljive) žuželke. Posekana so bila vzletna mesta
za sove in ujede, ki plenijo miši in druge glodalce. Bo zaradi
teh posegov narasla uporaba pesticidov in drugih škropiv?
Bo to imelo vpliv na kvaliteto podtalne (pitne) vode? Bo potrebno opraševalce pripeljati od drugod? Bo potrebno pripeljati novo rodovitno zemljo, ker jo bodo odpihnili vetrovi ali
odplavila voda?
Ker v prispevku omenjate, da bi komasacijo izvedli še na
drugih območjih, vas pozivam, da se pred načrtovanjem
agromelioracij ustavite, zajamete sapo in v postopke vključite strokovnjake, tudi s področja sonaravnega kmetijstva
in biodiverzitete. Stroke so namreč v toliko letih, kot ste se
ukvarjali s to komasacijo in agromelioracijo, ugotovile, da te
ne prinašajo samo pozitivnih posledic.
Urška Galien

Poslovna cona

Komenda
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Naslednja Aplenca, Glasilo Občine Komenda, izide v petek, 26. novembra. Rok za posredovanje gradiv za objavo v novembrski
številki je 8. november 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.
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Bremena usode te niso zlomila, pod zadnjim
bremenom pa si omahnila. Bolezen iz tebe vso moč je
izpila, za tabo ostalo je mesto spomina.

ZAHVALA
V tragični nesreči nas je mnogo prezgodaj zapustil
naš dragi mož, ati, dedi

JANKO LUŽAR,
iz Komende.
Vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob
strani in ga pospremili na njegovi zadnji poti, se
iskreno zahvaljujemo.
Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli.
(T. Pavček)

ZAHVALA
Od nas se je v 61. letu
življenja nenadoma poslovila

MARIJA URBANEC,
po domače Ulčarjeva Marija.

Ob boleči izgubi žene, mame, babi, tašče, sestre in
tete se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom,
sosedom, prijateljem in znancem. Hvala vsem
za podarjene svete maše, sveče in cvetje. Hvala
gospodoma Robiju Friškovcu in Jožetu Piberniku za
lep pogrebni obred, ter pevcem in nosačem.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste Marijo imeli radi in jo
pospremili v tako velikem številu na njeni zadnji poti.

Vsi njegovi domači
Komenda, september 2021

Vsi njeni

Venci, ikebane,
šopki za polaganje
po naročilu

Možna dostava
www.vrtnicenter.si
01 83 43 587

gasperlin@vrtnicenter.si

Odšli so ...
V 68. letu starosti se je poslovila
Albina Strgar iz Gore pri Komendi.
V 85. letu starosti se je poslovil
Franc Lipovšek, po domače
Ropretov France, iz Brega pri
Komendi.
V 83. letu starosti se je poslovil
Silvester Baloh, po domače
Fujanov ata iz Klanca pri Komendi.
V 58. letu starosti se je poslovila
Sonja Šebrek iz Brega pri
Komendi.
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Rešitev septembrske križanke se glasi: GLINENA KOZMETIKA
Gasilska zveza Komenda združuje tri prostovoljna gasilska društva
v Občini Komenda: PGD Komenda, PGD Križ in PGD Moste, ki
skrbijo skrb za požarno varnost na območju naše občine.

NAGRADE:
1. Nagrada – gasilni aparat - 6 KG
2. Nagrada – gasilni aparat – 2 KG
3. Nagrada – gasilni aparat – 1 KG

Seznam nagrajencev Nagradne križanke T.A. NARAVA
Tina Avguštin s.p., Suhadole 5 c, 1218 Komenda, v Aplenci, Glasilu občine Komenda, številka 09/2021:
1. nagrada – Komplet za nego las: NEŽKA RUS
2. nagrada – Komplet za nego obraza: INGRID KORBAR
3. nagrada – Komplet za nego telesa: KATARINA DOMJANIČ
Nagrajenci lahko na podlagi tega potrdila in osebnega
dokumenta nagrade prevzamejo pri T.A. NARAVA Tina
Avguštin s.p., Suhadole 5 c, 1218 Komenda
(telefon: 041 542 784). ČESTITAMO !

Rešeno križanko (lahko tudi samo geslo) pošljite na naslov: Uredništvo
APLENCE, Zajčeva 23, 1218 Komenda ali po mailu: urednistvo.gok@komenda.si
do vključno 15. novembra 2021. Na kuverto ne pozabite pripisati 'NAGRADNA
KRIŽANKA', poleg tega pa zraven potrebujemo še vaše ime, priimek in naslov.
Ostala pravila so objavljena na spletni strani Občine Komenda.
Upravljalec vaših osebnih podatkov je Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov pri upravljalcu je Jerneja Merva,
Dataofficer d.o.o, varstvopodatkov@komenda.si. Vaše osebne podatke obdelujemo zaradi izvedbe žrebanja ter izročitve nagrade. Obdelujemo zgolj vaše posredovane kontakte.

Peter Pavel

Glavar.
Duhovnik, prosvetljenec,
gospodarstvenik, dobrotnik

v stripu.
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* Iz knjižice: Peter Pavel Glavar. Duhovnik, prosvetljenec, gospodarstvenik, dobrotnik v stripu.
Več o projektu si preberite na strani 15. Strip se nadaljuje v naslednji Aplenci.
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