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Pogovor z županom Stanislavom Poglajnom

»V letošnjem letu ne 
nameravam več kandidirati 
za župana«
Glavni izziv letošnjega leta je rešitev na po-
dročju odlagališča inertnih odpadkov – Do 
imenovanja novega ravnatelja bo to funkcijo 
opravljala vršilka dolžnosti ravnatelja, Barbara 
Janežič Bizant – Pridobivanje gradbenega do-
voljenja za cesto Želodnik – Mengeš – Vodice se 
bo zavleklo za leto do leto in pol. 

Kakšne izzive Občini Komenda prinaša novo leto? 
Izzivi za letošnje leto so poleg zagotavljanja rednega in ne-
motenega dela in poslovanja Občine predvsem rešitev na 

področju odlagališča inertnih odpadkov in nadaljevanje predvi-
denih investicij iz preteklega leta, ki so bile zaradi delne blokade 
občinskega računa ustavljene. 

Se je od zadnje Aplence kaj premaknilo na področju 
inertnih odpadkov?
Narok za ustno obravnavo, v upravni zadevi izdaje okoljevarstvenega 
dovoljenja, ki ga vodi ARSO, je razpisan za 31. 1. 2022. Več informacij 
bomo predvidoma lahko posredovali po opravljeni ustni obravnavi.

Leto 2022 je tudi leto županskih volitev. Boste kandidirali?
V letošnjem letu je kar nekaj volitev. Med drugim bodo v novem-
bru redne lokalne volitve. Kot sem najavil že pred dobrimi tremi 
leti ob nastopu svojega drugega županskega mandata, na priha-
jajočih lokalnih volitvah ne nameravam kandidirati za mesto žu-
pana in bom zapustil to funkcijo. Morda, če bi se zgodilo kaj res 
posebnega, sicer pa trenutno ne vidim razloga, zakaj bi se še po-
dajal v te vode. 

Na decembrski seji je Občinski svet podal pozitivno mnenje 
Katji Katarini Mlakar za novo ravnateljico, ki pa kasneje ni 
dobila podpore v Svetu zavoda OŠ Komenda Moste. Kdo bo 
opravljal delo ravnatelja, dokler ne bo izbran nov?
Postopek imenovanja ravnatelja Osnovne šole Komenda Moste 
vodi Svet zavoda OŠ Komenda Moste. Svet zavoda je na 3. redni 
seji, dne 22. 11. 2021, sprejel sklep, s katerim je za vršilko dolžnos-
ti ravnatelja imenoval Barbaro Janežič Bizant. Mandat imenovane 
traja od 3. 1. 2022 do imenovanja ravnatelja oziroma pričetka dela 
ravnatelja, vendar največ za eno leto od imenovanja. Svet zavoda 
bo ponovni razpis za ravnatelja predvidoma objavil v začetku me-
seca februarja 2022.

Na eni izmed zadnjih sej ste omenili, da se vendarle nekaj 
premika glede ceste Želodnik – Mengeš – Vodice. 
Ste lahko bolj konkretni?
Ob lanskoletnem obisku ministra za infrastrukturo gospoda Vr-
tovca na naši občini je tekel razgovor tudi o tej problematiki. Že 
takrat nam je bilo zagotovljeno, da bo postopek gradnje odseka 
glavne ceste Mengeš – Žeje – Vodice v naši Občini enak, kot 
je bil za obvoznico Vodice. DARS,  d. d.,  naj bi pripravil celot-
no dokumentacijo, vključno z gradbenim dovoljenjem, izvedbo 
gradnje pa naj bi vodilo Ministrstvo za infrastrukturo. Oktobra 
lani smo prejeli v vednost Sklep Ministrstva za okolje in pros-
tor, Agencije RS za okolje, da mora DARS za predvideno gradnjo 
glavne ceste izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti oko-
ljevarstveno soglasje. To pomeni, da se bo pridobivanje gradbe-
nega dovoljenja zavleklo vsaj za eno leto do leto in pol, kolikor 
po izkušnjah traja pridobitev okoljevarstvenega soglasja. Ker 
je državni prostorski načrt za to cesto star že petnajst let, za 
projektante pripravljamo pripombe k takratnim rešitvam. Pre-
dlagali bomo, da se jih pri izdelavi projekta in v okviru dopust-
nih odstopanj od prostorskega načrta tudi upošteva. Vzporedno 
smo v dogovoru z Direkcijo RS za ceste na Občini prednostno 
pripravili projekte za ureditev odseka od restavracije »Olga« do 
Pšate. Projekti, ki v čim večji možni meri upoštevajo končne re-
šitve na tem odseku, so trenutno v recenzijskem postopku. Pri-
čakujemo, da bo do konca februarja izdano soglasje Direkcije RS 
za infrastrukturo, ki bo tudi investitor prenove.

Špela Šimenc
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21. Seja Občinskega sveta Občine Komenda
V četrtek, 23. decembra, je v telovadnici Osnovne šole v Mostah potekala 21. seja Občinskega sveta Občine Komenda. 
Nekaj poudarkov zadnje občinske seje v letu 2021.

Pozitivno mnenje Občinskega 
sveta za edino prijavljeno 
kandidatko za ravnatelja 
Osnovne šole Komenda Moste
Svet zavoda OŠ Komenda Moste je 20. 10. 
2021 začel s postopkom imenovanja nove-
ga ravnatelja. Na javni razpis se je prijavila 
ena kandidatka (Katja Katarina Mlakar), 
ki izpolnjuje zahtevane razpisne pogoje. 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja Občinskega sveta Občine 
Komenda je predlagala Občinskemu sve-
tu, da kandidatki poda negativno mnenje. 
Roman Koncilija je ob tem obrazložil, da 
so negativno mnenje podali zato, ker so 
bila v življenjepisu navedena dejstva, ki so 
se izkazala za nepravilna, poleg tega pa bi 
po njegovem mnenju kandidatka za vo-
denje tako velikega kolektiva, kot ga ima 
komendska osnovna šola, morala imeti 
nekaj več izkušenj. S tem se niso strinjali 
vsi svetniki. Svetnika Jože Šimenc in Mojca 
Šraj sta izrazila mnenje, da je mladim treba 
dati priložnost, Aleš Marinko pa je dejal, da 
bodo kandidatko podprli, ker je stroki tre-
ba zaupati. Občinski svet je po glasovanju s 
štirimi glasovi za podal pozitivno mnenje 
Katji Katarini Mlakar za novo ravnateljico. 
Klub temu pa Mlakarjeva kasneje ni dobi-
la dovolj podpore na Svetu zavoda OŠ Ko-
menda Moste, kar pomeni, da se ponavlja 
razpis za novega ravnatelja. 

Predlog Odloka o proračunu 
Občine Komenda za leto 2022 – 
prva obravnava

Občinski svetniki so potrdili predlog Odlo-
ka o proračunu za leto 2022 v prvi obrav-
navi, ki ga je predstavila Martina Bajde. 
Osnova za izračun primerne porabe je 
povprečnina, ki znaša 645 evrov, primerna 
poraba za Občino Komenda pa je določena 
v višini 3.918.293 evrov. Skupno načrtova-
ni prihodki za leto 2022 znašajo 6.602.782 
evrov in so za slabih 6 % nižji kot v letu 

2021, tri četrtine vseh teh prihodkov pred-
stavljajo davčni prihodki. Predlog prora-
čuna upošteva dejstvo, da Sklep o davčni 
izvršbi, ki ga je Občina dobila konec juni-
ja 2021 še vedno ni umaknjen, kar pomeni, 
da je občinski račun še vedno  delno  blo-
kiran. Od vseh načrtovanih prihodkov je 
4,2 mio evrov prihodkov, ki so po zakonu 
o davčnem postopku izvzeti iz davčne iz-
vršbe in so namenjeni financiranju zakon-
skih obveznosti, razlika (2,4 mio evrov) pa 
iz davčne izvršbe ni izvzeta. Ti prihodki so 
na odhodkovni strani vsi izkazani v okvi-
ru postavke Zapiranje odlagališča inertnih 
odpadkov v Suhadolah. »Z namenom, da 
smo lahko zagotovili proračunsko ravno-
težje, je bilo posledično potrebno na od-
hodkovni strani skrajno racionalno načr-
tovanje sredstev za financiranje zakonskih 
obveznosti Občine, zadržali oz. ustavili 
smo financiranje gospodarskih dejavnosti 
(na področju kmetijstva, turizma,  male-
ga gospodarstva  …), ustavili smo tudi fi-
nanciranje oz. zaenkrat zadržali ukrepe 
in programe tudi na drugih področjih (so-
cialnega varstva, izobraževanja…). To so 
predvsem ukrepi, ki niso zakonske obve-
znosti Občine. V predlogu  proračuna  tudi 
zaenkrat ni umeščenih nobenih investicij, 
razen krvavškega vodovoda, smo pa nižali 
tudi sredstva za delovanje društvenih de-
javnosti,« je na seji povedala Martina Baj-
de, ki upa, da bo do naslednje obravnave 
(predvidoma v februarju) prišlo do umika 
davčne izvršbe in do deblokade.
 

24–urna dežurna pogrebna 
služba – seznanitev s podeljeno 
koncesijo in potrditev sklepa o 
višini cene

Kot smo že zapisali v novembrski števil-
ki Aplence, je bila 26. 10. 2021 za obdobje 
desetih let podpisana koncesijska pogod-
ba s Komunalnim podjetjem Kamnik d.o.o. 
za izvajanje obvezne gospodarske javne 
službe, 24-urne dežurne pogrebne službe. 

Kot je na seji obrazložila Mira Koritnik, ta 
služba obsega vsak prevoz pokojnika od 
kraja smrti do hladilnih prostorov izva-
jalca javne službe ali v določenih primerih 
do zdravstvenega zavoda in nato nazaj do 
hladilnih prostorov, vključno z njihovo 
uporabo. Svetniki so se na seji seznanili 
s podeljeno koncesijo, potrdili pa so tudi 
sklep o potrditvi cene 24-urne dežurne 
pogrebne službe. Cenik predlaga izvajalec 
v skladu z Uredbo o metodologiji za obli-
kovanje cen 24-urne dežurne pogrebne 
službe. Cena storitve javne službe izbra-
nega koncesionarja znaša 137,15 evrov 
(bruto) na pokojnika. Predlagana cena ne 
vpliva na občinski proračun, saj se stori-
tve zaračunajo naročniku (ki pa si izvajalca 
pogrebne storitve izbere sam).

Špela Šimenc

Ob smrti pokojnika doma 
občani Občine Komenda 
pokličejo Komunalno pod-
jetje Kamnik na telefonsko 
številko: 041 634 948. To je 
dolžno pokojnika odpelja-
ti. Glede samega pokopa in 
opravljanja pogrebne stori-
tve pa imajo občani svobod-
no odločitev, katerega izva-
jalca bodo izbrali. 
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Pomembne številke v Občini:

Občina Komenda: 01/ 724 74 00

Osnovna šola Komenda Moste:  
01/724 71 50

Pošta Komenda: 030 719 705

Vrtec Mehurčki: 01 834 13 20

Zdravnik (Studio R): 051 400 080

Zobna ordinacija (T Dent):  040 802 532

24-urna dežurna pogrebna služba:  
041 634 948

Prehodno naročanje strank v Občinski 
upravi Občine Komenda v času izrednih 
zdravstvenih razmer - OBVESTILO 

V skladu z usmeritvami Vlade Republike Slovenije, Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje, Odlokom o začasnih ukrepih za prepre-
čevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 
(Uradni list RS, st. 174/2021, 177/2021), Odlokom o začasnih ukre-
pih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z na-
lezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah (Uradni list RS, st. 
180/21 ), ter v skladu z usmeritvami Ministrstva za javno upravo, 
zaradi preprečevanja širjenja virusa COVID- 19, v Občinski upravi 
Občine Komenda do preklica veljajo naslednji zaščitni ukrepi: 

 ◼ Za obisk Občinske uprave Občine Komenda, z namenom ure-
janja upravnih zadev, se mora stranka predhodno naročiti po 
telefonu, elektronsko (s posredovanjem naročila na e-naslov 
Občine oz. javnega uslužbenca) ali s posredovanjem naročila v 
obliki klasične pošte.

 ◼ Vlogo stranke lahko vložijo neposredno v uradnih prostorih 
organa le, če je s področnimi zakoni določeno, da se konkretne 
vloge lahko vložijo samo pri organu. Vložitev vloge na Občini 
Komenda morate predhodno najaviti in se o času vložitve do-
govoriti z organom.

 ◼ Nenaročene stranke se sprejme zgolj v primeru urejanja nujnih 
zadev, katerih ureditve ni mogoče odložiti na kasnejši čas.

 ◼ V prostorih organa ne izvajamo pregledovanja dokumentov, če 
stranki ali drugi osebi, ki izkaže pravni interes, lahko pošljemo 
kopijo dokumentov zadeve.

 ◼ Plačilni promet (npr. plačilo upravne takse) se prioritetno iz-
vaja z uporabo plačilnih kartic (brezgotovinsko).

 ◼ Obvezno je nošenje zaščitnih mask, spoštovanje primerne var-
nostne razdalje (najmanj 1,5 m), razkuževanje rok in preverja-
nje PCT (preboleli, cepljeni, testirani) pogoja.

 ◼ Zadrževanje in zbiranje večjega števila oseb pred poslovno 
zgradbo je prepovedano.

Stanislav Poglajen, župan

Naročanje in informacije na telefonskih številkah 
oz. preko elektronske pošte:

VSA PODROČJA
KLAVDIJA REHBERGER, Sistemski administrator VI 
v občinski upravi, telefon: 01 7247 400; e-naslov: 
obcina@komenda.si

PODROČJE FINANC IN GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI
MARTINA BAJDE, višja svetovalka za finance, 
gospodarske dejavnosti, proračun, projektno delo 
in finančni nadzor, telefon: 01 7247 405; e-naslov: 
martina.bajde@komenda.si
MIRA KORITNIK, višja svetovalka za premoženjske 
zadeve in investicije, telefon: 01 7247 406; e-naslov: 
mira.koritnik@komenda.si

PODROČJE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI
MATEJA DROLC, višja svetovalka za družbene 
dejavnosti, 
telefon: 01 7247 409; e-naslov: mateja.drolc@
komenda.si
MIRA KORITNIK, višja svetovalka za premoženjske 
zadeve in investicije, telefon: 01 7247 406; e-naslov: 
mira.koritnik@komenda.si

PODROČJE UREJANJA PROSTORA, VARSTVA OKOLJA 
IN KOMUNALNIH ZADEV
MARJAN POTOČNIK, podsekretar za urejanje prostora, 
komunalne zadeve in varstvo okolja, 
telefon: 01 7247 408; e-naslov: marjan.potocnik@
komenda.si

PODROČJE DEJAVNOSTI REZIJSKEGA OBRATA
BERNARDKA PAVLINIČ, višja svetovalka za 
gospodarske javne službe - vodja Rezijskega obrata, 
telefon: 01 7247 41 O; e-naslov: bernarda.pavlinic@
komenda.si
ANGELCA MLAKAR, višja svetovalka za komunalne 
dejavnosti 
telefon: 01 7247 404; e-naslov: angelca.mlakar@
komenda.si

Ker na Občini Komenda beležimo veliko število klicev, 
stranke vljudno prosimo za strpnost in razumevanje.
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Stran 1 od 1 

 

Na podlagi 8. člena Pravilnika o dodeljevanju pomoči občanom Občine Komenda (v nadaljevanju: 
Pravilnik) (veljaven od 28. 12. 2018, objavljen https://www.uppg.si/delovanje-uppg/predpisi/) 
Ustanova Petra Pavla Glavarja (UPPG) tudi letos objavlja  
 

JAVNI RAZPIS SOCIALNE POMOČI v letu 2022 
 

za občane Občine Komenda, ki so se znašli v trenutni hudi denarni stiski. 
 
Do pomoči so upravičeni polnoletni prosilci s stalnim prebivališčem v Občini Komenda, ki so oddali 
popolno vlogo v svojem ali v tujem imenu. 
 
Vloga je popolna, kadar vsebuje dokumente, ki jih prosilec predloži v lastnem interesu:  

• dokazilo o stalnem bivališču v Občini Komenda (kopija veljavnega osebnega dokumenta), 
• originalne ali kopije položnic ali računov, 
• kopija odločbe CSD o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki ne sme biti starejša od enega 

leta, 
• pisna obrazložitev prošnje za pomoč z navedbo popolnih osebnih podatkov prosilca (ime in 

priimek, naslov, telefonska številka), 
• vlogi se lahko neobvezno priloži tudi priporočilo za pomoč Centra za socialno delo Osrednja 

Slovenija – vzhod, enota Kamnik, Župnijske Karitas Komenda ali krajevne organizacije 
Rdečega križa.  

Prosilec je lahko tudi posameznik, ki ve za človeka v svojem okolju, ki je v izraziti materialni in 
denarni stiski. Zaradi verodostojnosti v prošnji prosilec navede tudi svoje osebne podatke.  
 
Ker so denarna sredstva omejena, bo Ustanova dala prednost prosilcem, ki vlogo oddajajo prvič in 
ki med prejetimi vlogami izkazujejo najbolj neugodne, predvsem finančne razmere.  
 
Razpis je odprt do 30. 12. 2022. Vloge rešujemo do izrabe namenskih sredstev.  
 
Vloge oddajte z vsemi zahtevanimi pogoji v pisni obliki na sedež Ustanove: UPPG, Zajčeva 23, 1218 
Komenda. Na kuverto pripišite: Odbor za dodeljevanje socialne pomoči.  
 
Postopek obravnave prispelih vlog je zaključen s poslanimi potrdili o plačilih položnic ali z 
obvestilom o nepopolni ali zavrnjeni vlogi najkasneje v 21 dneh od prejema vloge. 
 
Za pomoč pri oblikovanju prošnje lahko pokličete 041 589 785. 
 

Helene Drolc 
predsednica odbora za 
dodeljevanje socialne pomoči 

7. januar 2022 Štefan Petkovšek  
predsednik uprave UPPG 
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Deseti pohod  
Od jaslic do jaslic
Komendska pohodniška skupina 
»Škrjančki« se je 26. decembra na 
državni praznik dan samostojnosti 
enotnosti ter god sv. Štefana že de-
setič pod vodstvom Franceta Drolca 
z Gore pri Komendi podala na pohod 
Od jaslic do jaslic. 

Tokrat so si ogledali jaslice ob poti iz vasi 
Poženik v sosednji cerkljanski občini do 
Šenturške Gore. Letos je na ogled 33 jas-
lic, kolikor so jih od Poženika do Šenturške 
Gore postavili postavljavci in ljubitelji jaslic, 
iz naše, cerkljanske, kranjske, kamniške in 
mengeške občine, eden celo iz Bruslja, se je 
odpravilo 20 »Škrjančkov«. Prvi postavljalec 
jaslic ob Komendski planinski poti je bil pred 
15 leti Franc Štern iz Mlake. Franc si je posta-
vitev jaslic precej »otežil«, saj je sprva zanje 
nosil kamenje v svojem nahrbtniku. Ko ga je 

bilo dovolj, je na vrh postavil jaslice. Kmalu 
so mu sledili »Škrjančki«. Zadnje čase jih ti 
in drugi ljubitelji jaslic ne postavljajo več v 
tolikšnem številu ob Komendski planinski 
poti (letos so jih devet), marveč raje ob poti 
iz Poženika na Šenturško Goro. Glavni razlog 
je, ker je ta pot varnejša in tudi manj zahtev-
na kot odsek Komendske planinske poti od 
Cerkljanske Dobrave do Šenturške Gore in 
strm spust po krožni poti v dolino.  Obisko-
valcev jaslic je vedno več.

Jožef Pavlič

24. Mačkov pohod 

Pohodniška sekcija Škrjančki Pla-
ninskega društva Komenda je na 
novega leta dan organizirala tra-
dicionalni, že 24. Mačkov pohod iz 
Poženika po stari poti na Šenturško 
Goro  (667 mnv) in nazaj v dolino.  

Letošnjega pohoda na nekaj več kot pet 
kilometrov dolgi poti se je udeležilo 25 
pohodnikov iz komendske, cerkljanske 
in   kamniške občine. Najstarejši udele-
ženec Mačkovega pohoda je bil 79-letni 
Peter Lončar iz Zaloga pri Cerkljah, štirje 
udeleženci, Štefan Kern, Franc Vidmar ter 
Majda in Franc Drolec, pa so bili  na vseh 
dosedanjih 24 pohodih. Vreme je bilo le-
tos pohodnikom resnično naklonjeno, 
jasno, temperatura pa je bila plus  osem 
stopinj.  Vsi pohodniki so med pohodom 
nosili zaščitne maske in jih sneli le za fo-
tografiranje. Na Šenturški Gori so se vpi-
sali v pohodno knjigo in se na Turistični 
kmetiji   Pavlin okrepčali s toplim čajem 

in sladicami. Ob vrnitvi v dolino so bili 
deležni pohodniške malice, ki so  jo prip-
ravili v Okrepčevalnici Marička v Zalogu 
pri Cerkljah. Med pohodom so si v nara-
vi ob poti iz Poženika na Šenturško Goro 
ogledali številne jaslice. Ob koncu pohoda 
nihče ni kazal znakov utrujenosti, osve-

žitev na svežem zraku pa je pohodnikom 
dala zagona za pohode v letošnjem letu. 
Kot je povedal Franc Drolec, so si ob za-
ključku pohoda zaželeli zdravja in da se 
prihodnje leto 1. januarja zberejo v veliko 
večjem številu.

 Janez Kuhar
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Lepo je biti muzikant: 
slavnostni koncert Kulturnega 
društva godba Komenda
19. decembra 2021 je bil zelo meglen mrzel zimski večer, v Komendi pa so nam godbenice in god-
beniki pripravili nepozabno kulturno doživetje.     

V Kulturnem domu smo se zbrali 
ljubitelji dobre glasbe in prijatelji 
godbenic in godbenikov Komende. 

Kulturni dom smo kar dodobra napolnili,  
kljub temu, da je zaradi epidemije veliko 
sedežev moralo ostati praznih. Žal, taki 
časi so. Gredo pa vse čestitke in zahvala di-
rigentu Petru Šali in predsedniku društva 
Boštjanu Marnu, da kljub močnim omejit-
vam nadaljujejo in vztrajajo s svojo dejav-
nostjo in z vajami. 
Prireditev so pričeli z glasbo: Dobre volje 
smo - Vsi veselo pojemo - Jutri na raj-
žo grem - Micka Kovačeva -  Še štiri leta 
bom jo čakal - Moja je, in moja bo. Ko pa 
je na oder stopil še dirigent Peter Šala, je 
dodatna energija kar preplavila dvorano. 
Prireditev je hudomušno povezoval Matej 
Primožič. Deseti obletnici godbe je spre-
tno dodajal še eno ničlo in godbi pripisal 
kar 100 let delovanja. Sledila je zahvala 
Primožu Koscu iz Mengša, saj je od za-
četka delovanja godbe tudi kot ustanovni 
član aktivno deloval in strokovno pomagal 
pri umetniškem ustvarjanju. Žal se zaradi 
bolezni prireditve ni mogel udeležiti. Prav 
za slavnostni dogodek je prispeval ven-
ček valčkov in skladbo »Po slovensko«   in 
»Komendsko poskočnico«.
Sledile so zahvala in čestitke članu god-
be Gašperju Keko za uspešno zaključeno 
glasbeno akademijo v Nemčiji. Oddirigiral 
je priredbo svoje skladbe. Poslušali smo še 
Šopek domačih, 2. del Šopka domačih, Ko-
mendsko koračnico, Tam na ravnem polju 
in Lepo je biti muzikant. 
Sledil je pozdrav Toneta Ftičarja, v imenu 
Območne izpostave Javnega sklada repu-
blike Slovenije za kulturne dejavnosti  Ka-
mnik. Nadaljeval je Boris Selko, predsednik 
Zveze slovenskih godb. Poudaril je zavest 
zgodovinskega spomina in ponosa god-
benikov, saj poteka ravno 200 let od smrti 

Jakoba Frančiška Zupana. Zupan je leta 
1780 napisal prvo slovensko opero Belin v 
slovenskem jeziku. Služboval je kot učitelj 
glasbe v Kamniku in na prizadevanje Petra 
Pavla Glavarja je za nekaj let prišel pouče-
vat glasbo tudi v Komendo. Glavar si je za 
to zelo prizadeval in uspel, ker je učitelju 
Zupanu bogato plačal. Lahko verjamemo, 
da je tako tudi v našem kraju izpod peresa 
Zupana nastala kaka lepa muzika.
V nadaljevanju sta oba slavnostna gos-
ta podelila godbenikom priznanje Vinka 
Štrucla za desetletno delovanje v godbi. 
To je novo priznanje za delovanje v god-
bah Slovenije, včasih smo vsi ljubiteljski 
glasbeniki - tudi pevci - prejemali Gallu-
sova priznanja. In prav je tako, saj danes 
v Sloveniji deluje okoli 8000 ljubitelj-
skih godbenic in godbenikov. Obenem je 
predsednik komendske godbe v dar pre-
jel Zbornik slovenskih godb. Najstarej-
ša godba v Sloveniji in na svetu je Godba 
Idrija, ki deluje že 375 let. Godba Komenda 

je ob tem prejela tudi spominsko plaketo. 
Niso pa pozabili na zahvalo novim, mla-
dim članom. Še posebno presenečenje pa 
je bila pesem in mali ognjemet ob pesmi 
Vse najboljše za te, dragi Timotej, ki je 
prav na ta dan praznoval 20. rojstni dan. S 
svojima vokaloma sta večer popestrila še 
Miša Šala in Matej Primožič z Avsenikovo 
novoletno voščilnico.
Komendske godbenice in godbeniki so za 
nas pripravili slavnostni novoletni kon-
cert, s katerim so lepo popestrili deseto 
obletnico delovanja svojega kulturnega 
društva. Ob tem pomembnem dogodku so 
pripravili tudi ličen jubilejni zbornik, ki 
opisuje njihove pomembnejše dogodke, 
dosežke in potovanja.
Čisto za konec je sledila še zahvala vsem, ki 
so kakorkoli pripomogli k delovanju naše 
godbe, v upanju na še dodatnih mnogo 
uspešnih let glasbenega ustvarjanja. 

Katja Tabernik
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DU Komenda: Priznanja PZDU 
Gorenjske, zahvala prizadevnim 
poverjenikom in balinarski turnir
Pokrajinska zveza društev upokojencev (PZDU) Gorenjske je decembra 2021 na svojem sedežu v 
Kranju podelila »Priznanje društvu upokojencev Komenda za uspešno delo na področju športa, 
rekreacije in gibalne kulture«. 

Hkrati s priznanjem je DU Komenda 
prejelo tudi dopis PZDU Gorenjske, v 
katerem je ta organizacija sporočila, 

da je 10. 12. 2021 na TRR DU Komenda na-
kazala donacijo v višini 50 evrov; obenem 
se je društvu zahvalila za »vzorno sodelo-
vanje s PZDU Gorenjske v letu 2021«. 
Predsednik DU Komenda Saša Lenarčič je 
22. decembra 2021 na razširjeni seji Uprav-
nega odbora (UO) DU Komenda (povablje-
ni so bili tudi poverjeniki in poverjenice 
društva) v prostorih Planinskega doma 
Komenda vročil priznanje PZDU Gorenj-
ske podpredsedniku DU Komenda Avgustu 
Sodniku in članu DU Komenda Karlu Ma-
tušu. Oba sta ga dobila za »aktivno in zav-
zeto delo v DU Komenda«.
Saša Lenarčič se je tudi zahvalil posebej 
povabljenim poverjenikom in poverjeni-
cam DU Komenda za njihovo zelo požrtvo-
valno delo za društvo. Povedal je še, da 
bodo v prihodnjem letu raznosili darila 
članom društva, starejšim od osemdeset 
let, ki jih letos pred novim letom ni bilo 

mogoče osebno izročiti zaradi covida-19. 
To bodo naredili, ko bodo pobirali članari-
no za leto 2022. Povabil je tudi k vključitvi 
novih članov v društvo.
Predsednik društva je nato povabil tiskov-
nega predstavnika društva Jožefa Pavliča, 
da je predstavil svojo najnovejšo knjigo 
Dnevi mojih let, ki je izšla ob njegovem 70. 
rojstnem dnevu.
Saša Lenarčič je še povedal, da je bil 21. 
decembra 2021 na komendskem balinišču 
t. i. Miklavžev božično-novoletni balinar-
ski turnir. Tekmovalo je 14 tekmovalcev in 
tekmovalk, in sicer v parih. Zmagala sta 
Miro Misja in Tomaž Hacin, druga sta bila 
Dani Misja in Avgust Sodnik, tretja Fani 
Sodnik in Andreja Rojko, četrta pa Tone 
Zarnik in Ciril Rogelj. Rezultate je razglasil 
sodnik Tomaž Hacin, voditeljica balinar-
ske sekcije pri DU Komenda Ivanka Žulič 
pa je na koncu štirim najboljšim parom 
razdelila medalje – praktične nagrade.
Že na deseti redni seji UO DU Komenda, 
10. decembra 2021 v prostorih Teniške-

ga kluba Komenda, so udeleženci odobrili 
predlog predsednika UO DU Komenda Saša 
Lenarčiča, da podprejo nakup kompleta 
petih novih balinarskih krogel za žensko 
balinarsko ekipo, ki je 13. septembra 2021 
na državnem prvenstvu v balinanju Zve-
ze društev upokojencev Slovenije (ZDUS) 
na komendskem balinišču osvojila prvo 
mesto, že prej pa prav tako prvo mesto na 
gorenjskem prvenstvu. Navzoči so njegov 
predlog soglasno podprli. Ne toliko zaradi 
velikih uspehov balinark (pokala in meda-
lje so že dobili), marveč predvsem zaradi 
njihovega prizadevnega dela za društvo 
in resnične potrebe po novih balinarskih 
kroglah, ker so stare že obrabljene.
DU Komenda v letu 2022 načrtuje tudi 
slovesno praznovanje 20-letnice svojega 
pevskega zbora z veliko pevsko priredi-
tvijo in izidom zbornika ter poživitev kul-
turnega življenja v Komendi z literarnim 
nastopom pesnikov in pisateljev med do-
mačimi upokojenci. 

Jožef Pavlič 

Vročitev priznanja Avgustu Sodniku Vročitev priznanja Karlu Matušu
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NEGA IN ZDRAVJE
NA ENEM MESTU.

Živimo polno življenje. Dan za dnem. Zgodi se, da zaradi 
bolezni, poškodbe ali starostne oslabelosti potrebujemo 
pomoč. Začasno ali trajno. Takrat je dobro vedeti kam po 

podporo, storitve in izdelke.

»V podjetju SeneCura nas veseli, da prihajamo 
tudi v občino Komenda. Odprtje doma starejših 

občanov ja za lokalno skupnost velika pridobitev. 
Po najboljših močeh bomo zagotavljali kvalitetno 

in strokovno oskrbo bodočim stanovalcem. 
Skupaj s sodelavci bomo delovali v skladu z našim 

sloganom - Blizu ljudem. «

Mag. Sanda M. Gavranovič, 
poslovna direktorica SeneCura Slovenija

KAKOVOSTNO STARANJE
IN MEDGENERACIJSKO SOŽITJE

KONKRETNE KORISTI  ZA LOKALNO SKUPNOST 
IN UPORABNIKE DOMA V KOMENDI

Široka paleta raznovrstnih programov namenjenih občanom, ki potrebujejo 
dolgotrajno oskrbo, starostnikom, ki so sorazmerno zdravi in aktivni in 
celotnemu prebivalstvu občine, za učenje nove solidarnosti med generacijami.

Lokalna skupnost bo dobila domsko varstvo v kraju bivanja, s čimer starostnik 
ohrani stik s svojim poznanim okoljem in možnost vključevanja v življenje 
doma in izven doma.

Možnost dnevnega varstva.

Sodelovanje s krajevnimi organizacijami s poslanstvom prizadevanja za 
kakovostno in solidarno medgeneracijsko sožitje (Zavod Medgeneracijsko 
središče Komenda, Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Komenda, 
Društvo upokojencev Komenda, Ustanova Petra Pavla Glavarja, ...)

Možnost sodelovanja lokalnega gospodarstva.

Nova delovna mesta.

V Zavodu Medgeneracijsko središče Komenda smo veseli, da so naša 
dolgoletna prizadevanja za domsko oskrbo starostnikov v domačem okolju 
končno obrodila sadove. V skrbi za kakovostno staranje in medgeneracijsko 
sožitje v celotni lokalni skupnosti se zavezujemo k sodelovanju z vodstvom 
doma, z zaposlenimi, predvsem pa s stanovalci in njihovimi svojci. Pri tem 
nam bo v strokovno pomoč Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in 
medgeneracijsko sožitje.

za ZMSK Viktorija Drolec

V TRINADSTROPNEM DOMU BO 
PROSTORA ZA 75 STANOVALCEV.

Naše osnovno vodilo je »Blizu ljudem« in z inovativnimi koncepti oskrbe in 
nege prispevamo h kakovosti življenja ljudi, ki zaupajo naši oskrbi. Poleg 
celostne nege našim uporabnikom ponujamo profesionalno oskrbo in s 
številnimi aktivnostmi bogatimo njihov vsakdan. S tem jim želimo podariti 
veselje do življenja in veliko lepih trenutkov. Naš cilj je, da v največji možni 
meri ohranimo, po možnosti pa tudi izboljšamo samostojnost in kakovost 
življenja nam zaupanih stanovalcev. S pomočjo različnih instrumentov 
zagotavljamo standarde kakovosti, ki velja za celotno podjetje. K temu 
spadajo tako redne, standardizirane ankete zadovoljstva pri naših 
stanovalcih, kakor tudi definiran proces za obravnavo vsakršnih povratnih 
informacij. S pomočjo internih in eksternih revizij redno preverjamo 
upoštevanje strokovnih zahtev in standardov. Z dosledno strukturirano 
identifikacijo in analizo odklonov proaktivno analiziramo tveganja in se pri 
nenačrtovanih pripetljajih odzovemo profesionalno. Tekoče izobraževanje in 
usposabljanje naših sodelavcev je nadaljnji pomemben gradnik za 
zagotavljanje kakovosti. SeneCura razvija tudi lastne inovativne programe za 
ciljno usmerjeno nadaljnje izobraževanje osebja.

Senecura

50
ENOPOSTELJNIH

SOB

10
DVOPOSTELJNIH

SOB

5
POSTELJ
ZA OAZO

PRILOŽNOST ZA VARNO, BOLJ 
KAKOVOSTNO IN OSMIŠLJENO 
PREŽIVLJANJE STAROSTI.

SeneCura Komenda ponuja nabor storitev, ki zagotavljajo 
celostno pomoč ljudem v tretjem življenjskem obdobju. 
Ponuja bivanje in oskrbo ter zdravstveno, zdravniško in 
socialno podporo. Storitve doma v Komendi bodo 
usmerjene v institucionalno varstvo starejših. 

DODATNA 
PONUDBA

VRTKAVARNAFRIZER

PRVI VPIS
STANOVALCEV

POMLAD
2022

PRVI SPREJEMI
STANOVALCEV

POLETJE/JESEN
2022

prva
polovica
2022

ZAPOSLOVANJE:

35
PROSTIH

DELOVNIH MEST 
NA RAZLIČNIH 

PODROČJIH

OKOLI

Prijave sprejemamo na 
kadri.komenda@senecura.si

Ponosen sem, da po večletnih prizadevanjih in številnih preprekah izgradnja 
doma starostnikov v Komendi postaja realnost in bo v bližini te sprehajalne poti  
zrasla nova, sodobna stavba, ki bo ponudila dom novim oskrbovancem. 

Z zavedanjem, da dom ni samo institucija, ampak bivališče njegovih stanovalcev, 
verjamem, da nam bo s skupnimi močmi in voljo uspelo poskrbeti za kvalitetno 
jesen življenja starejših občanov ter jim omogočiti bivanje v mirnem, varnem in 
toplem okolju domače občine.

Stanislav Poglajen, župan Občine Komenda

NA VOLJO SO  TRI  GOSPODINJSKE SKUPNOSTI PO 12  OSEB ZA DEMENTNE OSEBE.

Po ocenah bo do leta 2050 samo v Sloveniji 90.000 ljudi, obolelih za določeno obliko demence. Oskrba ljudi z demenco torej predstavlja 
bistveni poudarek pri delovanju socialnih zavodov.

V naših ustanovah stremimo k usposobljenosti kadra za delo s stanovalci z demenco. Mnogo naših sodelavcev je usposobljenih za validacijo®. 
To je oblika komuniciranja, ki sledi sočutnemu, spoštljivemu odnosu z dezorientiranim, starejšim človekom. Spoštujemo subjektivno doživeto 
resničnost naših stanovalcev in poskušamo razumeti njihova čustva. S tem nam uspe, da zmanjšamo stres prizadete osebe in spodbujamo 
ugodno počutje. Z validirano oskrbo se oseba čuti sprejeta v svojem svetu in razumljena.

Senecura

S SKUPNIMI AKTIVNOSTMI DO VEČJEGA VESELJA DO ŽIVLJENJA.

PESTRE AKTIVNOSTI OPTIMALNA PREHRANA VEČERJA V SOJU SVEČ

SRČNA ŽELJA POČITNIŠKA IZMENJAVA ŽIVALSKI PRIJATELJI

Vir: Razstava, ki je bila zadnjih nekaj mesecev postavljena na panojih na šolski poti in se počasi od tam poslavlja.  Več informacij: pisarna@senecura.si
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Ponosen sem, da po večletnih prizadevanjih in številnih preprekah izgradnja 
doma starostnikov v Komendi postaja realnost in bo v bližini te sprehajalne poti  
zrasla nova, sodobna stavba, ki bo ponudila dom novim oskrbovancem. 

Z zavedanjem, da dom ni samo institucija, ampak bivališče njegovih stanovalcev, 
verjamem, da nam bo s skupnimi močmi in voljo uspelo poskrbeti za kvalitetno 
jesen življenja starejših občanov ter jim omogočiti bivanje v mirnem, varnem in 
toplem okolju domače občine.

Stanislav Poglajen, župan Občine Komenda

NA VOLJO SO  TRI  GOSPODINJSKE SKUPNOSTI PO 12  OSEB ZA DEMENTNE OSEBE.

Po ocenah bo do leta 2050 samo v Sloveniji 90.000 ljudi, obolelih za določeno obliko demence. Oskrba ljudi z demenco torej predstavlja 
bistveni poudarek pri delovanju socialnih zavodov.

V naših ustanovah stremimo k usposobljenosti kadra za delo s stanovalci z demenco. Mnogo naših sodelavcev je usposobljenih za validacijo®. 
To je oblika komuniciranja, ki sledi sočutnemu, spoštljivemu odnosu z dezorientiranim, starejšim človekom. Spoštujemo subjektivno doživeto 
resničnost naših stanovalcev in poskušamo razumeti njihova čustva. S tem nam uspe, da zmanjšamo stres prizadete osebe in spodbujamo 
ugodno počutje. Z validirano oskrbo se oseba čuti sprejeta v svojem svetu in razumljena.

Senecura

S SKUPNIMI AKTIVNOSTMI DO VEČJEGA VESELJA DO ŽIVLJENJA.

PESTRE AKTIVNOSTI OPTIMALNA PREHRANA VEČERJA V SOJU SVEČ

SRČNA ŽELJA POČITNIŠKA IZMENJAVA ŽIVALSKI PRIJATELJI

Vir: Razstava, ki je bila zadnjih nekaj mesecev postavljena na panojih na šolski poti in se počasi od tam poslavlja.  Več informacij: pisarna@senecura.si
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Ne sprašujte, po čem je 
življenje, po čem je kultura?
Verjetno se je že marsikdo med nami vprašal, kakšen je sploh smisel našega obstoja na tem pla-
netu. Če opustimo misel, da je že zgolj razmišljanje v tej smeri znak rahle depresije in občutka 
nemoči, potem se vendarle ponuja en rahlo smiseln odgovor.

Smo evolucijska napaka narave, mu-
tacija, trdovratna metastaza, ki 
streže po življenju tega planeta in 

to navkljub temu, da nam je nekje vmes 
stvarnik menda vdahnil božjo iskro. To 
naše hlepenje po smislu pa vendarle lahko 
nekoliko potešijo nekatere verske tradicije. 
Ena pravi, da se rojevamo znova in znova 
in iz inkarnacije v inkarnacijo opravlja-
mo in rešujemo naloge, ki jih v prejšnjem 
življenju nismo zmogli; do končnega 
razsvetljenja. 
Tu se pojavi utemeljena bojazen, da bomo 
prej, preden bo razsvetljena kritična masa 
ljudi, do konca oskrunili naš planet. 
Druga verska tradicija, ki je nam bližja, ker 
je pravzaprav naša, pa pravi, da je ta svet 
samo odskočna deska za nebesa. Trdi, da 
je zemeljsko življenje zgolj žrtvovanje in 
priprava za večno življenje tam onkraj. 
Prav, ampak ali ni nekoliko krivično žrtvo-
vati ta prelepi planet za večne užitke tam 
zgoraj. Sploh pa je zapisano, da nas je 
stvarnik povzdignil nad rastlinstvo in ži-
valstvo in nam s tem najbrž podelil tudi 

določeno odgovornost. Upravičeno lahko 
sklepamo, da je strašno nezadovoljen z 
nami, saj smo na dobri poti, da mu uničimo 
njegove enkratno remek delo.  
Če ne bo spet, kot že nekoč, poslal vesoljnih 
voda nad nas, nas v nebesa sigurno ne bo 
spustil, ker si tega preprosto ne zaslužimo. 
Morda bi v iskanju smisla presejali vse 
imenitne besede iz Svetega pisma, da bi na 
koncu na situ ostala najlepša, najbolj mo-
gočna in najbolj žlahtna. In ostala bi naj-
bolj bistvena prasila bivanja, ki morda drži 
vesolje skupaj, in to je ljubezen.
Toda za nas navadne smrtnike in slaboten 
človeški um je zgolj ljubezen premalo. Pot 
v pekel, pravijo, je lahko tlakovana z dob-
rimi nameni oz. z ljubeznijo. Zato ljubezen 
potrebuje zraven sebe znanje. Znanje naj 
kot krmar vodi ljubezen in ljubezen naj 
oplaja znanje. 
Beli človek je v preteklosti v nenehnem 
hlepenju po novih ozemljih uničil vsa do-
morodna ljudstva, na katera je naletel. 
Dobesedno vsa, brez izjeme. Danes, ko se 
zdi, da smo postali civilizirani, kultivirani, 

osveščeni, menda ni več tako. Pa ni res, to 
še vedno počnemo, samo da sedaj uničuje-
mo živalstvo, rastlinstvo, gozdove, reke in 
okolje nasploh.
Upravičeno se lahko vprašamo, zakaj neki 
to počnemo, če vemo, da žagamo vejo, na 
kateri sedimo. Če vemo, da planet počasi 
izgublja potrpljenje. 
Nekoč se je v nedrjih naše visokocivilizi-
rane krščanske civilizacije rodil kapital 
in njegov hlapec denar. Kapital ne pozna 
ljubezni, njegova mantra je zgolj hladen 
preračunljiv razum in hlepenje po dobičku. 
Hlepenje po dobičku za vsako ceno, tudi za 
ceno človeških življenj. Nekoč nas je ujel 
med svoje zlate ostroge in zdaj neusmilje-
no dirja z nami. 
Kapital je okužil že vse širše in ožje oko-
lje in zdaj se počasi plazi tudi v nas, tudi 
človeško telo je moč eksploatirati. Prof. dr. 
medicine Peter C.  Gøtzsche v svoji knjigi 
Smrtonosna zdravila in organizirani kri-
minal razkriva temačni ustroj farmacevt-
skih korporacij in njihovo neusahljivo slo 
po dobičku, kjer so človeška telesa zgolj 
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Galerija slikarja Albina Škrjanca

Ljudski umetnik, slikar in restavrator Albin Škrjanec iz Most pri Komendi pri 
svojih 82. letih še vedno ustvarja. Najlepše potrdilo le-tega so dela, ki jih je 
naslikal v zadnjem času. 

Razstavljena in shranjena jih ima na ste-
nah in v predalih starinskega domačega ali 
predelanega pohištva v stari rojstni hiši. 
Njen gornji del je temeljito obnovil in pre-
uredil v letu 2020, spodnje prostore in hišo 
že leta 2002. Hitro mi je postalo jasno, za-
kaj mi je ob prejšnjih obiskih pripovedoval, 
da mora te prostore obnoviti. Načrtoval je 
svojo galerijo, saj ni imel več kam s svo-
jimi umetniškimi deli. Sedaj jo ima, gale-
rijo namreč, poimenoval pa jo je Galerija 
pri Tinčetovemu Albinu. Po hišnem imenu 
njihove starodavne domačije.
Najprej sva se ustavila v ateljeju, kjer slikar 
Albin snuje in dokončuje nove umetnine. 

Za tem mi je pokazal, kaj vse je naslikal 
od mojega zadnjega obiska pred obnovo 
podstrešja. »To me drži pokonci,« mi je 
zatrdil, ko je eno za drugo skrbno postav-
ljal na stol slike na les, na katerih je upodo-
bil konje pri pitju vode in na paši, preobra-
čanje sena, ročno košnjo, zimsko tihožitje, 
krave na paši, vožnjo s sanmi, divje konje, 
izvir Kamniške Bistrice, Bohinj s cerkvijo 
sv. Janeza, dolino Vrat s Triglavom v ozad-
ju, grad Bogenšperk, Celjski grad, konje-
nika na lipicancu v gorenjski narodni noši 
s slovensko zastavo v roki in lipo ob poti 
(kar štiri slovenske značilnosti), pastirja z 
ovcami in Jalovcem v ozadju. Pa slike žu-

pnijske cerkve v Komendi in vseh podru-
žničnih cerkva v naši župniji, zavetnikov 
omenjenih cerkva in še bi lahko našteval. 
Občudoval sem njegove unikatne ure na 
lesu, ki niso samo umetniško oblikovane 
in okrašene, marveč tudi točno kažejo čas. 
Prav posebej veliko pokrajinsko sliko, ki jo 
je leta 2020 po obnovi podstrešja naslikal 
na eno od sten. 
Videl sem, da je Albin resnično moral ga-
lerijo obnoviti, najprej pa povečati in dvig-
niti nekdanje male podstrešne prostore. 
To je naredil z velikim občutkom in tudi 
s svojimi rokami, saj je bil nekdaj odličen 
slikopleskar. Pri obnovi je ohranil vrhnje 
lesene letve, kar daje sobam pridih sta-
rinskosti. Vanje je namestil tudi staro po-
hištvo. Stare stole je sam prenovil, mizo 
naredil kar iz vrat. Za osvetljavo je na strop 
obesil staro svetilko, ki jo je kupil na ‘bolš-
jaku’. Od mame Angele je ohranil tudi skri-
njo, ki jo je dobila za balo. 
Albin je še vedno poln načrtov, rad bi 
naslikal to in ono, kaj okrasil, ročno iz-
delal. Posebej rad riše s svinčnikom, dela 
grafike. Svoje umetniške izdelke je prip-
ravljen pokazati tistim, ki jih zanimajo. 
Želi pa, da ga obiskovalec prej pokliče na 
telefon 01/8341 366. 
Mojstru Albinu sem ob slovesu zaželel še 
mnogo zdravih in ustvarjalnih let. Teh si 
tudi sam želi, saj še ni rekel zadnje bese-
de. Ko jo bo, bo pa za njim ostalo resnično 
veliko. Ne le v njegovem sedanjem domu, 
okrog obeh hiš, marveč predvsem po ko-
mendski župniji in drugje po Sloveniji, kjer 
je obnavljal in poslikaval znamenja, kape-
lice pa tudi cerkve in drugo. Tedaj bo šele 
dobil pravo priznanje in potrditev. Tega se 
dobro zaveda tudi Albin sam. Kot pravijo 
stari Latinci: »Ars longa, vita brevis est«. 

Jožef Pavlič 

nov teren za bogatenje. Kdor prebere to 
grozljivko, dobi občutek, da farmacevtski 
koncerni poskušajo razparcelirati naše 
telo, ga ovrednotiti, da poskušajo oceniti 
naše zdravje in vse skupaj prodati na borzi. 
Gozdarski inženir Peter Wohlleben v svojih 
knjigah o skrivnem življenju gozda opisuje 
čudovit preplet življenja v somraku dre-
ves na doslej nesluteno čaroben način, ki 
nam spet obudi pristno otroško čudenje 
in vzhičenje nad čudesi narave. Kdor bere 
njegove knjige, spozna, da so to ljubezen-
ska pisma tej zeleni maternici bivanja in 
izraz izjemnega spoštovanja temu zele-

nemu prepletu življenja, ki ga nikoli ne bo 
moč dovolj razumeti in vrednotiti.
Naši oblastniki poskušajo kulturo stlačiti v 
svoje formularje, pesmim in zgodbam na-
lepiti ceno in jih prodajati na vaškem trgu. 
Tako pač ne gre, naš jezik, naše pesmi in 
naše zgodbe so srčika našega zavedanja, 
bistvo narodovega ponosa in zibel vsega, 
kar vemo in smo. Naš jezik mora vedno 
znova uživati protekcijo, ker je neprecen-
ljivo bogastvo in najbolj dragocena svetinja.
Morda se zdi tole razglabljanje nekoliko 
depresivno spričo razmer in teže časa, ki se 
grmadi na nas. Vendar vedno obstaja pot, 

če bomo z ljubeznijo in modrostjo hodili 
po njej do obzorja rešitve. Vedno obstajajo 
ljudje, tako v preteklosti kot v sedanjosti, 
visoko moralno-etičnih vrednot in izje-
mnega znanja, ki naj bodo naš vzor in sve-
tilnik med čermi neznanja.
Srčna kultura je žlahtnost, je presežek na-
ših življenj, je smisel in odnos do vsega, 
kar smo in kar nas obdaja. 
Zato za konec, nikoli ne smemo priti v polo-
žaj, da bi nas brez sramu spraševali: »Po čem 
je naše življenje, po čem je naša kultura?«

Darko Mavsar
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Janez Ravnikar že 50-tič postavljal 
jaslice v komendski cerkvi
Janez Ravnikar – »Štrcinov« iz Komende, je človek, ki 
se ga resnično razveseliš, kadar ga srečaš. To pa zaradi 
tega, ker on sam najprej s svojim prijaznim nasmehom, 
pozdravom in besedo, kdaj tudi s šalo, razveseli tebe. Ima 
redko lastnost, da zna in zmore vse obrniti na dobro. 

Pri številnih življenjskih izzivih so mu pomagali dobra volja, op-
timizem in pripravljenost, da je na razpolago drugim, ko ga naj-
bolj potrebujejo. Nekdanji komendski cerkovnik, zborovodja in 
organist France Grkman ga je že kot mladeniča povabil, da mu je 
najprej pomagal, zatem pa je sam postavljal jaslice. To je bilo še za 
časa župnika Viktorijana Demšarja. Postavljal jih je v kapeli s po-
dobo brezjanske Marije Pomagaj. Župnik Nikolaj Pavlič je menil, da so jaslice v omenjenem prostoru preveč »skrite očem«. Janezu 

je predlagal, da je veliko primernejši prostor zanje v prezbiteriju. 
Ravnal se je po njegovem navodilu in jih spočetka postavljal na 
desni strani oltarja k ljudstvu, pozneje pa ob ambonu, kjer so še 
danes. To je sam delal do leta 2000, ko je postavljanje jaslic za-
radi njegovega službenega terenskega dela prevzela skupina pod 
vodstvom Marka Grilca. A Janez še vedno vsako leto pomaga pri 
postavitvi jaslic. V letu 2021 že petdesetič! Letos pa mineva tudi 
50 let, odkar pritrkava na bronaste zvonove v zvoniku župnijske 
cerkve sv. Petra v Komendi in poje tenor (če je treba tudi bariton) v 
komendskem mešanem cerkvenem pevskem zboru. Izjemno je bil 
in je še dejaven na kulturnem področju; za to je bil leta 2009 odli-
kovan z zlatim priznanjem Občine Komenda. Glavno priznanje pa 
mu, skromnemu kot je, pomeni to, če lahko kje in komu naredi kaj 
dobrega, koga razveseli, potolaži in mu pomaga. 

Jožef Pavlič  

Trideset let od smrti 
Viktorijana Demšarja

Prvega januarja je minilo 30 let od smrti nekdanjega 
komendskega župnika in zaslužnega dekana Viktori-
jana Demšarja, ki je prišel v Komendo za župnijskega 
upravitelja 4. maja 1946, za župnika je bil umeščen 3. 
marca 1967. 

Viktorijan Demšar ima izjemne zasluge za to, da je Glavarjevo 
delo in ime »zasijalo« v duhovnikom nenaklonjenih časih po dru-
gi svetovni vojni in da se je v Komendi v prvotni stavbi (Glavarjevi 
beneficijski hiši) ohranila Glavarjeva knjižnica. O Glavarju je pi-
sal v Novo pot, Slovenskega čebelarja, Koledar Mohorjeve druž-
be iz Celja, Glasnik Slovenskega duhovniškega društva, Družino, 
Kroniko in drugam. Leta 1991 je pri Mohorjevi družbi iz Celja izšla 
njegova knjiga Slovenske pridige Petra Pavla Glavarja, leta 2004 
pri založbi Družina Zbrani spisi o Petru Pavlu Glavarju in Komen-
di. Z Glavarjem je dihal, živel in zajemal iz njega. Za raziskovanje 
Glavarja je bil leta 1984 odlikovan z redom Antona Janše I. stopnje. 
V Komendi je Viktorijan Demšar uspel pridobiti nazaj v cerkvene 
roke že podržavljeno kaplanijo, nagovoril je arhitekta Jožeta Pleč-
nika, da je naredil načrt za novi tabernakelj za župnijsko cerkev 

namesto dotrajanega Jelovškovega (leta 1956), arhitekta Janeza 
Valentinčiča pa, da je zasnoval novo krstilnico (leta 1959) in vero-
učno učilnico (leta 1970). 12. marca 2017 je Občina Komenda zanj 
na pobudo Marka Zadrgala iz Komende odprla spominsko sobo v 
nekdanji Glavarjevi bolnišnici.  Že prej, 12. marca 2004, se ga je 
v Kulturnem domu v Komendi ob 100. obletnici rojstva spomni-
la s slavnostno akademijo, ob koncu omenjenega leta pa z izidom 
zbornika z naslovom Viktorijan Demšar. 

Jožef Pavlič

Viktorijan Demšar v svoji sobi v komendski kaplaniji
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Janez Ravnikar pri komendskih jaslicah

Fo
to

: J
ož

ef
 P

av
lič



Aplenca   |   Januar 2022 15NA OBISKU

Ela Rovšek, Poljakinja v Komendi:

»Med učenjem slovenščine so 
pogosto tudi knjige letele po zraku«
Elżbieta Rovšek, prijatelji iz Slovenije jo poznajo kot Elo, je Poljakinja, ki je pred dvajsetimi leti 
svoj dom našla v Komendi. Razlog za to je bila ljubezen, zaradi katere je na Poljskem pustila 
službo, prijatelje in družino.    

Elina zgodba se bere kot romantični 
roman. Leta 2000 sta se s takrat pet-
najstletno hčerko Marto odpravili za 

nekaj dni v Umag. Tam jo je zagledal Peter 
Rovšek iz Komende in se na prvi pogled 
zaljubil v 18 let mlajšo Elżbieto. Skupaj so 
pojedli eno kosilo, potem pa sta se Ela in 
Marta vračali na Poljsko. A Peter ni dolgo 
zdržal in se kmalu odpeljal 700 kilometrov 
daleč, na zmenek. Dve leti kasneje sta se 
poročila in Ela se je preselila v Slovenijo, na 
Jezerškovo ulico v Komendo. Na Poljskem 
je pustila službo, prijatelje in dve hčerki 
(mlajša je imela takrat 17 let), h katerima se 
je vračala dvakrat na mesec. A vsi so njeno 
novo srečo podpirali, najbolj je bila raz-
cepljena sama, kajti, kot pravi, domovine 
ni nikoli enostavno zapustiti. Prva leta je 
vedno, ko se je vračala iz Poljske, del poti 
za volanom prejokala. Dolgo je trajalo, da je 
prenehala Poljsko imenovati za svoj dom in 
da se je tako zares počutila v Komendi. A še 
bolj trnova je bila njena pot do slovenske-
ga državljanstva, za katerega se je borila 
kar štirinajst let. Vmes se je izjemno dob-
ro naučila slovenščine in verjetno dvojino 
uporablja bolj vestno kot marsikdo izmed 
nas. Mimogrede, odlično slovenščino go-
vori tudi njena v Varšavi živeča hči Marta. 
Ela pravi, da so med učenjem pogosto letele 
tudi knjige po zraku, slovenščina se ji zdi 
zelo težka. Poleg tega je njen materni jezik 
slovanski, kar ni pomagalo, saj je začele be-
sede med seboj mešati. »Včasih nisem več 
vedela, ali je določena beseda slovenska ali 
poljska. 'Zapomniti si' na primer v poljščini 
pomeni 'pozabiti'. Potem pa naj si človek to 
zapomni (smeh),« pravi Ela, ki v sebi kljub 
žalosti ohranja mladostno energijo. Še ene 
zanimive zgodbe se spomni iz časov, ko se 
je učila slovenščine. Pogosto precej rado-
vedni ljudje so jo spraševali marsikaj, med 
drugim pa neka gospa iz okolice tudi to, kaj 
dela njen mož. Ela pa je ustrelila: »Pokojen 

je,« saj se je spomnila le besede 'pokojnina' 
in iz nje izhajala (želela je povedati, da je 
upokojen). Ženska je prebledela in naredila 
čuden izraz, Ela pa: »Nič hudega, saj vsak 
mesec dobi pokojnino!«

»Dolgo traja, da te Slovenec spusti blizu«
Danes Ela ne joka več za Poljsko, čeprav jo 
na njeno srečno življenje v Sloveniji vežejo 
le še spomini. Pred tremi leti je namreč ov-
dovela in od tedaj živi sama. A njeno življe-
nje je tukaj, tu še čuti svojega Petra. »Tu je 
moja duša in dokler bom lahko skrbela zase 
in za hišo, bom ostala,« pravi Ela, ki se je 
dan pred srečanjem ravno vrnila s Poljske, 
šla je obiskat mamo in očetov grob. Okoli 
700 kilometrov vedno premaga z avtom, 
saj ima zvestega pasjega sopotnika, zato 
ne more na letalo. 
Ela je danes upokojena, dvanajst let pa je 
delala v vrtcu v Trzinu. Kot vsak pravi upo-

kojenec, nima veliko prostega časa. Veli-
ko se sprehaja s psom, nabira gobe, hodi v 
hribe. V Sloveniji je prek vrtnarjenja našla 
tudi pomirjujoči stik z zemljo, ima  nekaj 
iskrenih prijateljev, na katere se lahko za-
nese: »A zato je bilo treba 20 let garati. Da 
te Slovenec spusti blizu, dolgo traja. Ljud-
je iz soseščine me 15 let niso pozdravljali, 
čeprav sem se sama trudila vzpostaviti stik. 
Ko pa mi je umrl mož, so me naenkrat vsi 
poznali,« se razgovori Ela, ki ji je še danes 
nenavadno tudi to, da se je treba sloven-
skim prijateljem na kavo ali čaj najaviti dan, 
celo teden prej. K sreči, pravi, so mlajše ge-
neracije drugačne in bolj odprte. Tudi mlad 
študentski par, ki ima v najemu del njene 
hiše. Ker je v hiši živahno, ji je lažje pri srcu, 
da tišina ni preglasna. Ko pa je prehudo, se 
usede v avto in odpelje na Poljsko. A vedno 
znova se rada vrne domov.

Špela Šimenc
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Športnik leta 2021 
Stati, obstati ... Na odru Gallusove dvorane Cankarjevega doma ob izboru športnika leta. Že v 
preteklih letih se je na njem zvrstilo mnogo velikih imen slovenskega športa, oder dobiva patino.

Mnogi se vračajo skupaj s svojimi 
zmagami in porazi, s svojimi te-
gobami in veseljem, s svojo poza-

bo in svojo slavo; med njimi tudi letošnji 
podeljevalci priznanj najboljšim športni-
kom leta 2021 Tina Maze, Petra Majdič, 
Alenka Bikar, Raša Sraka, Mateja Pintar 
Pustovrh, Vid Kavtičnik, Gašper Vidmar, 
Jasmin Čuturič, Tomaž Vnuk in Mile Ači-
movič. Opravili ste pionirsko delo, saj ste 
dokazali, da tako majhen narod, ki ga je za 
eno večjo mestno četrt velemesta, zmore 
premagati športne velesile in se postaviti 
na oder za zmagovalce. Tlakovali ste pot, 
po kateri sedaj hodijo naši sinovi in hčere, 
ki verjamejo, da so lahko prvi. Ne razmi-
šljajo več, koliko boljši so drugi, ampak 
razmišljajo, kako jih premagati.
V teh dneh se je v Sloveniji zadrževala 
francoska televizija France 3. Raziskovali 
so neverjeten uspeh naših športnikov. Iz-
postavil sem našo majhnost, tisočletja za-
tiranja, poniževanja, zasužnjevanja, pod-

rejenosti večjim, močnejšim. V teh težkih 
časih smo ustvarjali mite in legende ter 
upali na boljše čase. S trdim delom in moč-
no voljo smo preživeli, nikoli se nismo uk-
lonili, nikoli predali. V dobi osamosvojitve 
pa ste športniki postali naši Petri Klepci, 
Martini Krpani, kralji Matjaži. Naši junaki.
Staroste slovenskega športa, hvala vam 
za vse veselje, ki ste nam ga podarili s 
svojo srčnostjo, voljo in zmagovalno mi-
selnostjo. Želim vam, da uživate tudi ob 
predstavah mlajših kolegov, želim vam še 
veliko zmag ob življenjskih preizkušnjah, 
saj vi to zmorete.
Športniki leta so postali paraolimpijec 
Franček Gorazd Tiršek, slovenska moška 
košarkarska reprezentanca, plezalka Janja 
Garnbret in kolesar Tadej Pogačar. Slednji 
se dogodka zaradi objektivnih razlogov ni 
udeležil in kot njegov oče sem imel čast 
stati ob boku največjih. Razmišljam, da ne 
spadam zraven, saj za slovenski šport ni-
sem naredil veliko. Sem navijač, ne preveč 

glasen, a srčen, sem pa tudi oče Tadeja, 
kar mogoče upravičuje mojo prisotnost. 
Gledal sem odrske luči, kako bolščijo v te 
iskrive oči izbranih. Gledal sem voditelja, 
kako spretno vijugata med podeljeval-
ci in nagrajenci, gledal sem starše, ki so 
nadomestili odsotne nagrajence, kako se 
potimo in ne vemo, kaj bomo vprašani in 
kaj lahko rečemo … Ker prihajam iz kole-
sarske srenje, se me je najbolj dotaknilo 
vprašanje očetu Primoža Rogliča: »Ali je 
med družinama Roglič in Pogačar podob-
no kot med navijači Olimpije in Maribo-
ra?«  Hvala gospodu Rogliču za korekten 
odgovor. Osebno spoštujem družine vseh 
športnikov, saj vem, kaj preživljajo, koliko 
bojazni, strahu, negotovosti, razočaranja 
prinese šport v svoji malhi, koliko odreka-
nja, žalitev, nevoščljivosti, privoščljivosti, 
stresa ... Seveda pa tudi veliko lepega, kot 
so dobri razultati, dobri odnosi, prijatelj-
stva ... Čestitam vsem staršem, ki podpira-
jo svoje otroke v tako čudovitem poklicu, 
kot je šport.
Vsako leto znova se sprašujem, ali sta Pri-
mož in Tadej rivala? Ali skupaj ne predsta-
vljata Slovenije na Evropskih, Svetovnih 
prvenstvih in Olimpijskih igrah? Pomaga-
ta si pri skupnih reprezentančnih projek-
tih. Spoštujeta drug drugega, veselita se 
dobrih rezultatov sotekmovalcev, ekipe ...  
Sta pa pri različnih klubih, delodajalcih, 
ki imajo svoja pričakovanja. Skoraj 40 let 
sem delal v gospodarstvu v dobro podjetja 
ali lastnika, tistega, ki mi daje tudi pla-
čilo za moje delo. Si predstavljate, da bi 
golman Jan Oblak namerno pustil žogo v 
gol, ker je na gol streljal rojak Šporar? Si 
predstavljate, da bi Pogačar namerno sto-
pil na zavoro, da slučajno ne bi premagal 
Primoža? Potem to ni več šport, kjer zma-
ga trenutno najmočnejši ali spretnejši, 
ampak je to kramarski semenj.
Novinarji, lepo prosim, ne razdvajajte 
slovenskega življa z bombastičnimi na-
slovi, kot so: 'Glejte, kaj je naredil Roglič 
Pogačarju?', 'Neverjetno, Pogačar je vrgel 
rokavico Rogliču?', 'Očitno se obeta spet 
dvoboj Pogačar - Roglič!'.... Ali ni na dirki 
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Izjemni uspehi mladega 
šahista Jana Šublja

Jan Šubelj, izjemen šahist, je prejel priznanje in plaketo 
Šahovske zveze Slovenije za najboljšega  mladinca 2021. 

V Novem Sadu pa je med 27. in 30. decembrom potekalo mladinsko 
Evropsko prvenstvo v pospešenem in hitropoteznem šahu. Nasto-
pilo je 473 udeležencev iz 29 držav. V hitropoteznem šahu je Jan 
Šubelj v kategoriji do 18 let končal tik pod vrhom, na 4. mestu. V 
pospešenem šahu je osvojil 5. mesto. Nastopil je tudi v ekipi Slo-
venija 1, kjer so se borili za medaljo, a so v zadnjem kolu po tes-
nem porazu s prvouvrščeno reprezentanco Belorusije končali na 
5. mestu. Jan je bil na podlagi svojih uspehov po izboru strokovne 
komisije izbran tudi med prejemnike finančnih sredstev v razpisu 
Mladi upi 2021, ki ga vsako leto pripravlja Zavarovalnica Triglav. 

ŽŠK Maribor

Deklice začetnice vabljene v 
Twirling in mažoretni klub Komenda

V letošnjem šolskem letu je pod okriljem Twirling in ma-
žoretnega kluba Komenda začela delovati nova skupina 
začetnic, ki trenirajo pod budnim očesom trenerke Anite 
Omerzu Tome.

Treningi potekajo enkrat tedensko, dekleta pa poleg veščin s pali-
co trenirajo oboje, tako mažoretni ples, kot tudi twirling. V mese-
cu decembru so že posnele svoj prvi ples za starše in že komaj  ča-
kajo, da ga bodo lahko zaplesale tudi v živo. Do pomladi, ko bodo 
temperature omogočale nastope tudi zunaj, bodo natrenirale še 
kak ples in se pri tem seveda zelo zabavale.
Če smo s tem obvestilom pritegnili še kakšno deklico, ki bi se nam 
želela pridružiti, se nam v mesecu februarju še lahko.

Več informacij lahko dobite na telefonski številki 041249890 
(Manca Zgonec).

Alenka Kočevar

še 170 ostalih tekmovalcev, ki si želijo zmagati? Tudi njih je treba 
premagati. Ali ni lepši naslov članka: 'Na dirki v boj tudi Primož 
in Tadej. Upamo na slovenski uspeh.' ali 'Slovenci favoriti!' ... In 
vedno pozabljate še na ostale naše vrhunske kolesarje: Mezgeca, 
Mohoriča, Tratnika, Polanca, Novaka. Njihovi rezultati so izredni. 
Navijamo tudi za druge in tretje, desete, dvajsete. V življenju so 
vedno lepše poroke kot pa ločitve, zato združujte, ne ločujte!
Primož, imam te rad. Bil si prvi naš kolesar, ki je dosegel Olimp, 
goro bogov in prvakov.
Navijači! Navijajmo za Slovenijo, ki je ža tako in tako majhna. Če 
pa jo razdelite na dva pola, je še bistveno manjša. Vsi naši gladia-
torji v športu se trudijo po svojih najboljših močeh doseči kar naj-
boljši rezultat, obenem pa vedo, da je za zmago potrebno še nekaj 
več, kar v danem trenutku imajo ali pa ne. Potrebne je tudi nekaj 
sreče, sreča pa je mnogokrat opoteča. Kritika ni na mestu. Prostor 
naj bo za navijanje v najboljšem pomenu besede.
Športna prireditev naj bo predvsem pozdrav športu. Vprašanje o 
špricanju telesne vzgoje spada na obletnico valete ali mature in ni 

vzpodbuda športnim delavcem, učiteljem telovadbe, ravnateljem 
šol, še najmanj pa mladim športnikom.
Stati na odru Športnika leta je lepo, težko pa je obstati. Ko si na 
vrhu, se sprašuješ: »Kaj pa zdaj? Kako naprej?« Z vrha gore na vse 
strani poti vodijo samo navzdol. Lahko uživamo v razgledu še kar 
nekaj časa, če smo na vrh prišli dovolj zgodaj. Pred večerom pa je 
treba sestopiti. Upam, da boste spomine z vrha vzeli s seboj in jih 
čuvali za svojo starost in zanamce.
Naj letošnji športniki leta obstanejo na vrhu!
Napaka voditelja na koncu, ko je naju z ženo pospremil z odra 
z besedami: »To sta bila starša športnika leta Primoža Rogli-
ča,« niti ni tako paradoksalna. Naj bosta Roglič in Pogačar čim 
bolj eno, športnika, ki predstavljata Slovenijo in narod kot tak, 
majhen, žilav, vztrajen in zmagovalen. Kdo je športnik leta, ni 
več pomembno.
Pa še to: akustična Big Foot Mama je bila odlična. Poklon.

Mirko Pogačar



Aplenca   |   Januar 202218 ŠPORTNE VESTI

Judo novice …

Uspešen uvod v novo 
tekmovalno sezono
V nedeljo, 9. 1. 2022, so se štirje judoisti 
Judo kluba Komenda udeležili prvega ura-
dnega tekmovanja v novem tekmovalnem 
letu. Odličen nastop z dobrimi uvrstitvami 
so zabeležili na Pokalu Lendave, kjer sta 
se Haya Veinhandl Obaid in Maj Jurca tudi 
prvič borila v višji starostni kategoriji, Žiga 
Klarič in Maj Lokar Gros pa sta tekmovala 
prav tako med starejšimi.

Na Pokalu Lendave je v kategoriji U16 na 
najvišji stopnički stala Haya Veinhan-
dl Obaid, ki je odlično pripravljena in je z 
dvema zmagama osvojila 1. mesto. Haya je 
že lansko sezono končala med najboljšimi 
judoistkami v Sloveniji in bo tudi letos po-
skusila končati na 1. mestu slovenske judo 
lestvice. V kategoriji U16 je nastopil tudi 
Maj Jurca, ki je v močni kategoriji nastopil 
z dobro borbo in končal z uvrstitvijo na 7. 
mesto. Ker na tekmovanju ni bilo kategorije 
U18, kamor sicer spadata Maj Lokar Gros in 
Žiga Klarič, sta se borila kar v višji, U21, in 
pokazala, da sta tudi tam konkurenčna. Maj 
se je razveselil 1. mesta, Žiga pa 2. mesta.

Judoisti tekmovali na Pokalu Nika 
Vrabla in spoznali olimpijsko 
prvakinjo Majlindo Kelmendi
V soboto, 18. 12. 2021, so se judoisti Judo 
kluba Komenda ponovno izkazali na še 
zadnjem tekmovanju v letu 2021, na Po-
kalu Nika Vrabla v Mariboru. Tekmovanje 
je bilo odločilno za končne uvrstitve tako 

na klubski lestvici skupnih in posameznih 
kategorij, kot tudi posamično, kjer sta od-
lično uvrstitev na 2. mesto v kategoriji U14 
v Sloveniji uspela zadržati Haya Veinhan-
dl Obaid in Žiga Pahor. Srčno so se borili 
vsi tekmovalci in Judo klub Komenda pri-
peljali na končno 12. mesto od 55 klubov. 
Zaslužili so kar nekaj medalj, malo smole 
pa so imeli pri borbah za tretja mesta.
V kategoriji U16 je 2. mesto osvojil Maj Lo-
kar Gros. Odlično je zaključil tudi Luka Ža-
gar, ki se je uvrstil na 3. mesto. Anej Klad-
nik Volf je osvojil točke s 7. mestom.
Med starejšimi dečki in deklicami U14 je 
bila Haya Veinhandl Obaid že na svoji osmi 
tekmi zaporedoma 1., le enkrat v tem letu 
je osvojila 3. mesto, na vseh ostalih je stala 
na najvišji stopnički. Čisto enako zgodbo je 
letos zapisal Žiga Pahor, ki je prav tako na 
vseh osmih tekmovanjih ostal vodilni, za-
lomilo pa se mu je prav na tej zadnji tekmi, 
kjer je osvojil še vedno visoko 3. mesto. V 

kategoriji U14 je bila tretja še Timeja Sta-
rovasnik, za stopničke pa je v zadnji borbi 
zmanjkalo Karimu Veinhandlu, ki je bil peti. 
Tekmovali so tudi mlajši dečki U12, ki so se 
letos odlično borili in bili vodilni v skupnem 
seštevku. 2. mesto sta osvojila Leon Adrović 
in Pavle Ilić, 5. pa Stefan Savić.
Na tekmovanju so se spoznali tudi z ju-
doistko Majlindo Kelmendi, ki je osvojila 
prvo olimpijsko kolajno za Kosovo in bila 
olimpijska prvakinja v judu do 52 kg, leta 
2016 v Riu de Janeiru.

Prednovoletni pokal za 
najmlajše judoiste
V soboto, 10. 12. 2021, je Judo klub Ko-
menda v OŠ Komenda Moste organiziral 
tradicionalni Prednovoletni pokal Ko-
mende za najmlajše, ki se ga je udeležilo 
120 mladih judoistov. Nastopili so otroci 
iz vrtca ter šole vse do 4. razreda. Otrokom 
smo želeli na zabaven način skozi igro in 
prijateljsko borbo predstaviti tekmovanje 
in jih tudi uspešno navdušili. Poleg tega so 
se prek judo iger, sumo borbe, borbe v ne-
-wazi (na kolenih), starejši tudi prek judo 
borbe, pokazali staršem. Poleg kolajne so 
prejeli tudi lepe nagrade, obiskala pa jih je 
še Božičkova judo panda in jih razveseli-
la z bonboni. Med sabo so se borili otroci 
iz Komende, Kamnika, Trzina, Mengša, 
Stranj, Šmartnega v Tuhinju, Litije, Lju-
bljane in celotne Primorske ter navezali 
tudi nova prijateljstva. Poleg kolajn smo 
podelili tudi pokale in sklenili sezono 2021 
za mlajše sekcije.

Katarina Kumer
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NOVOLETNE POČITNICE

Med novoletnimi počitnicami smo bili z družino skupaj. 
Ker smo imeli korono, se nismo smeli družiti. Mami smo 
prosili, da naredimo piškote, kakor vsako leto. Na predno-
voletni večer smo se igrali družinske igre. Mami je skuhala 
zelo dobro večerjo, da naši trebuščki niso bili lačni. Novo 
leto smo pričakali z otroškim šampanjcem in kresnička-
mi. Gledali smo rakete, nato pa odšli počasi spat.
      

Katjuša Vidmar, 2. c

*   *   *   *   *

Med novoletnimi počitnicami smo bili na Gradiškem je-
zeru. Naredili smo jaslice in okrasili smo hišo. Za novo 
leto smo z očkom spuščali rakete. Veliko smo se igrali. 
Mami je spekla pico.

Matias Sanchez, 2. c

ZIMSKI ŠPORTNI DAN
Na športnem dnevu smo se zelo zabavali. Delali smo trdnja-
ve, igluje in se veliko spuščali po hribu z lopatkami.

Sofia Naglič, 3. b

*   *   *   *   *
Naredili smo iglu. Potem smo se začeli igrati vojno. Žan in Fi-
lip sta delala kepe, drugi so se pa napadali. V boj so šli Aslan, 
Lovro, Jakob in Deni. Vsem je s kepami uspelo zadeti sošolce. 

Filip Pavlič, 3. b

*   *   *   *   *
Za zimski športni dan smo se imeli zelo lepo. Kepali smo se, 
sankali in delali gradove.

Stela Pucelj, 3. b

*   *   *   *   *
Ko smo bili na športnem dnevu, smo se zelo zabavali. Zelo 
všeč mi je bilo, ko smo se dričali po snegu. Všeč mi je bilo 
tudi, ko smo skupaj s Filipom, Žanom, Sofio in Emo zgra-
dili tobogan s skakalnico in se po njem spuščali ter padali 
na zadnjico.

Stela Drobnič, 3. b

*   *   *   *   *
Na športnem dnevu sem se imel fino. Družili smo se s sošolci 
in bili veliko ur zunaj. Delali smo iglu in prijatelji so mi po-
magali. Ko smo šli noter, sem bil žalosten, ker so nam drugi 
iglu podrli. 

Urh Pibernik, 3. b

Iz šolskih klopi ...

Ajda Drnovšek, 7. c
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OBISKAL NAS JE TADEJ POGAČAR

Ko sem se v petek zjutraj, 24. 12. 2021, zbudila, me je spreletelo 
veselje, božični duh in začutila sem tudi malo treme. 
Ta dan zame namreč ni bil navadni šolski dan, saj sem bila ena 
izmed nastopajočih na sprejemu najboljšega kolesarja na svetu 
Tadeja Pogačarja. 
Ko sem prispela v šolo, sem šla po navodilih učiteljice za špor-
tno vzgojo takoj v dvorano. Bila sem zgodnja, zato v dvorani še 
ni bilo prav veliko športnikov. A samo nekaj minut kasneje je 
bila dvorana polna nastopajočih. 
Ko sem se pripravljala za nastop, je čas mineval tako hitro, da 
skoraj nisem opazila, da je minila že cela šolska ura in je bil čas 
za generalko. Nastop in prireditev naj bi se namreč začela ob 
desetih, ura pa je bila že devet. 
Po uspešno zaključeni generalki smo lahko šli v svoje razrede 
po malico. V razredu sem po malici še malo poklepetala s svoji-
mi prijateljicami in se nato odpravila nazaj v dvorano, ki je bila 
polna živčnih športnikov, ki so vadili še zadnje malenkosti pred 
nastopom. Po približno pol ure pa je napočil čas za proslavo.  
Najprej sta sledila dva krajša filmčka o Tadeju Pogačarju, 
nato pa še pogovor med njim in dvema učencema naše šole.  
Napetost in trema zaradi nastopa je vse bolj naraščala, saj sem se 
šele takrat zavedala, da nastopam pred dvakratnim zmagoval-
cem Tour de France in dobitnikom bronaste medalje na olimpij-
skih igrah v kolesarstvu in njegovo punco, prav tako uspešno ko-
lesarko, ter pred devetošolci, ki so nas spremljali v živo v dvorani, 
in celo šolo, ki nas je spremljala preko videokonference. 

Na športnem sprejemu so najprej nastopili nogometaši, drugi 
po vrsti so bili košarkarji in potem še odbojkarji, nazadnje pa še 
moj nastop in borilne veščine. 
V svojem nastopu sem predstavila ritmično gimnastiko. Nasto-
pila sem s trakom, enem izmed petih rekvizitov, ki jih uporab-
ljamo pri ritmični gimnastiki. 
Moj nastop je bil še kar dober, prav tako pa tudi nastopi dru-
gih športnikov. 
Nato je na proslavi sledil še govor ravnateljice ter slikanje s Ta-
dejem Pogačarjem. Dobili smo tudi njegov podpis.  
Po proslavi smo učenci in nastopajoči odšli v svoje razrede, kjer 
smo se dogovorili, kako bomo preživeli zadnjo šolsko uro pred 
počitnicami. Naš razred je šel v dvorano, kjer smo jo najprej 
pospravili, nato pa smo se še malo športno pozabavali. 
Ta dan je bil zame poln veselja in božičnega duha. Želim si, da 
bi na naši šoli sprejeli še kakšno pomembno osebnost in ob 
tem pripravili prireditev. 

Inka Nemeš, 9. b

*   *   *   *   *

Za ta dan je bila pripravljena tudi prireditev, za katero mi na 
začetku sploh ni bilo mar. Vedel sem sicer, da bosta prišla tudi 
Tadej Pogačar ter njegova punca. Čeprav kolesarstva in drugih 
športov ne spremljam, sem se tega obiska veselil. 
Prireditev je potekala v telovadnici, kjer smo se zbrali vsi deveto-
šolci, ostali pa so jo spremljali preko računalnika v svojih učilnicah. 
Najprej je bil sprejem in pogovor s Tadejem Pogačarjem, ki ni 
deloval čisto nič vzvišeno, ampak kot povsem običajen fant. 
To me je zelo presenetilo in navdušilo. Tadej je zelo preprost, 
ne preveč zgovoren, a kljub temu zelo simpatičen mladenič. 
Pravzaprav nič drugačen kot mi, čeprav je najboljši na svetu. Iz 
njegovih besed sem spoznal, da se vsak lahko prebije na vrh s 
trudom in trdim delom. 
Na koncu sem dobil tudi Pogačarjev avtogram, česar se bom 
spominjal še dolgo let. Spoznal sem, da niso vsi slavni ljudje 
vzvišeni in nedostopni, kar je spremenilo tudi moje mnenje o 
Tadeju. Sedaj vidim, zakaj je tako pomemben za našo komen-
dsko občino. Ponosen sem, da živim v isti občini kot najboljši 
kolesar na svetu in da ima majhna Slovenija dva najboljša kole-
sarja na svetu. To je res nekaj neverjetnega! 

David Skubic, 9. b

*   *   *   *   *

Ob koncu leta so nas učiteljice presenetile s prihodom Ta-
deja Pogačarja na našo šolo.  Izvedela sem veliko novega o 
Tadeju in kolesarstvu. 
Na začetku so prišli v našo šolsko dvorano Tadejevi starši in 
njegov  prvi trener.  Tadej je prišel skupaj s svojo punco Ur-
ško. Tudi Urška je kolesarka in tekmuje. 
Pogledali smo si posnetek, kako je danes najboljši kolesar na svetu 
preživljal osnovnošolske dni. Že takrat je rad kolesaril in pridno 
treniral. Kasneje  so sledila vprašanja,  ki smo mu jih zastavljali. 
Povedal nam je, da morajo kolesarji paziti na prehrano, saj morajo 
imeti na tekmovanjih primerno telesno težo, ter da se je najhuje 
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odreči čokoladi. Kljub mnogim padcem ni-
koli ne obupa. Sta se pa skupaj z Urško pre-
selila v Monako, saj imata tam mir in lahko 
mirno trenirata in se pripravljata za dirke 
ter živita normalno življenje.  
Tudi njegovi Urški smo zastavili nekaj 
vprašanj. Izvedela sem veliko novega tudi 
o ženskem kolesarstvu. Upa,  da bo uvr-
ščena na Tour de France, saj bi ji to veliko 
pomenilo. Vprašali smo ju tudi, ali sku-
paj trenirata, glede na to, da sta oba ko-
lesarja  in živita skupaj.  Odgovorila sta, 
da ja, samo da Urška seveda ne more tako 
hitro kot Tadej. 
Na koncu je Tadej  naši šoli  podaril belo 
majico, ki simbolizira najboljšega mla-
dega kolesarja na Tour de France, s svo-
jim  podpisom. Vsem nam je zaželel lep 
začetek novega leta. 

Neja Koncilja, 9. b 

*   *   *   *   *

Že nekaj časa nas je učiteljica za sloven-
ščino spraševala, kako se nam bi zdelo, 
če bi k nam na šolo prišel Tadej Pogačar. 
Čeprav športa skoraj ne spremljam, ni-
sem bila navdušena, ker sem mislila, da 
so slavni ljudje narcisi in polni samega 
sebe. No, naj vam kar na začetku povem, 
da sem se kar močno uštela. 
Ko je bil zadnji dan šole v letu 2022, nas 
je prišel obiskat slavni Tadej Pogačar. 
Najprej ga sploh nisem prepoznala, ker je 
bil oblečen kot normalen človek in se je 
tako tudi obnašal. 

Na začetku smo si ogledali video, ki ga je na-
redil s sošolci v 9. razredu, bil mi je zelo zani-
miv in tudi smešen, videla pa sem tudi, kako 
je bilo Tadeju nerodno, ko ga je gledal. Potem 
nam je razlagal, kako je imel v šoli vse ocene 
od ena do pet in da je najbolj užival v telo-
vadnici in na hodnikih, ker se je tam najbolje 
znašel, ni pa oboževal ur v učilnicah. Vsak 
dan je prevozil s kolesom kar nekaj kilome-
trov in čeprav na začetku vanj niso vsi verjeli, 
ni obupal nad sanjami, da bo najboljši kole-
sar na svetu. In sedaj se je znašel tam, kjer je: 
najboljši med najboljšimi! 
Takrat sem tudi spoznala, da ljudi ne 
smem soditi po tem, ali so ali niso slavni 
– hvaležna sem Tadeju, da me je naučil 
razmišljati drugače. 
Naši učenci so pokazali, da se tudi veliko 
njih ukvarja s športom. Prikazali so nam 
nogomet, košarko, odbojko, borilne ve-
ščine, gimnastiko, ples.  
Na koncu nas je pa tudi Tadej presenetil, 
saj je seboj prinesel podpisano majico in jo 
podaril šoli v spomin, da je hodil na to šolo.  

Zala Vidmar, 9. b

SNEŽNI LIKOVNI DAN

V decembru so se učenci 6. razredov 
preizkusili v kiparjenju v snegu. Nji-
hova naloga je bila, da izdelajo velik 
obhodni kip na temo zimskih olimpij-
skih iger. V dejavnosti so zelo uživa-
li, narava pa je žal že poskrbela, da so 
naše umetnine izginile. 
Učenke Sara Burnik, Maja Galien, 
Iman Suladžić iz 6. č razreda so o do-
godku povedale: »Dan pred sneženo 
uro nam je učiteljica prišla povedat, da 
naj k uri prinesemo opremo za sneg. 
Naslednji dan smo po malici šli do 
omaric po oblačila. Pri zadnjih vratih 
šole smo počakali, se oblekli in odšli 
na sneg. Razporedili smo se v skupine 
in postavili na mesta, kjer smo zgra-
dili kipe. Učiteljica nam je razložila, da 
mora kip predstavljati šport, v kate-
rem tekmujejo na zimskih olimpijskih 
igrah. Iz snega smo naredili hribček, 
ga oblikovali in dodali podrobnosti. 
Poskušali smo zgraditi noge, nato 
trup, ker smo izbrali drsalca. Drugi so 
naredili smučarja, smučišče in ostale 
snežene stvari. Ko smo kipe končali, 
smo se odpravili nazaj v razred in na-
daljevali s poukom.« 
Upamo, da nam bo narava namenila 
dovolj snega, da bomo še lahko ki-
parili v velikih dimenzijah. Zahvalili 
bi se tudi kmetiji pr' Kropar oziroma 
družini Grkman, kjer so nam prijazno 
odstopili svoj prostor. 

Tina Kosi, učiteljica likovne umetnosti 
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RAZREDNA PROSLAVA OB DNEVU 
SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

V petek, 24. 12., smo imeli razredno proslavo ob dnevu samostoj-
nosti in enotnosti. Po navadi je cela šola šla v telovadnico in smo 
proslavili skupaj, letos pa je proslavo zaradi razmer pripravil vsak 
razred sam.
Že en mesec prej smo se pogovarjali, kakšne proslave so nam všeč, 
kakšno bi radi imeli, kako bi jo pripravili. Razdelili smo si različne 
točke in vsak je nekaj pripravil.
Kot uvod v proslavo smo v neposrednem prenosu spremljali do-
gajanje iz telovadnice, kjer smo gostili najboljšega kolesarja na 
svetu Tadeja Pogačarja. Škoda, ker nismo mogli biti zraven, da bi 
ga prosila za podpis.
Na začetku naše proslave smo najprej poslušali himno, potem pa 
jo je na citre zaigrala še sošolka Tamara. Slavnostni govor smo 
poslušali kar na daljavo, saj je bila predsednica razreda v karan-
teni. Sledile so recitacije pesmi z vmesnimi skladbami na violini 
in citrah. Po proslavi je sledil moj najljubši del, saj smo si razdelili 
darila, ki nam jih je pripravil skriti prijatelj. Mislim, da se je vsak 
razveselil svojega. 
Proslava mi je bila všeč bolj kot druga leta in z veseljem jo bomo še 
kdaj pripravili sami.

Eva Bevec, 6. c

BOŽIČEK ZA EN DAN

Decembrski prazniki so čas, ko se za 
trenutek ustavimo in posvetimo svojim 
najbližjim. Je čas dobrih mož, ki nas 
s svojimi darili razveseljujejo. A med 
nami so tudi družine in posamezniki, 
ki si zaradi socialnih stisk ne more-

jo pričarati takšnih praznikov, kot bi 
si želeli. Zato smo se na OŠ Komenda 
Moste odločili, da po vzoru projekta 
Božiček za en dan tem družinam po-
magamo in jim polepšamo praznike. V 
veliko pomoč nam je bila ga. Olga Hace, 

ki je za »božičke« pripravila anonimen 
seznam obdarovancev. Ta akcija je bila 
tudi priložnost, da krepimo empatijo, 
da nam ob dobrem delu zasvetijo iskri-
ce v očeh, da prepoznamo najranljivej-
še skupine v družbi in pomagamo po 
svojih najboljših močeh. Z akcijo smo 
polepšali dneve in življenje vsaj 67 lju-
dem. Vse to pa ne bi bilo mogoče brez 
vas, spoštovani starši. Iskreno se vam 
zahvaljujemo za vse darove. Posebna 
zahvala gre tudi razrednikom, ki so v 
tej dobrodelni akciji videli priložnost, 
da svojim učencem ponudijo možnost 
pomagati sočloveku. Pomoč drugim 
krepi značaj, viša samozavest, izboljša 
tudi samozavedanje, spodbuja ozave-
ščanje potreb drugih, pozitivno vpliva 
na razpoloženje.

Mentorici Vitezov današnjega časa: 
Mateja Kruhar in Meta Štrumbelj

PRAZNIKI

Prazniki posebni dnevi so,
ki jih z družino praznujemo
in se med seboj obdarujemo.

Če priden si,
Božiček prinese ti
lepe stvari kar tri. 

Skozi dimnik se splazi
in te zjutraj z darili oplazi. 

Na starega leta dan ognjemet prižigamo.
Ko raketa v nebo poleti,
vriskamo ‘uuuuuuusi’.

Na te posebne dni 
priljubljeni zimski športi so. 

Ker je mrzlo,
se oblečemo toplo,

da se kepamo lahko.
Med prazniki počitnice so,
da si od šole oddahnemo

in s prijatelji nove spomine
ustvarjamo. 

Timotej Starovasnik, 7. a
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Kako izdelati domače milo?

Skavti imamo radi naravo in v njej preži-
vimo veliko časa, zato je pomembno, da se 
do stvarstva obnašamo odgovorno. In ker 
je v tem času zelo pomembno si umivati 
roke, vam prilagamo navodila za izdelavo 
domačega mila.

Potrebuješ: 
 ◼ 100g olja (olivno; če uporabimo kokosovo, 

naj bo največ ⅓ skupnega olja),
 ◼ 15g luga (NaOH),
 ◼ 36g vode,
 ◼ eterična olja, dišavnice.

Postopek izdelave:
V stekleno posodo damo vodo in ji poča-
si dodajamo lug ter stalno mešamo z le-

senim predmetom. Obvezno uporabimo 
rokavice, hlapov ne vdihavamo! Mešanica 
bo reagirala in se močno segrela. Pustimo 
stati, da se ohladi.
Medtem olje segrejemo v parni kopeli (ste-
klen kozarec z oljem postavimo v posodo z 
vodo in segrevamo). Ko je segreto, mu pri-
mešamo mešanico vode in luga ter stalno 
mešamo z lesenim predmetom. Na začetku 
bo nastala grudičasta snov, po daljšem času 
stalnega mešanja pa dobimo gosto tekočino, 
ki je milo. Odstavimo ga s štedilika in pusti-
mo, da se nekoliko ohladi. Zdaj lahko dodate 
eterično olje ali dišavnice. Vse skupaj preli-
jete v modelčke (lahko jogurtovi lončki…) in 
počakate, da se strdi. Tako imate svoje milo.

Monika Lah, Zavzeta gazela (povzeto po 
gradivu Tropa za okoljsko vzgojo, ZSKSS) 

DŽUNGELSKI KOTIČEK
Ogenj + hrana = sit skavt! 

Ognji in kuhanje je ena od skavtskih ve-
ščin, ki jo izvidniki in vodnice pilijo med 
skavtskim letom. Ker skavtom radi dajemo 
izzive, jim na poletnem taboru prepustimo 
kuhanje v celoti. Sami si morajo pripraviti 
ognjišča, ki so primerna za kuhanje. Pisk, 
ki naznani kuharje, pomeni, da morajo iz-
vidniki in vodnice zakuriti ogenj, kuharji 
(na začetku leta si v vodu dodelijo funkcije 
in ena izmed njih je kuhar, ki skrbi, da vod 
ni lačen) pa dobijo hrano, ki jo bodo kas-
neje skuhali. Izvidniki in vodnice so pravi 
»masterchefi«, saj na ognju pripravijo vse 
od žgancev do čevapčičev, razen kadar se 
zgodi, da uspe »en žganc«, čevapčič pa 
svoje mesto najde v žerjavici. 
 
Poleg tega, da so odlični kuharji, znajo 
postaviti tudi večerne ognje, ob katerih se 
nabere veliko spominov in zapoje najlepše 
pesmi. Ker pa izzive skavti res obožujemo, 
ognja nikoli ne prižigamo s vžigalicami, 
ampak s kresilom. 

Katarina Romšak, Sproščena gazela
Vodoravno
3. Slika2
6. Člani krdela
10. Katera drevesa so nam letos že večkrat 
pomagala in pokazala spomine in pravo 
pot. Drevesa _____
11. Zavetnik volčičev sv. _____
12. Slika4
13. Kakšni so brlogi bunderlogov
14. Naša najljubša igra Kdo se boji _____
15. Volčiči se trudimo skozi leta ujeti čim 
boljši ...

Navzdol
1. Svečan dogodek pri katerem obljubimo 
in prejmemo rutico
2. Slika1
4. Slika3
5. Ime komenškega krdela (vsebuje -)
7. Namesto zastave ima krdelo
8. Slika5
9. Ljudstvo brez postave
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UPPG pripravlja v februarju 
zanimive dogodke
Ustanova Petra Pavla Glavarja pripravlja v mesecu februarju naslednje zanimive dogodke za 
občane Komende in tudi širše:

Spletna kuharska delavnica z Mojco 
Koman / 4. 2. 2022
Mojca Koman, univ. dipl. inž. živ. tehn., je soavtorica treh knjig o 
zdravi prehrani ter avtorica treh kuharskih knjig z recepti za jedi, 
ki pritegnejo vsakogar. Ob pisanju člankov za revijo Vzajemnost, 
časopis Družina, prilogo Odprta kuhinja, spletno stran Žito in še 
kje v zadnjem času vodi tudi kuharske tečaje za odrasle, družine 
in zaključene družbe ter v počitniškem času kuharske delavnice za 
otroke. 4. 2. 2022 bomo izvedli SPLETNO KUHARSKO DELAVNICO, 
skupinsko bomo kuhali lososa v listnatem testu s špinačnim na-
devom ter rumove kroglice s čokolado, kardamomom in mandlji 
(tudi za otroke).

Dietno prehranjevanje z Lucijo 
Jurkovič / 11. 2. 2022
Lucija Jurkovič je študentka Biotehniške fakultete, magistrskega 
študija Prehrana. Letošnje leto je absolventka in piše magistrsko 
delo. Na področju prehrane jo zanima predvsem klinična dieteti-
ka, tj. delo z bolniki, športniki in ljudmi s prilagojeno prehrano. 
Pripravila bo predavanje z naslovom DIETNO PREHRANJEVANJE, 
ki bo izvedeno 11. 2. 2022. 

Predavanje: Regrat – plevel, zdravilo 
in še kaj (dr. Janko Rode) / 18. 2. 2022

Dr. Janko Rode je končal študij biologije na Biotehniški fakulte-
ti v Ljubljani in tam tudi doktoriral. Svojo poklicno pot je začel 
kot  srednješolski učitelj in nadaljeval kot raziskovalec na Inšti-
tutu za biologijo. Objavljal je v revijah MMS, Gaia, Rože in vrt in 
Herbika ter v časopisu Večer. Zdaj redno sodeluje pri reviji Lep vrt 
in naravna lekarna. Je avtor dveh, soavtor treh in prevajalec več 
knjig, posvečenih raznovrstnosti uporabe zelišč. Je soustanovitelj 
društva Arnika in soavtor kataloga znanj za NPK zeliščar. Za nas 
bo 18. 2. 2022 izvedel predavanje REGRAT –  PLEVEL, ZDRAVILO 
IN ŠE KAJ. Navadni regrat je  sestavni del naše kulturne krajine. 
Regrat  je v slovenskem kulturnem prostoru  dobro znana rastli-
na. Najdemo ga med zdravilnimi zelmi, v pomladni kuhinji in med 
rastlinami, ki zaznamujejo prve korake otroka pri spoznavanju 
okolja. V predavanju bo osvetlil znane in neznane plati te za mno-
ge vsakdanje rastline.

Vsi dogodki bodo izvedeni preko spletne aplikacije. Prijave so 
možne preko povezave, ki je objavljena na spletni strani https://
www.uppg.si/. 

Za UPPG: Anton Jagodic
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Naslednja Aplenca, Glasilo Občine Komenda, izide v petek, 25. februarja. Rok za posredovanje gradiv za objavo v februarski
številki je 9. februar 2022. 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.

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

trgovina.komenda@kzcerklje.si

V PRODAJI SEMENSKI 
KROMPIR ZA 

VRTIČKARJE IN VEČJE 
PRIDELOVALCE

VSE ZA VRTIČKARJE 
Semena, gnojila, 

vrtičkarsko orodje, 
zaščitne koprene, 

folije …

Vabljeni v kotiček 
DOMAČIH DOBROT.

Domači piškoti, 
štruklji …

Poslovna cona
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Knjižnični koledarček za leto 2022 je 
posvečen Petru Pavlu Glavarju
Koledarček Knjižnice Fran-
ceta Balantiča za leto 2022 
je posvečen Petru Pavlu 
Glavarju, čigar 300-letnico 
rojstva smo praznovali v letu 
2021. »V letu 2022 bo mini-
lo 270 let od začetka gradnje 
beneficiatske hiše, v kateri 
vse od začetka domuje  Gla-
varjeva knjižnica, eden naj-
pomembnejših knjižničnih 
kulturnih spomenikov na 
Slovenskem. Zato je goto-
vo prav, da vsaj knjižničar-
ji  praznovanje Glavarjeve 
300-letnice podaljšamo v 
leto 2022,« so zapisali na 
spletni strani knjižnice.

Odvoz črne posode s črnim 
pokrovom ostaja nespremenjen

V decembrski Aplenci ste bili s strani koncesionarja za 
zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov obveščeni o 
spremenjeni pogostosti odvoza ločeno zbranih mešanih 
komunalnih odpadkov (črna posoda s črnim pokrovom). V 
dogovoru s koncesionarjem so se na Občini dogovorili, da 
do nadaljnega ostaja pogostost praznjenja posod za loče-
no zbiranje mešanih komunalnih odpadkov (črna posoda 
s črnim pokrovom)  nespremenjena. Ena izmed točk Ob-
činskega sveta na februarski seji sveta (10. 2. 2021) bo med 
drugim tudi Seznanitev z informacijo podjetja Publikus o 
ločenem zbiranju papirja in kartona ter papirne in kar-
tonske embalaže po sistemu »od vrat do vrat«, v povezavi 
s tem pa bo Občinski svet na seji sprejel tudi odločitev o 
nadaljnji frekvenci odvoza mešanih komunalnih odpad-
kov iz gospodinjstev.
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Venci, ikebane,
šopki za polaganje 
po naročilu 
Možna dostava

www.vrtnicenter.si
01 83 43 587   

gasperlin@vrtnicenter.si

Dobri, plemeniti človek,  
ki je z nami živel, nam ne more biti odvzet,  

kajti v našem srcu je zapustil 
svetlo sled svoje dobrote in plemenitosti.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prija-
teljem, sosedom in znancem za izrečeno sožalje in 
sveče. Posebaj se zahvaljujemo osebju doma sta-
rostnikov Kamnik za strokovno oskrbo. Hvala tudi 
komunali Kamnik. 
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Vsi njeni

V 92. letu starosti nas je 
zapustila

 

JUSTINA NOVAK
iz Križa pri Komendi.

ZAHVALA

Odšli so ...

V 58. letu starosti se je poslovila 
Mojca Vadnjal Lap iz Most 
pri Komendi. 

V 49. letu starosti se je poslovil 
Boštjan Vidmar iz Gmajnice 
pri Komendi.
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Upravljalec vaših osebnih podatkov je Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov pri upravljalcu je Jerneja Merva, 
Dataofficer d.o.o, varstvopodatkov@komenda.si. Vaše osebne podatke obdelujemo zaradi izvedbe žrebanja ter izročitve nagrade. Obdelujemo zgolj vaše posredovane kontakte.

Rešeno križanko (lahko tudi samo geslo) pošljite na naslov: Uredništvo 
APLENCE, Zajčeva 23, 1218 Komenda ali po mailu: urednistvo.gok@komenda.si  
do vključno 14. februarja 2022. 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 decembrske križanke se glasi: SRČKANE MISLI

Seznam nagrajencev Nagradne križanke TEJE JAUŠOVEC,  
v Aplenci, Glasilu občine Komenda, številka 12/2021:

1. nagrada  – knjiga Upaj si…biti ti: EMA HACIN

2. nagrada – knjiga Upaj si…biti ti: OLGA RAZPOTNIK 

3. nagrada – knjiga Upaj si…biti ti: SARA STOPAR   

Nagrajencem bodo nagrade poslane po pošti.  
ČESTITAMO !

Vljudno vabljeni v prenovljeni salon, kjer na manjši kva-
draturi dobite komplet gospodinjske aparate za Vaš dom 
po najboljših cenah. Ponudbo smo razširili tudi na ponu-
dnika telekomunikacijskih storitev T2.

Kontakt:
01/839 47 97
041 415 756
T2: 059 055 597

NAGRADE:
1. nagrada: Likalnik Vivax 2200W

2. nagrada: Kozmetični odstranjevalec kože Esperanza
3. nagrada: Modna torbica za prenosni računalnik
4. nagrada: Modna torbica za prenosni računalnik
5. nagrada: Modna torbica za prenosni računalnik



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

POLICIJA

Policisti opozarjamo na drzne tatvine v vaših 
domovih
Kako delujejo drzni tatovi?

•	Žrtve so pogosto starejše osebe na osamljenih krajih, tatvine pa se največkrat zgodijo dopoldne. 
•	Tatovi delujejo v skupinah.
•	Eden izmed tatov vas zamoti z raznimi pretvezami (sprašuje za pot; poizveduje, ali ste sami doma; 

pove, da je iz komunalnega ali telekomunikacijskega podjetja, elektropodjetja ipd. in da bo v okolici 
vašega doma napeljeval kable, kopal jarke; razlaga, da zbira staro železo; prosi za vodo ipd.) in 
poskuša zvabiti stran od doma. 

•	Drugi tatovi medtem vstopijo v vaš dom ter kradejo denar in vrednejše predmete.

Kako ukrepati, da ne postanete žrtev tatov?

•	Bodite pozorni na sumljiva vozila in osebe v okolici svojega doma ter o tem obvestite policijo na tel-
efonsko številko 113.

•	Vedno zaklepajte vrata, zapirajte okna in doma ne hranite večjih vsot denarja.
•	Neznancev ne spuščajte v svoj dom. 
•	Pogovor z njimi opravite na varni razdalji (skozi okno, z balkona ipd.).
•	V pogovorih s sumljivimi osebami vzbudite prepričanje, da niste sami doma. 
•	Na pojav takšnih oseb opozorite sosede. 
•	Ko vas ni doma, imejte v hiši oziroma stanovanju prižgano luč in se dogovorite s sosedi, naj bodo po-

zorni tudi na vaš dom.

Kako ukrepati, če postanete žrtev tatov?

•	Obvestite policijo na telefonsko številko 113. 
•	Zapomnite in zapišite si čim več podatkov o tatovih (opis zunanjega videza, uporabljeno vozilo, smer 

odhoda ipd.). 
•	Do prihoda policistov ne hodite tam, kjer so se gibali tatovi, in ne premikajte predmetov, s katerimi so 

bili ti v stiku.
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