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Pogovor z županom

»V letošnji proračun smo uvrstili
vse lani neizvedene projekte«
Občinski račun ni več blokiran – Gradnja obvozne ceste Vodice ne bo ovirala prometa v naši Občini – Občina Kamnik že pristopila k izboljšanju stanja na drenažnem zajetju Iverje

N

a področju reševanja problematike
inertnih odpadkov se končno nekaj premika, občinski račun ni več
blokiran (o tem več na naslednji strani).
Kaj to pomeni za načrtovane projekte v
Občini, kaj bo najprej dobilo zeleno luč?
V drugi polovici lanskega leta so bili skoraj
vsi projekti ustavljeni. V letošnjem odloku o proračunu smo zato uvrstili vse tiste
projekte, ki niso bili izvedeni v lanskem
letu. S projekti, ki še niso bili pričeti in niso
najnujnejši, bomo počakali vse do končne
razrešitve v zadevi sanacije odlagališča
inertnih odpadkov oziroma do trenutka,
ko bomo prejeli ustrezni sklep Inšpektorata RS za okolje in prostor.
Sredi februarja naj bi stekla gradnja
vodiške obvoznice, odsek IV. Kaj to
pomeni za komendske občane, bo
gradnja tega projekta kakorkoli ovirala
promet in na katerih delih?
Te dni se vendarle začenjajo operativna
dela na obvoznici Vodice, ki bo promet od
naše cone neposredno preusmerila na avtocestni priključek Vodice. Ocenjujem da
sama gradnja nove obvozne ceste ne bo v
pretirani meri ovirala samega prometa na
obstoječi državni cesti skozi Vodice. Na
območju naše občine pa ne pričakujemo
kakšnih ovir. Ker DARS istočasno začenja s pripravo projektov in pridobivanjem
gradbenih dovoljenj za odseke glavne ceste
Želodnik – Vodice v naši občini, je občinski odbor, imenovan za spremljanje teh
aktivnosti, pripravil seznam predlogov, ki
naj bi se pri projektiranju v čim večji možni
meri dodatno upoštevali. Dejstvo je, da so
se prve aktivnosti v zvezi s to cesto začele
davnega leta 1998 in da sta državna lokacijska načrta, ki določata ureditve v naši
Občini (že takrat žal tudi ob neupoštevanju nekaterih zahtev Občine), bila sprejeta leta 2006 in 2007. Ocenjujemo, da je
po petnajstih letih nujno treba pretehtati

prometne potrebe, ki so se v teh letih nedvomno spremenile. Po drugi strani pa DLN
za projektante predstavlja okvir, ki ga (z
dopustnimi odstopanji) ne smejo prekoračiti, zato vseh predlogov najbrž ne bo moč
upoštevati. Še vedno pa velja, da naj bi se v
prvi fazi izven navedenih postopkov uredilo križišče pri Tušu v Mostah – Občina je
poskrbela za izdelavo projektne naloge in
projektov za izvedbo, ki so trenutno na Direkciji RS za infrastrukturo v recenzijskem
postopku. Projekti sledijo rešitvam iz državnega lokacijskega načrta, predvsem se
bodo tu kompletno uredili semaforji s pripadajočimi zavijalnimi pasovi, površinami
za pešce in kolesarje, avtobusni postaji itd.
S strani Komunalnega podjetja Kamnik
je bilo v januarju kar nekaj pozivov
uporabnikom vode k varčni in racionalni
rabi pitne vode, saj je bila izdatnost vodnih
virov zelo majhna. Gre za normalno stanje
ali je prišlo do kakšne težave?
Drenažno zajetje Iverje črpa vodo iz Kamniške Bistrice. Narava (in tudi ljudje) pri-

pomore, da se na vodotoku te reke od samega izvira do odvzema vode občasno
zgodijo izredni dogodki. Ob majhnih količinah padavin na širšem območju in znižanju vodostaja se je zgodilo, da zajem vode
ni bil v tolikšni meri, kot jo potrebujemo za
normalno oskrbo. K izboljšanju stanja je
Občina Kamnik že pristopila in bodo v letošnjem letu zgradili poizkusno vrtino ob
samem zajetju, od koder bodo lahko črpali
še boljšo vodo. Predvideva se, da bo vrtina po uspešnem preizkusnem obdobju v
popolnosti pričela z delovanjem v prihodnjem letu. Tudi mi smo takoj po prejemu
obvestila s strani Komunalnega podjetja
Kamnik svoje občanke in občane obvestili
preko obvestila na naši internetni strani.
Vsi, ki so naročeni na prejemanje občinskih
novičk, so bili obveščeni. Vsem ostalim pa
ponovno priporočamo, da se prijavijo na
prejemanje E-novic. Prijava na prejemanje
je mogoča na internetni strani Občine v rubriki E-novice.
Špela Šimenc
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POJASNILO

O OBDAVČITVI Z NADOMESTILOM ZA UPORABO
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA (NUSZ)
Obveznost plačevanja NUSZ je določena v Zakonu o stavbnih
zemljiščih iz leta 1984, ki se še vedno uporablja glede na določbe 5. točke prvega odstavka 179. člena Zakona o urejanju prostora
oziroma glede na določbe prve alinee 56. člena Zakona o stavbnih
zemljiščih, s katero je bilo ohranjeno v veljavi VI. poglavje o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. Delno materijo NUSZ
obravnava tudi Zakon o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS,
št. 102/04- uradno prečiščeno besedilo, in naslednji) v prehodnih
določbah (218. do 218.d člen).
Veljavni občinski odlok za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: NUSZ) je Odlok o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Komenda (Uradne
objave Glasila Občine Komenda, št. 12/20 in 14/21).
Zavezanec za plačilo NUSZ je neposredni uporabnik zemljišča
oziroma stavbe ali dela stavbe: lastnik, najemnik, imetnik stanovanjske pravice. Zavezanec je lahko tako pravna kot fizična oseba.
Kakršnokoli spremembo zavezanca je treba javiti Občini v roku 15
dni po spremembi.
NUSZ plačuje zavezanec na podlagi odločbe, ki mu jo izda davčni organ, kjer leži nepremičnina. Davčni organ izda odločbo po
uradni dolžnosti na podlagi občinskega odloka in vrednosti točke,
veljavne na dan 1. januarja leta, za katero se določa nadomestilo.
V preteklosti je Občina evidence, ki so bile podlaga za plačevanje
NUSZ, vodila na podlagi podatkov, prejetih s strani zavezancev,
na podlagi vpogleda v ortofoto posnetke občine ter na podlagi podatkov o izdanih gradbenih dovoljenjih. Kot podlaga za obračun je
bila v preteklosti uporabljena tlorisna površina objekta.
V decembru 2014 je ministrstvo, pristojno za okolje in prostor,
vsem občinam posredovalo dopis v povezavi z uporabo katastrskih
in registrskih podatkov za NUSZ, v katerem je jasno zapisalo, da je
potrebno za namen odmere NUSZ izhajati iz uradnih državnih evidenc, kar posledično pomeni, da morajo občine za namen odmere
NUSZ za zazidana zemljišča pridobiti podatke o stavbah in delih
stavb iz uradnih evidenc, t. j. iz zemljiškega katastra, katastra stavb
oz. iz registra nepremičnin (REN), ki jih vodi Geodetska uprava RS.
Na podlagi nadaljnjih Sistemskih priporočil Ministrstva za okolje in prostor z dne 15. 10. 2021 je Občina Komenda pristopila k
urejanju evidenc na podlagi prejetih uradnih evidenc Registra
nepremičnin.
Za odmero NUSZ se uporabljajo uradni podatki o neto tlorisni površini stavbe, ki se izračuna na sledeči način:
◼ neto tlorisna površina dela stavbe (enostanovanjske ali dvostanovanjske stavbe): seštejejo se vse površine vseh prostorov,
ki pripadajo delu stavbe in odšteje vsota odprtih prostorov dela
stavbe (odprti balkoni, terase, lože ipd.);
◼ neto tlorisna površina dela stavbe, ki leži v več etažah: seštejejo se površine vseh prostorov v vseh etažah, ne glede na to, ali
so prostori med seboj povezani ali ne (poenostavljeno: če ima
hiša 3 etaže – klet, pritličje in mansardo, se seštejejo vsi neto

tlorisi etaž, tudi klet in garaža), nato pa odštejemo vsoto vseh
odprtih prostorov (odprti balkoni, terase, lože ipd).
◼ Večstanovanjske stavbe: seštejejo se vse površine vseh prostorov posamezne enote skupaj z dodatnimi prostori, kot so
drvarnice, kleti, garaže, nato pa odštejemo vsoto vseh odprtih
prostorov (odprti balkoni, terase, lože ipd).
◼ Poslovne površine: seštejejo se tlorisna površina poslovnega
prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom.
NUSZ se odmerja tudi za nezazidano stavbno zemljišče; to so
površine, na katerih je z izvedbenim prostorskim aktom (OPN,
OPPN, OLN, ZN…) določeno, da je na njih dopustna gradnja.
Ugotovljeno je bilo veliko sprememb in neskladij v velikostih neto
tlorisnih površin med uradnimi podatki in tlorisnimi površinami
za posamezne objekte, ki jih Občina vodi v svojih evidencah.
Posledično je Občina vsem zavezancem za plačilo NUSZ posredovala Informativni izračun nadomestila, pri čemer je upoštevala
podatke o velikostih površin iz uradnih državnih evidenc.
Zavezanci so bili pozvani, da podatke iz uradnih evidenc natančno
preverijo in v kolikor ocenjujejo, da ti niso pravilni, popravke obvezno uredijo na Geodetski upravi RS ter izvedene spremembe
najkasneje do 4. 3. 2022 sporočijo Občini Komenda.
Ažurirani podatki bodo služili za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v letu 2022.
Občina Komenda

OBVESTILO
Občina Komenda obvešča, da so od dne 21. 2. 2022 do dne
11. 3. 2022 na spletni strani www.komenda.si objavljeni
naslednji javni razpisi:
1. Javni razpis za sofinanciranje društvenih projektov v
občini Komenda v letu 2022,
2. Javni razpis za sofinanciranje prireditev in projektov v
občini Komenda v letu 2022,
3. Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih programov v občini Komenda v letu 2022,
4. Javni razpis za sofinanciranje programov na področju
kulture v občini Komenda v letu 2022,
5. Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Komenda za leto 2022.
Stanislav Poglajen
ŽUPAN OBČINE KOMENDA
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22. seja Občinskega sveta
Občine Komenda
V četrtek, 10. februarja, je v telovadnici osnovne šole v
Mostah potekala 22. seja Občinskega sveta Občine Komenda. Nekaj poudarkov:

Odvoz mešanih komunalnih odpadkov
ostaja nespremenjen
Svetniki so se na seji seznanili z informacijo o ločenem zbiranju papirja
in kartona ter papirne in kartonske embalaže po sistemu »od vrat do
vrat«, prav tako pa so odločali glede frekvence odvoza mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev. Zadevo je predstavil Igor Petek,
direktor podjetja Publikus d.o.o. »Glavni namen predloga sprememb
v zbiranju odpadnega papirja po sistemu od vrat do vrat je zmanjšanje
pritiska na spremembe cen zaradi dvigovanja cen mešanih komunalnih
odpadkov v regijskem centru za ravnanje z odpadki in opažanje, da je v
mešanih komunalnih odpadkih in tudi v odpadni komunalni embalaži
relativno velik delež papirja,« je obrazložil Igor Petek. S tem ukrepom
po njegovih besedah želijo čim bolj nevtralizirati rast cen. Kot je povedal, najnovejši podatki kažejo na to, da je bila predlagana sprememba
v Občini Komenda upravičena – zabojniki za papir so večinoma polni,
zmanjšana je količina mešane komunalne odpadne embalaže, več kot
85 % zabojnikov za mešane komunalne odpadke pa ni napolnjenih
niti do polovice. »Večina občanov Občine Komenda zelo vestno ločuje
odpadke,« je povedal g. Petek. Koncesionarju se zdi logičen naslednji
korak zmanjšana frekvenca odvoza mešanih komunalnih odpadkov
na enkrat na mesec (iz sedanjih enkrat na 14 dni), kar pa pri svetnikih
ni bilo pozitivno sprejeto. »Pravite, kako pridno ločujemo, zato nam ne
boste povečali položnice, boste pa zmanjšali odvoz,« je bil konkreten
svetnik Roman Koncilija. Aleš Marinko je dodal, da želijo, da se cena ne
spremeni, prav tako pa ne frekvenca odvoza črnih zabojnikov. Zopet so
se pojavila vprašanja, kako bo denimo v poletni vročini, ko bodo zabojniki s higienskimi odpadki, mačjim peskom in podobnim čakali en mesec na odvoz. Svetniki so se na koncu odločili, da sklepa ne potrdijo in da
odvoz črnih zabojnikov ostaja tak, kot do sedaj.

Občinski svet na seji ni potrdil sklepa, ki bi spremenil frekvenco odvažanja črnih zabojnikov. Frekvenca odvoza mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev tako ostaja
enaka, kot do sedaj, to je enkrat na 14 dni.

Predlog Odloka o proračunu Občine Komenda za
leto 2022 – druga obravnava
Predlog Odloka o proračunu za leto 2022 v drugi obravnavi je
predstavila Martina Bajde. Občina Komenda je 18. januarja 2022 prejela sodbo Upravnega sodišča RS, s katero je sodišče odobrilo tožbi
Občine in v celoti odpravilo sklep inšpektorata RS za okolje in prostor, ki je bil podlaga za davčno izvršbo, ter zadevo vrnilo istemu organu v ponovni postopek. V novem predlogu proračuna je bil tako
upoštevan dolgo pričakovani umik izvržbe. Na ta račun so se v proračun za leto 2022 ponovno uvrstili projekti, ki so bili začasno umak-
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njeni, prav tako pa tudi investicije, ki so bile načrtovane v letu 2021,
pa zaradi izvršbe niso bile izvedene. V času javne razprave je predlagatelj prejel tudi tri pobude, ki so se nanašale na zagotovitev sredstev
za štipendiranje, kar je bilo v predlogu tudi upoštevano. V primerjavi s predlogom odloka v prvi obravnavi je bil spremenjen 2. člen,
ki določa višino proračuna (prihodki proračuna za leto 2022 znašajo
10.341.015 evrov, odhodki pa znašajo 11.043.996 evrov); 8. člen, ki
določa višino proračunske rezerve, in 9. člen, ki določa ravnanje s
stvarnim premoženjem. Po potrditvi amandmaja predlagatelja je bil
proračun Občine Komenda za leto 2022 soglasno potrjen.

Dogajanje na območju inertnih odpadkov
Kot smo zapisali že pri točki o proračunu, je, po prejemu Sodbe
Upravnega sodišča RS Finančna uprava Republike Slovenije dne 27.
1. 2022, izdala sklep o ustavitvi davčne izvršbe in razveljavitvi vseh
v okviru davčne izvršbe opravljenih dejanj. Posledično račun Občine
ni več blokiran, »založena« denarna sredstva v višini 2.822.617,83
evrov pa Občini s strani Inšpektorata zaenkrat še niso bila vrnjena. Kot je na seji povedala direktorica Občinske uprave, mag. Majda
Ravnikar, je bila 31. januarja opravljena ustna obravnava, na kateri je
bilo stranskim udeležencem omogočeno, da se do 15. 2. 2022 opredelijo do prej navedene sodbe. Po tem datumu Občina s strani Agencije Republike Slovenije za okolje pričakuje izdajo okoljevarstvenega
dovoljenja, ki bo podlaga za začetek postopka zapiranja odlagališča.
Več informacij bo znanih po vročitvi in proučitvi tega dovoljenja.

OBVESTILO
Občina Komenda obvešča, da so od dne 21. 2. 2022 do dne
23. 3. 2022 na spletni strani www.komenda.si objavljeni
naslednji javni razpisi:
Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Komenda za leto 2022, za
naslednje ukrepe:
◼ pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov,
◼ urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov,
◼ pomoč za plačilo zavarovalnih premij,
◼ posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
◼ zagotavljanje tehnične podpore,
◼ pomoč društvom s področja kmetijstva.
Javni razpis za dodeljevanje pomoči za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v občini Komenda za leto
2022, za naslednje ukrepe:
◼ pospeševanje izobraževanja in usposabljanja na področju podjetništva,
◼ pospeševanje zaposlovanja,
◼ spodbujanje razvoja socialnega podjetništva.

Stanislav Poglajen
ŽUPAN OBČINE KOMENDA
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Na podlagi 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007, 105/2008 – odločba US, 11/2011, 28/2011 –
odločba US, 98/2013, 8/2015, 6/2018 – odločba US), 17. člena Odloka o izdajanju javne glasila Občine Komenda (Uradne objave Glasila
Občine Komenda, št. 05/2018) ter 24. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 03/2021 - UPB1) župan
Občine Komenda, v imenu izdajatelja glasila občine, izdaja naslednji

SKLEP

O DOLOČITVI PRAVIL ZA IZRABO PROSTORA V APLENCI – GLASILU OBČINE
KOMENDA V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA REDNE VOLITVE POSLANCEV V
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE 2022
1. člen

(vsebina sklepa)
S tem sklepom se zagotavlja enakopravnost organizatorjem volilne kampanje pri predstavitvi kandidatov in njihovih programov v
času volilne kampanje za redne volitve poslancev v Državni zbor
Republike Slovenije 2022.

2. člen

(določitev prostora za plačljive objave)
Organizatorjem volilne kampanje, ki sodelujejo na rednih volitvah
poslancev v Državni zbor Republike Slovenije 2022, se za predstavitev kandidatov in njihovih programov v času volilne kampanje v redni
številki Aplence – Glasilu Občine Komenda (v nadaljevanju: Aplenca)
omogoči ¼, ½ oziroma celo (1/1) barvno stran plačljivih objav.

3. člen

Organizatorji volilne kampanje morajo hkrati s predložitvijo
ustrezno oblikovanega oglasa za objavo izdajatelju Aplence (Občini Komenda) predložiti čitljivo izpolnjeno in podpisano naročilnico za objavo.

5. člen

(način in rok oddaje oglasa za objavo)
Oblikovani oglas za objavo, v formatu pdf za tisk ali jpg v visoki
resoluciji za tisk, lahko pooblaščeni organizatorji volilne kampanje oddajo po elektronski pošti na naslov uredništva: urednistvo.
gok@komenda.si ali po pošti na naslov: Občina Komenda, Uredništvo Aplence, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, s pripisom
»VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR RS 2022«.
Oglas mora obvezno vsebovati navedbo naročnika objave.
Zadnji rok za oddajo oblikovanega oglasa za objavo je ponedeljek,
11. april 2022, do 10. ure.

(čas objave in vrstni red objav)
Objava bo omogočena v aprilski številki Aplence, ki bo izšla v četrtek, 21. aprila 2022.
V marčevski in aprilski številki Aplence ni možno koristiti brezplačnih objav, ki jih v času izven volilne kampanje lahko
koristijo politične stranke oz. samostojne liste, ki so zastopane v
občinskem svetu, z namenom informiranja občanov o svojem delovanju in predstavljanju svojih stališč.
Zaporedje objav prejetih oglasov se določi in vrši glede na čas dospelosti oz. prejema posameznega oglasa.

4. člen

6. člen

(dodatne informacije)
Morebitne dodatne informacije lahko dobite po elektronski pošti
na naslovu: urednistvo.gok@komenda.si.

7. člen

(veljavnost sklepa)
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema (14. 2. 2022), objavi pa se v
Aplenci – Glasilu občine Komenda, v Uradnih objavah Glasila občine Komenda ter na občinski spletni strani.

(cenik objav in obveznost predložitve naročilnice za objavo)
Cenik objav v času volilne kampanje:

Velikost oglasa

Cena v EUR (z vključenim DDV)

četrtina strani (1/4)

115,00

polovica strani (1/2)

216,00

cela stran (1/1)

420,00

Številka: 040-0002/2022-3
Datum: 14. 2. 2022
Stanislav Poglajen
Župan Občine Komenda
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Na podlagi 13. člena Odloka o priznanjih Občine Komenda
(Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 01/17) Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta
Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, objavlja

JAVNI RAZPIS

»Zlato priznanje Občine Komenda se podeli posamezniku ali
skupini za več kot 30-letno delo oziroma pravni osebi za več
kot 50 letno delo.
Srebrno priznanje Občine Komenda se podeli posamezniku
ali skupini za več kot 20-letno delo oziroma pravni osebi za
več kot 40-letno delo.

ZA PODELITEV OBČINSKIH
PRIZNANJ ZA LETO 2022

Bronasto priznanje Občine Komenda se podeli posamezniku
ali skupini za več kot 15-letno delo oziroma pravni osebi za
več kot 30-letno delo.«

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Komenda poziva posameznike, podjetja, zavode, politične in druge organizacije in skupnosti,
društva, organe lokalne skupnosti ter druge subjekte s stalnim prebivališčem oziroma sedežem na območju Občine
Komenda, da predlagajo kandidate za priznanja Občine Komenda za leto 2022.

Predlogi za podelitev priznanj Občine Komenda morajo biti
predloženi v pisni obliki in morajo vsebovati:

Predmet javnega razpisa je podelitev naslednjih
občinskih priznanj:
◼ zlato priznanje Občine Komenda,
◼ srebrno priznanje Občine Komenda,
◼ bronasto priznanje Občine Komenda.
ZLATO PRIZNANJE Občine Komenda
se podeljuje posameznikom, skupinam, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za izredno
življenjsko delo ali za vrhunske uspehe ali dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Komenda.
SREBRNO PRIZNANJE Občine Komenda
se podeljuje posameznikom, skupinam, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za zelo
pomembne dosežke v zadnjem obdobju in kot spodbuda za
nadaljnje ustvarjalno delo.
BRONASTO PRIZNANJE Občine Komenda
se podeljuje posameznikom, skupinam, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za enkratne uspehe v zadnjem obdobju in kot spodbudo za nadaljnje
ustvarjalno delo.
V enem letu Občinski svet Občine Komenda lahko podeli največ eno zlato, dve srebrni in tri bronasta priznanja. Posamezni kandidat lahko enako priznanje prejme samo enkrat.
V zvezi s podelitvijo zgoraj navedenih priznanj, je Občinski
svet Občine Komenda kot sestavni del odloka med drugim
sprejel v nadaljevanju navedena priporočila komisiji (Uradne
objave Glasila Občine Komenda, št. 01/17):

◼ naslov in ime predlagatelja,
◼ ime in priimek predlaganega prejemnika priznanja in
osnovne osebne podatke (datum in kraj rojstva, kraj stalnega prebivališča, zaposlitev) ali naziv in sedež organizacije, skupnosti, zavoda idr.,
◼ obrazložitev pobude in navedba, za katero priznanje se
predlaga ter
◼ dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi (v primeru, da se v obrazložitvi navajajo imena drugih društev,
klubov, organizacij, ustanov, skupnosti idr., v katerih
kandidat za priznanje sodeluje, je potrebno obvezno priložiti pisno potrdilo navedenega društva, kluba, organizacije, ustanove, skupnosti idr.).

Pisne predloge posredujte v zaprti kuverti, na kateri mora biti
označeno »KMVI - PREDLOGI ZA PRIZNANJA OBČINE KOMENDA 2022 - NE ODPIRAJ«, na naslov Občina Komenda, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Zajčeva
cesta 23, 1218 Komenda, najkasneje do četrtka, 31. marca 2022.
Upoštevani bodo samo predlogi, ki bodo poslani v zahtevanem roku. Po preteku roka za prijavo bodo nepravočasno posredovani predlogi vrnjeni pošiljatelju.
Priznanja Občine Komenda bodo podeljena na slavnostni seji
Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo 15. maja 2022.
Morebitna dodatna pojasnila lahko dobite pri mag. Majdi
Ravnikar, direktorici občinske uprave, na telefonski številki
01/724-74-00.
Številka: 094-0001/2022-1
Datum: 14. 2. 2022
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Roman Koncilija, predsednik, l. r.
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Senecura dom starejših občanov
Komenda pričenja z zaposlovanjem in
sprejemom prijav za stanovalce
Gradnja doma starejših občanov v Komendi poteka po
načrtih, julija 2022 naj bi se že vselili prvi stanovalci, zato
iz podjetja Senecura sporočajo, da so že pričeli s postopki
zaposlovanja in sprejemom prijav za stanovalce.

Aplenca | Februar 2022

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in
18/21) ter na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec
Mehurčki,

ZAPOSLOVANJE
Zaposlujejo na sledečih delovnih mestih:
◼ Diplomirana medicinska sestra, M/Ž
◼ Srednja medicinska sestra, M/Ž
◼ Bolničar negovalec, M/Ž
Informacije glede zaposlitve:
◼ Več informacij glede zaposlitve: www.senecura.si/prosta-delovna-mesta-komenda/
◼ Za vsa morebitna dodatna vprašanja pišite na:
kadri.komenda@senecura.si

SPREJEM V DOM
Za sprejem v dom lahko pišete na sprejem.komenda@senecura.si
ali pošljete dopis v fizični obliki na naslov: SeneCura Central SI
d.o.o., Breznikova ulica 26, 1230 Domžale.

OBJAVLJA

JAVNI VPIS NOVINCEV
v oddelke Vrtca Mehurčki
za šolsko leto 2022/2023
s sprejemom na dan 1. 9. 2022.
Vloga za sprejem otroka je na voljo na spletni strani Vrtca
Mehurčki (http://www.vrtec-mehurcki.si/) ali v tajništvu
vrtca. Izpolnjeno vlogo oddate v tajništvu vrtca ali pošljete
priporočeno po pošti na naslov Vrtec Mehurčki, Glavarjeva
cesta 35, 1218 Komenda,
najkasneje do 31. 3. 2022.

Aplenca | Februar 2022

UTRINKI
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Na komasacijskem območju
obnovljeno razpelo, na Bregu pa
nova postaja za šolarčke
Na komasacijskem območju sta Franc Petrič in Marko Koritnik
z Brega pred nedavnim postavila obnovljeno razpelo, ki je bilo
poškodovano s strani objestnega voznika (o čemer smo v Aplenci že poročali). Popravila sta streho, razpelo pa ima tudi nov
podstavek, za katerega je kamen darovala Hijacinta Šmid. Na Bregu pa imajo osnovnošolci novo postajo, na kateri sedaj lahko pod
streho čakajo šolski prevoz. Po pridobitvi občinskega dovoljenja je
leseno hišico postavil in financiral Franc Petrič.
Š.Š.

'Komendska' matica v Guinessovi
knjigi rekordov
V podjetju Matica MB so že leta 2019 prišli na idejo, da bi postavili
največjo matico na svetu. Od aprila 2020 tako pred njihovo zgradbo v Poslovni coni Komenda stoji matica, ki je bila pred nedavnim,
po mnogo dopisovanjih in priloženih dokazih, končno vpisana v
Guinessovo knjigo rekordov. Ker knjiga rekordov tovrstne rubrike do sedaj ni imela, so morali posebej za 'komendsko' matico
ustvariti novo. Matica je težka 2600 kilogramov, njene dimenzije
pa so 4157 x 3600 x 2000 mm.
Špela Šimenc

Vsa pritrdilna tehnika
na enem mestu

WWW.MATICAMB.SI
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Zavod Dobra pot med 14. in 25. marcem organizira
vseslovensko akcijo zapisovanja spominov starejših:

ZAPIŠIMO SPOMINE!

Zavod Dobra pot, ki že vrsto let osvešča o naravni in kulturni dediščini ter skrbi za njuno ohranjanje, letos pripravlja prvo vseslovensko akcijo zapisovanja spominov starejših. S pobudo, ki
jo bodo izvedli s pomočjo svoje aplikacije Zapisi spomina, želijo opomniti na vlogo, ki jo imajo
starejši kot nosilci spomina, hkrati pa spodbuditi zanimanje za dediščino ter jo predstaviti na
nov, sodoben način.

S

tarejši so zakladnica modrosti, izkušenj in spominov, s svojimi zgodbami pa pogosto gradijo mostove med
preteklostjo in prihodnostjo. Kljub temu se
številni znajdejo v situacijah, ko ne morejo
izkoristiti svojega potenciala, saj se soočajo z osamljenostjo in odrinjenostjo na rob
družbe. Po drugi strani pa mladi niso več v
stiku z dediščino našega prostora, mnogi
običaji izginjajo. Prav ta medgeneracijski
prepad naslavlja Zavod Dobra pot, ki s svojo aplikacijo Zapisi spomina omogoča beleženje in objavljanje védenj, pričevanj ter
zgodb starejših o različnih vidikih življenja
v preteklih obdobjih.

V akcijo zapisovanja spominov vabijo širšo
slovensko javnost, tako posameznike kot
tudi osnovne in srednje šole, medgeneracijske centre, društva in druge organizacije. Cilj akcije je namreč obuditi medgeneracijske pogovore in vezi ter ustvariti prostor
za tiste čarobne trenutke, ko se znanje in
vrednote prenašajo iz generacije na generacijo. V ekipi organizatorjev so prepričani,
da bo ta skupnostna akcija ne samo obogatila življenja vsem vključenim, temveč tudi
ogromno prispevala v skupno zakladnico
ohranjenega spomina, torej k digitalizaciji
in ohranitvi našega kulturnega izročila.

»Navdušeni smo, da se v akcijo že prijavljajo tako posamezniki kot tudi šole in
večgeneracijski centri. To je po eni strani
dokaz, da je zanimanja za dediščino oz.
njeno digitalizacijo veliko, po drugi strani
pa kaže tudi na potencial, da akcija postane
vsakoletna, tradicionalna. Resnično upamo, da se v teh dveh tednih po celi Sloveniji zgodi veliko trenutkov, ki bodo poglobili vezi med ljudmi,« pravi Nava Vardjan,
vodja projekta v Zavodu Dobra pot.
V akcijo ZAPIŠIMO SPOMINE! se lahko
prijavite kot zapisovalci spomina (tisti, ki
bi zgodbe starejših zabeležili oz. posneli in vnesli v aplikacijo) ali kot pričevalci
(starejši, ki bi želeli podeliti svoje spomine). Prijave potekajo prek spletne strani

Zavoda Dobra pot (www.dobra-pot.si) ali
prek aplikacije Zapisi spomina (odčitajte
QR kodo). Organizatorji sporočajo še, da
bo za vse prijavljene v začetku marca organizirana spletna delavnica, na kateri bodo
podrobneje predstavili potek dvotedenske
akcije in odgovorili na vsa vprašanja.
Sitka Tepeh, izvajalka programa

UTRINKI
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Utrinek s komendske tržnice

Mlečni izdelki in kruh
Kmetije Pibernik

Tržnica v Komendi deluje vsako soboto od 9.00 do 11.00.
Čeprav ponudnikov ni veliko, je ponudba pestra in se
tudi v zimskem času lahko oskrbimo z lokalnimi sezonskimi sestavinami.

Kmetija Pibernik iz Suhadol je na tržnici prisotna s svojimi mlečnimi izdelki (mleko, jogurti, skuta, sir za žar)
in domačim kruhom (polbeli, mlečne
sirove štručke …). Irena Pibernik pravi, da so s prodajo zadovoljni. Večinoma imajo stalne stranke, ki so se
navadile tudi na sedanji delovni čas
tržnice, tako da kakšnega upada prometa zaradi tega ne opazijo.

Sredi februarja je svoje izdelke ponujalo pet ponudnikov, ki
pravijo, da so z obiskom zadovoljni. Vsem ugaja tudi krajši delovni čas tržnice.

Sezonska zelenjava Kmetije
Cerar z Brega pri Komendi
Tina Cerar zelenjavo na tržnici prodaja že od vsega začetka. S
prodajo je zadovoljna, pravi pa, da
je obisk zelo odvisen od vremena,
počitnic … Trenutno prodaja tisto,
kar lahko skladišči – fižol, korenje,
kolerabo, česen, čebulo – na voljo
pa je tudi že motovilec.

Logarjeve ekološke
moke in kaše

Izdelki Zavoda Grunt
Vsako soboto so na tržnici na voljo
tudi izdelki Zavoda Grunt – mlečni
izdelki (jogurti, smetana, skuta, sirotka, maslo …), različne testenine,
piškoti, vložene kumarice, jajca v
kisu … »Z obiskom na tržnici smo zadovoljni, ljudje nas že poznajo in večinoma imamo kar stalne stranke,«
pravi Truda Zadrgal.
Špela Šimenc

Franc Logar iz Vodic na tržnici prodaja kaše in moke njihove ekološke
kmetije, v katero so se pred petimi
leti preusmerili iz klasičnega kmetovanja. Ponujajo ajdovo, pirino, koruzno moko, proso, ješprenj, lan, ovsene kosmiče, laneno in konopljino olje
… Pove nam, da kakšnega pretiranega
prometa na tržnici ne naredi, vendar pa je pomembno, da se ljudem
predstavi, da ljudje izvedo za njihovo ponudbo. »Pa tudi zaradi
druženja je fino biti prisoten na komendski tržnici,« doda.

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

Mesni izdelki kmetije
Pr' Kovčet
Marinka Kepic na tržnici ponuja
izdelke domače kmetije Pr' Kovčet
iz Pšate (klavnica in mesnine). Ponujajo suhomesnate izdelke, sveže
mesne izdelke, ocvirke, mast, zaseko, hrenovke, mesni sir, pečenice, krvavice, klobase, slanine …
»Na tržnici smo prisotni od samega začetka in s prometom smo zadovoljni. Imamo stalne stranke, ki
nas že poznajo in nam zaupajo,« pove sogovornica.
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VSE ZA VRTIČKARJE
Semena, gnojila,
vrtičkarsko orodje,
zaščitne koprene,
folije …

Vabljeni v kotiček
DOMAČIH DOBROT.
Domači piškoti,
štruklji …
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Plečnikove
mojstrovine v
Komendi

Foto: Jožef Pavlič

Pomnik padlim vojakom v prvi svetovni
vojni iz komendske župnije

večje ustvarjalce naše bogate in visoko kakovostne kulturne dediščine. V njih lahko
odkrivamo in spoznavamo veličino njegovega umetniškega daru.
Pravega in pristnega Plečnika srečujemo
vedno znova in vedno globlje, ko se počasi
sprehajamo po komendskem cerkvenem
trgu do pomnika padlim vojakom v prvi
svetovni vojni iz naše župnije in vrhnjega
dela svetilnika v spomin na evharistični
kongres leta 1935 v Ljubljani; ko občudujemo nosilni steber lepo urejenega pokopališkega prostora za umrle komendske
duhovnike, nagrobnika družin Dimic in
Štebe na komendskem pokopališču, in, kot

Plečnikov tabernakelj v kapeli Matere
Božje poleg cerkve sv. Petra

vrhunec mojstrove poduhovljenosti, njegov tabernakelj v kapeli Matere Božje, leta
2000 prizidani na severni strani k župnijski cerkvi sv. Petra.
Marsikaj od tega danes ni tam, kjer si je zamislil umetnik (tabernakelj je bil v letih od
1956 do 1997 v glavnem oltarju župnijske
cerkve), z marsičim je pometel prekucni čas po drugi svetovni vojni, vendar je v
Komendi kljub temu ostalo toliko Plečnikovega, da njegov duh tukaj še vedno živi.
V večini del, ki jih je ustvaril v Komendi, je
Plečnik izpričal tisto, kar je rad poudarjal:
da je sakralna umetnost pred vsako drugo
umetnostjo; pa tudi svojo veliko duhov-

Foto: Jožef Pavlič

J

ože Plečnik je bil velik kot arhitekt in
kot človek. Če ne bi bil oboje, ne bi mogel ustvariti umetnin, zaradi katerih je
ne le največji med slovenskimi arhitekti,
marveč velikan v svetovnem merilu. Da
je res tako, se je lahko prepričal vsakdo,
ki si je ogledal stalno razstavo v Mekinjskem samostanu z naslovom: Jože Plečnik
(1872–1957). Arhitekt v Ljubljani, Pragi in
na Dunaju. Ali pa njegovo stalno razstavo v
Plečnikovi hiši v Ljubljani.
Komendčani imamo priložnost to videti
kar »doma«, saj je mojster Plečnik prav za
naš kraj in naše ljudi ustvaril več izjemnih
del, s katerimi se je trajno zapisal med naj-

Posrečena Plečnikova rešitev dostopa na cerkveni trg v Komendi

Vrhnji del Plečnikovega svetilnika
iz leta 1935

Foto: Jožef Pavlič

Komendski občani v spomin in zahvalo mojstru
Plečniku za njegova velika dela pri nas ob 150.
obletnici njegovega rojstva (23. januarja 1872 v
Ljubljani) in 65. obletnici smrti (7. januarja 1957
v Ljubljani), v Plečnikovem letu 2022.
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Foto: Jožef Pavlič

Nosilni steber ostrešja pri grobovih komendskih duhovnikov

no globino, življenjsko modrost in pogled
na svet, na katerega je zelo vplival njegov
brat duhovnik Andrej, najprej pa globoko
verna starša, posebej mama. Globoko veren je bil tudi sam. Zato so na mestu predlogi, da bi se zanj, kot za velikega španskega arhitekta Antonia Gaudija, začel
postopek za beatifikacijo.
Svojo umetniško pot je začel kot izučen
mizar, nato se je razvil v odličnega risarja,
dobrega poznavalca umetnostnih slogov,
med katerimi je najbolj čislal antične, in
snovalca arhitekturnih in drugih del.
Z vsem tem duhovnim bogastvom, znanjem in sposobnostmi se je pred evharističnim kongresom leta 1935 v Ljubljani lotil
zaupane mu preureditve cerkvenega trga v
Komendi, ko ga je za to prosil komendski
župan Janez Štrcin. Komenda je tako po
njegovi zaslugi, pa tudi ob zelo sposobnem
izvajalcu del, zidarskem mojstru Boštjanu
Belcijanu z Gore, dobila lepo urejen cerkveni trg z dovozom, pa tudi dva dragocena pomnika: spomenik 101 padlemu vojaku v prvi
svetovni vojni in svetilnik na zelo vidnem
mestu sredi zavoja na klančini na cerkveni
trg z napisom ‘ŽUPNIJA KOMENDA EVHARISTIČNEMU KRALJU’, kot spomin na sodelovanje komendskih župljanov na evharističnem kongresu. Na »žrtveni pomnik«
– opominjevalec zoper vojno, hkrati pa, ker
je iz železa, njen žalostni pričevalec – je dal
Plečnik postaviti odkupljeni neporabljeni
Mejačev zvon, na čelno stran pa napisal vodilo, ki so ga udejanjali pri njih doma: »Molimo za zdravo pamet!«
Zamisel za drugi pomnik – svetilnik – je
Plečnik našel v kakšnih sto metrov nižje

na južnem robu pokopališča postavljenem
gotskem stebru z letnico 1510. Tam je ljudi opozarjal na kraj, kjer je stala prednica
gotske cerkve v Komendi, svetilnik sredi
klančine pa vabil v cerkev. Žal je v letih po
drugi svetovni vojni pri slovenskih komunističnih oblasteh postal predmet zgražanja in nasprotovanja, delne demontaže leta
1956 (spodnji del je Plečnikov učenec arhitekt Janez Valentinčič uporabil za nosilni
steber ostrešja duhovniškega pokopališča)
ter leta 1967 premestitve na cerkveni trg s
spornim napisom, obrnjenim proti župnišču. Danes stoji blizu Plečnikovih kamnitih stopnic, ki mimo župnišča vodijo na
cerkveni trg in v cerkev.
Podobno kot za prvotni svetilnik je Plečnik pred praznovanjem 800-letnice komendske župnije in birmo leta 1956 našel
zasnovo za novi tabernakelj v glavnem
oltarju župnijske cerkve, ki je zamenjal
dotrajanega Jelovškovega, v Testaferratovem (Glavarjevem) baročnem vodnjaku
pred komendsko graščino. Ta oblika se
mu je zdela za tabernakelj najprimernejša, ker je z njo najbolj nazorno povedal, da
tako kot človek potrebuje vodo za potešitev
žeje, verni človek potrebuje »živo vodo« –
Božjo milost – za svojo dušo.
Moral pa je še rešiti zelo zahtevno nalogo: kako kar najbolje umestiti novi
kovinski tabernakelj v izjemno Jelovškovo baročno dovršenost in Gabričevo
mojstrsko izdelavo mogočnega lesenega
glavnega oltarja. Jelovškovi baročni angelčki so pri tem prišli kot naročeni. Župniku Viktorijanu Demšarju se je tako ob
posvetitvi novega tabernaklja 17. junija
1956 odvalil kamen od srca, na Plečnika
in pri njem naročeno umetnino – zadnji Plečnikov tabernakelj – pa ga je pozneje spominjalo prav njemu namenjeno
zadnje, vendar nikoli odposlano pismo z
datumom 1. januarja 1957: »Velečastiti,

predragi gospod! Za vse med boleznijo
Bohlonej. Vaš Plečnik.«
Nam vsem, ki imamo možnost in priložnost, da se pogosto srečujemo s Plečnikovimi umetninami v Komendi, naj te v
porabniško usmerjenem času govorijo o
umetniški popolnosti, človeški genialnosti
pa tudi o osebni skromnosti in ponižnosti
velikega umetnika. Vse to in še veliko drugega je utelešal arhitekt Jože Plečnik, vzornik za vse čase in razmere.
Jožef Pavlič

Popravek:

212 in ne 200 let od smrti
Jakoba Frančiška Zupana
Ko sem prebral odličen prispevek
izpod peresa Katje Tabernik o slavnostnem koncertu Kulturnega društva
godba Komenda (Aplenca, št. 1, str. 8,
2022) 19. decembra 2021 v Kulturnem
domu v Komendi, sem se že začel veseliti, da bomo letos tudi Komendčani
praznovali okrogli jubilej skladatelja prve slovenske opere Belin Jakoba
Frančiška Zupana (Suppana). Namreč
200. obletnico njegove smrti. A, ko
sem začel preverjati ta in druge podatke o njem, sem opazil, da je g. Tone
Ftičar na prireditvi v Komendi očitno
povedal napačen podatek o Zupanovi
smrti. Pogledal sem v Slovenski biografski leksikon in Kamniško-komendski biografski leksikon. Oba navajata, da je Jakob Frančišek Zupan
umrl 11. 4. 1810 v Kamniku. 11. 4. 2022
bo torej minilo 212 in ne 200 let od
njegove smrti.
Jožef Pavlič

Foto: Jožef Pavlič
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Ureditev lastniških razmerij po zaključku postopka komasacije
Spomladi 2021 se je pravnomočno končal postopek komasacije na območju Nasovče – Kaplja vas,
jeseni 2021 pa tudi postopek komasacije na območju Drnovega. Namen uvedbe komasacijskega
postopka je, da se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje
lastnike tako, da dobi vsak čim bolj zaokrožena zemljišča. Prejeli smo več vprašanj, zakaj je v
primeru, da je bila zemljiška parcela, pri kateri
je bilo ob njeni vložitvi v komasacijo več solastnikov, nato pa jim je bilo dodeljeno toliko posameznih zemljiških parcel kot je bilo solastnikov,
lastniško stanje na dodeljenih zemljiških parcelah v zemljiški knjigi še vedno takšno, kot pred
uvedbo komasacije. Tudi sedaj so namreč na dodeljenih zemljiških parcelah še vedno solastniki
tisti, ki so bili solastniki zemljiške parcele, ki je
bila vložena v komasacijo.
Uvodoma je potrebno pojasniti, da pri tem ne gre za nekakšno napako komasacijskega postopka, temveč je to običajno. Zagotovo vam je znano, da se lastništvo na zemljiških
parcelah evidentira v zemljiški knjigi, ki je javna knjiga in je
namenjena vpisu in javni objavi podatkov o pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami.
Poleg lastninske pravice se v zemljiško knjigo vpisujejo tudi
druge stvarne pravice, kot na primer hipoteka, služnost, pa
tudi nekatere obligacijske pravice npr. pravica prepovedi
odtujitve in obremenitve ter tudi predkupna pravica, če sta
nastali na podlagi pravnega posla itd. Pri posameznih solastniških deležih so lahko vpisane različne pravice in pravna dejstva. Pri nekaterih pravicah, kot na primer hipoteki,
je za njen prenos na drugo zemljiško parcelo potrebno pridobiti soglasje hipotekarnega upnika. Pričakovati je, da bo
soglasje za prenos hipoteke na drugo nepremičnino podal,
če se njegov pravni položaj zaradi prenosa ne bo poslabšal.
Podobno je tudi pri imetnikih drugih pravic. V zakonu ni
predvideno, da bi morali v postopek komasacije pritegniti
vse imetnike drugih pravic na zemljiških parcelah. Razlog
je bržkone tudi v tem, da bi bil takšen postopek še bolj dolgotrajen in z njim ne bi uspeli doseči ciljev, ki jih sicer zasleduje komasacija.
Iz izkazov, ki so jih lastniki prejeli skupaj z odločbo, je, upoštevaje velikost solastniških deležev, že razvidno, katera
dodeljena zemljiška parcela je namenjena posameznemu solastniku. Upravna enota je po izdaji odločbe po uradni dolžnosti vložila zemljiškoknjižne predloge, s katerimi se je na
novo dodeljeni zemljiški parceli vzpostavilo enako stanje kot

na v komasacijo vloženih zemljiških parcelah. Novo lastniško stanje – takšno, da vsak od solastnikov postane izključni
lastnik ene od dodeljenih jim zemljiških parcel - lahko lastniki uredijo s sklenitvijo pogodbe o razdružitvi solastnine.
Pri tem pa je potrebno upoštevati morebitne pravice, ki jih
imajo tretji na posameznem solastniškem deležu.
Na primeru bi bilo to videti tako, da če sta Janez in Jože v komasacijo vložila eno zemljiško parcelo, na kateri je imel vsak
od njiju polovični solastniški delež, sta jima bili dodeljeni dve
novi parceli A in B, pri čemer vsaka od njiju ustreza velikosti
njunih deležev. S sklenitvijo pogodbo o razdružitvi solastnine bo Janez postal edini lastnik zemljiške parcela A, Jože pa
zemljiške parcele B.
Seveda pa sklenitev takšne pogodbe ni rezervirana zgolj
za udeležence komasacijskega postopka, temveč jo lahko
sklenejo vsi solastniki, ki bi želeli razdružiti solastnino
na nepremičninah.

mag. Irena Hacin Kölner,
odvetnica specialistka civilnega in
gospodarskega prava,
info@kolner-odvetnik.si,
tel. 0590 82 030
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Za pusta hrusta krofi malo drugače
V letu je več takih dni, ko si privoščimo posebne sladice. Tako je tudi v času pusta, ko je glavna
specialiteta krof ali flancat.

V

si tisti, ki niso preveč občutljivi na
hrano, se lahko posladkajo s krofom. Ta vsebuje samo dobrote: belo
moko, jajca, maslo, sladkor, marmelado
in seveda je ocvrt v olju. Domača priprava
slastnih krofov je precej zamudna in daleč
od tega, da bi bilo to cenovno ugodneje, kot
če jih kupimo. Razlika pa je v tem, da pri
domačih krofih točno vemo, iz česa so. Če
krofe pripravljamo doma, si za cvrtje privoščimo dobro olje za visoke temperature
ali uporabimo repično olje. Krofe pa lahko
tudi spečemo. Vzhajane položimo v pekač,
obložen z peki papirjem, popršimo z oljem
in spečemo v naprej ogreti pečici na 180°C.

Žal pa je med nami vse več ljudi, ki so preobčutljivi na določeno hrano. Alergični so
na mleko, jajca ali gluten v moki. Tudi število sladkornih bolnikov, ljudi z povišanim
holesterolom in visokim krvnim tlakom se
je močno zvišalo. V teh primerih moramo
prehrano prilagoditi.
Če je v družino kdo, ki ne sme jesti mleka, ga
nadomestite kar z mlačno vodo. Maslo naj
zamenja polovična količina olivnega olja. Za
tiste, ki so občutljivi na jajca, jih kar izpustite. Vsako jajce nadomestimo z dvema žlicama mlačne vode. Testo za krofe pa lahko
zamesite tudi po svojem receptu. Le sestavine zamenjajte. Tudi moka ni obvezno, da

je bela. Lahko je polnozrnata, pirina, ovsena
ali iz petih žit. Okus krofov oplemenitimo s
cimetom ali naribano lupino limone. Barvo
testa oživimo z noževo konico kurkume.
Ljudje na brezglutenski dieti ne smejo jesti
ničesar, kar je pripravljeno iz pšenice, rži
in ječmena. Brezglutensko moko lahko
pripravimo doma, tako da zmeljemo določeno količino ovsenih kosmičev ali kokosove moke. Lahko pa brezglutensko moko
kupimo v vseh trgovinah. To so posebne
moke: kvinoja, ajdova, amarant, sojina
moka, riževa in čičirikina moka.
Naj si tokrat privoščijo posebne krofe tudi
najbolj občutljivi.

no žlico dodamo žlico zmesi, nato žličko
marmelade in ponovno žlico testa in tako
napolnimo vseh dvanajst mafinov. Pečemo
v ogreti pečici na 180°C na srednji rešetki približno 30 minut. Pečene in ohlajene
lahko potresemo z mletim sladkorjem.
Okus mafinov močno spominja na krofe in

lahko si jih privoščimo brez slabe vesti tudi
ostali. Vodo, ki smo jo dodali moki, lahko
nadomestimo s sokom pomaranče in dobili bomo drugačno sladico.

Recept: Krofi brez
glutena, jajc in mleka
Potrebujemo:
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

250 g brezglutenske moke
250 ml mlačne vode
½ kocke kvasa (20 g)
žlico sladkorja
žlico olivnega olja
žličko soli
naribano ½ limonine lupine
žličko mletega cimeta
noževo konico kurkume
marmelado

Priprava:
Pripravimo kvasni nastavek iz sladkorja,
kvasa in malo tople vode. Zmešamo, da se
raztopi. Vse ostale sestavine - razen preostanka vode in marmelade - zmešamo v
skledi. Dodamo kvasni nastavek in preostalo vodo in dobro premešamo z električnim mešalcem (testo je precej redko).
Testa iz brezglutenske moke nikoli ne
gnetemo! Pokrijemo ga s krpo in pustimo vzhajati približno 30 minut. Pekač za
mafine obložimo z papirnatimi košaricami. Silikonski pekač pa samo oplaknemo
z mrzlo vodo. V vsako vdolbino z naolje-

Naj vam tekne!
Olga Hace
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Judoisti prvič osvojili kolajne tudi na
kadetski tekmi
V soboto, 15. 1. 2022, je Judo klub Komenda s tremi tekmovalci prvič nastopil na uradnem tekmovanju v kategoriji kadetov U18, in sicer v Slovenski Bistrici na Pohorskem bataljonu.
Prvič zato, ker do sedaj še niso imeli tekmovalcev v tej starostni kategoriji in so v njej občasno tekmovali le z mlajšimi,
sedaj pa vstopajo v novo tekmovalno obdobje, ki bo težje, bolj
usmerjeno k dobrim rezultatom, saj so na vrsti tudi selekcije
za slovensko reprezentanco in evropska tekmovanja.
Tekmovanja se je udeležilo 96 tekmovalcev, iz 27 klubov in 3
držav: Slovenije, Hrvaške in Ukrajine. Tako dobro delo tekmoval-
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cev, kot tudi trenerjev Judo kluba Komenda se je izkazalo z dvema
osvojenima kolajnama in odličnimi borbami naših judoistov, ki so
v kategorijo prestopili komaj z januarjem in nastopajo kot mlajši.
Maj Lokar Gros je že v lanski sezoni nanizal kar nekaj dobrih uvrstitev, letos pa vse kaže, da bo trd oreh za konkurenco predstavljal
tudi med kadeti. Z dvema zmagama je osvojil 2. mesto v kategoriji
do 55 kg. Prav tako je v še številčnejši kategoriji kolajno osvojil
Luka Žagar, ki je prvo borbo dobil, nato eno izgubil in napako popravil v repasažu, kjer si je tudi priboril 3. mesto.
Brez uvrstitve je žal ostal naš tretji tekmovalec Žiga Klarič, ki je v
nesrečnem žrebu že v prvi borbi dobil kasneje prvaka, ukrajinskega
judoista Igorja Tsurkana. Tudi v repasažu je priznal premoč nasprotniku iz Impola. Ne glede na tokratni poraz je odlično pripravljen in bo
kmalu nastopil tudi njegov boljši čas.
Katarina Kumer

Judoisti Judo kluba Komenda na
velikem mednarodnem turnirju
Laktaši Open osvojili 11 kolajn
Med 4. in 7. februarjem 2022 se je 12 judoistov Judo kluba
Komenda napotilo na veliki mednarodni turnir Laktaši
Open v Republiki Srbski (BiH), edega izmed največjih, ki
so se ga kadarkoli udeležili. Na njem je nastopilo preko
1000 tekmovalcev iz 64 klubov. Naši judoisti so Slovenijo
zastopali več kot odlično, saj so osvojili kar 11 kolajn, nekateri celo po dve, tudi v starejših starostnih kategorijah.
Prvi dan so imeli borbe tekmovalci mlajših selekcij U11, U13 in U15.
V starostni kategoriji U11 sta se pomerila dva naša borca: Mihajlo
Ilić in Zakhar Kholodov, ki sta klonila le v finalnem nastopu ter
zasedla odlično 2. mesto. V kategoriji U13 je Pavle Ilić izgubil borbo
za vstop v finale in se zadovoljil s še vedno odličnim 3. mestom.
Prav tako je odlične nastope pokazal Leon Adrović in se tudi uvrstil na 3. mesto. V kategoriji U15 je Stepan Kholodov v štirih težkih
borbah suvereno prišel do 1. mesta in pometel s konkurenco. Za las
je kolajno zgrešila tekmovalka Žana Lazić, ki je osvojila 4. mesto,
potem pa v U15 osvojila 3. mesto. V U15 so se dobro borili tudi Karim Veinhandl, ki je zmagoval vse do borbe za tretje mesto, vendar

zaradi treh kazni po sodniški odločitvi prejel hansoku-make, izključitev, in ostal brez medalje na 5. mestu. Enako se je do 5. mesta
priborila Timeja Starovasnik. V kategoriji U15 se je najbolj izmed
vseh izkazal Žiga Pahor, ki je končal na 1. mestu. Haya Veinhandl
Obaid se je odlično borila, a žal po sodniški odločitvi izgubila v finalu zaradi lastne napake, saj je izvedla nedovoljen met in dobila
hansoku-make. Kljub temu je v svoji kategoriji osvojila 2. mesto
in srebrno kolajno.

ŠPORTNE VESTI
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Naslednji dan so na tatamiju nastopali kadeti U18 in starejši kadeti U21. V višjo kategorijo U18 smo prijavili oba uspešna tekmovalca Žigo Pahorja in Hayo Veinhandl Obaid, ki sta oba zasedla
3. mesto. V kategoriji U18 je nastopil tudi Maj Lokar Gros in z
dobrimi nastopi osvojil 2. mesto. Tekmovalca Maja in Hayo smo
prijavili še za eno stopnjo višje, v kategorijo U21, kjer tekmujejo
tudi do 6 let starejši tekmovalci. Haya se je dobro borila in izgu-

Čas je za GorjanSKI VOLLEY
Še eno leto brez skokov, še eno leto brez znanega gorjanskega žuranja. Zato smo žurjani vklopili ‘brainstorming’
in po temeljitem pregrevanju procesorjev je na plano
prišla nova gorjanska ideja. Priredili bomo prvo odbojko
na snegu oziroma GorjanSKI VOLLEY. To bo prvovrstni
snežni boj, ki se mu bodo čudili tudi eskimi.

bila borbo za 3. mesto proti domačinki, ki je bila močnejša. Haya
je končala na 5. mestu. Tudi Maj je enako kot Haya izgubil v borbi
za 3. mesto. V obeh starostnih kategorijah je nastopil tudi Žiga
Klarić, ki se je odlično boril in premagal dva nasprotnika, vendar
ne dovolj za kolajno. Obakrat je zasedel 7. mesto.
Katarina Kumer

Po uvodni ideji je takoj sledila akcija. V omarah smo poiskali najtoplejši možni pulover in jo veselo mahnili na skakalnico čakati
nizke temperature za izdelavo snega. Narava nam je hitro obrnila
hrbet in ni hotela sodelovati z nizkimi temperaturami. Zato smo
taktično izkoristili gorjansko trmo in čakali, čakali in čakali. Narava je naposled le popustila in odločni smo bili izkušeno izkoristiti vsako minuto hladnega vremena. Po dveh letih mirovanja smo
ponovno pognali našega ‘bruhača’. Preveč se je navadil poletnega
počitka, a po hitrem servisu se je snežna odeja na Gori vendarle pričela debeliti. Komentatorja sta ob gledanju olimpijskih iger
pričela z ogrevanjem glasilk, sodniki pa so v izogib mamljivim
podkupninam do turnirja v izolaciji na skrivni lokaciji, 10 korakov levo od tretjega desnega ovinka med Goro in Komendo. Proti
dopinška kontrola išče goljufe, ki se želijo s skrivnimi 0,3 napitki
znebiti konkurence, posebna gorjanska komisija za konkurenco
pa skrivoma spremlja treninge ekip v dvoranah in domačih garažah. Spretne roke pa že pridno predejo posebno zimsko mrežo,
ki bo odporna na vse ledene poglede in vroče kletvice namenjene
nasprotnikom. Tudi ‘zlata voda’, s katero bodo slavili zmagovalci in žalost utapljali poraženci, že zori v sodih, da še malo dodela
svoj veličasten okus.
Tako so priprave že v polnem teku, da se v soboto, 5. marca, na
znani lokaciji gorjanskih bojev, za naziv najboljše snežne odbojkarske ekipe pomeri 12 ekip z vrhunskimi domačimi in okoliškimi
odbojkarji in odbojkaricami. Se vidimo na Gori!
Lep gorjanski pozdrav,
Urban Zabret, DSKG

Projekt botrstva
Težko je našteti vse pozitivne stvari, ki jih plezanje prinaša otrokom
in mladostnikom.
Spodbuja razvoj motoričnih sposobnosti, kot
so koordinacija, ravnotežje, moč,
vzdržljivost, natančnost, gibčnost.
Otroke uči vztrajnosti, povečuje se
jim sposobnost koncentracije. Nenazadnje ne smemo pozabiti tudi na
socialno komponento, ki jo prinašajo vodeni skupinski treningi.
Ker se v ŠPO Komenda zavedamo, da imajo
družine omejene finančne zmožnosti, smo
se v letošnjem letu odločili, da začnemo
s projektom botrstva. Za ta namen smo
ustanovili posebni sklad, ki je namenjen
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finančni pomoči pri plačilu vadnin športnikom, ki trenirajo v športnoplezalnem
odseku Komenda. Kriteriji za pridobitev finančne pomoči so povprečni mesečni dohodek na družinskega člana, ocene v šoli in
plezalni potencial.
Prednost pri pridobitvi sredstev imajo plezalci z daljšim stažem treniranja pri nas, a
prijavi se lahko vsak, ki bi rad plezal, pa se
nam zaradi finančne stiske še ni pridružil.
Za več informacij se lahko obrnete na načelnika ŠPO Komende Marka Pogačarja ali
pišete na elektronski naslov: spokomenda@gmail.com.
Urša Železnikar,
ŠPO Komenda

18

POGOVOR

Aplenca | Februar 2022

»Zdravniki so mi rekli, da nikoli
več ne bom tekla. Danes spet
tečem. To je moja največja zmaga«
Agata Zupin je izjemno simpatična 24-letnica z Brega pri Komendi, ki se je pred dobrimi petimi leti z vrhunskimi predstavami izstrelila med najboljše atletinje na svetu. Članica velenjskega atletskega kluba je leta 2017 postavila slovenski državni
rekord pri teku na 400 metrov z ovirami, istega leta osvojila
srebrno medaljo na evropskem prvenstvu do 20 let in tudi prvič
nastopila na svetovnem prvenstvu.

A

gata, v katerem obdobju sezone
smo te ujeli?
Sezona se nam je pričela konec januarja, februarja sem že odtekla prve tekme. Je pa letos malo drugačno leto, ker je
svetovno prvenstvo šele sredi marca, tako
da bo zimska sezona kar dolga. Potem
imamo en mesec časa za priprave in že se
bo pričela zunanja sezona.
Kje pa raje tečeš – v dvorani ali
na prostem?
Veliko raje zunaj, ker ima vsak svojo stezo. V dvorani gremo po prvem krogu vsi na
prvo stezo, več je borbenosti. V dvorani tudi

ni ovir, 400 metrov z ovirami pa je moja
paradna disciplina. Sicer so zadnje čase
nekaj poskušali z ovirami tudi v dvoranah,
ampak jaz sem se odločila, da tega ne bom
tekla, saj se mi vse skupaj zdi precej nevarno. Steze so nagnjene, vsi se nagnetejo na
prvo stezo in na koncu vsi skačejo čez eno
in isto oviro, zna biti kar gneča.
400 metrov z ovirami je disciplina,
kjer si najbolj uspešna. Pa to tudi
najraje tečeš?
Res je, pri 400 metrov z ovirami dosegam
najboljše rezultate. Ampak za svojo dušo
pa najraje tečem 200 metrov.

Ali te atletika spremlja že od malih nog,
kako se je pričela tvoja športna pot?
V osnovni šoli sem pravzaprav trenirala
plavanje, šele proti koncu so me spodbudili za atletiko. S plavanjem sem prenehala, ker je bilo zelo naporno, dvakrat na dan
treningi v Kranju, pa tudi malo preveč suha
sem bila za ta šport. V resnici se je izgubila
tudi tista prava želja. Saj noben vrhunski
šport ni enostaven. No, potem sem šla na
koncu osnovne šole res na en trening atletike v Kranj in naletela na trenerko, ki mi
je prvi trenutek povedala, da plavalci nikoli niso bili dobri atleti. To se mi res ne zdi
v redu, da nekdo takole opredeli mladega športnika. Kljub temu sem vztrajala in
prve korake k atletiki naredila pri drugem
trenerju v Kranju, kjer sem trenirala precej spontano in sproščeno, skozi igro, nič
resnega se ni dogajalo.
Kdaj pa se je potem začelo zares?
Ko sem začela hoditi v srednjo šolo, na gimnazijo v Domžale, sem videla, da ne bom
zmogla nadaljevati s treningi v Kranju in
takrat sem začela teči v Kamniku pri trenerju Damjanu Zlatnarju. Tam so se začeli
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resni treningi. Sodelovanje z Damjanom
je trajalo sedem let, lani oktobra pa sem
se odločila za spremembo. Sedaj treniram
pri trenerju Matiji Šestaku na ljubljanskem
ŽAK-u, pozimi pa tudi precej v Novem
mestu, kjer je edina krožna dvorana v Sloveniji. Po končani srednji šoli je moj fokus
popolnoma usmerjen v atletiko.
Kako naporen je delovni dan
vrhunskega atleta?
Treninge imam dopoldne in popoldne. Ko
ni sezone, so treningi težji in takrat vmes
najraje spim in počivam, če se le da. Treninge za moč delam v domačem fitnesu, da
se mi čisto vsak dan ni treba še popoldne
voziti v Ljubljano. Ob sobotah me običajno
čaka najtežji trening v tednu, tako da v nedeljo sledi zaslužen počitek. Ko pa je sezona tekem, takrat sem veliko na poti, iz ene
tekme na drugo.
Kako je epidemija koronavirusa
spremenila ta ritem?
Na začetku smo se zelo bali, saj se ni nič
vedelo o virusu. Zaprli so nam stadion v
Kamniku, tako da sem trenirala na komendskem hipodromu, skupaj s konji (smeh).
Ampak na koncu se je vse dobro izšlo. Je
bilo pa zanimivo, ko smo šli v tem času na
kakšno tekmo, recimo na Finsko. Tukaj pri
nas je bilo vse zaprto za gledalce, tam pa,
kot da virus ne obstaja.
Kako je pri tebi - te gledalci poneso,
da tečeš še hitreje, ali ustvarjajo
nepotreben pritisk?
Veliko bolje je videti polne tribune, to mi da
več adrenalina.
Kateri uspeh tebi osebno največ pomeni?
Če sem iskrena, mi največ pomeni, ko sem
leta 2019 po hudi poškodbi tetive osvojila
5. mesto na Evropskem prvenstvu do 23 let.
To se je zgodilo potem, ko so mi zdravniki
rekli, da nikoli več ne bom tekla. To je moja
največja zmaga.
Je bilo po poškodbi težje fizično ali
psihično okrevanje in vrnitev v
vrhunski šport?
Sprva fizično. Pol leta razen fizioterapije nisem skoraj nič delala, potem se je pa
okrevanje vleklo, začele so se tekme, pa
se je spet ponovilo … Vsekakor pa je bilo
kasneje težje psihično okrevanje. To traja še danes. Zelo hitro naredim paniko, če
me prične boleti noga, vseskozi je prisoten
strah, da se ne ponovi …

Kaj pa te je med okrevanjem motiviralo,
da si vztrajala, kljub tako črnim
napovedim zdravnikom?
Jaz res rada tečem in v tem uživam. To je
moja motivacija. Čeprav je bilo težko v času
okrevanja, vseskozi sem se spraševala,
kaj pa, če imajo zdravniki prav? Na srečo
imam izjemno podporo v družini, pri fantu
in pri ortopedu, ki mi ni nikoli rekel, kako
zelo hudo je, nikoli ni porušil mojih sanj.
Zaradi njih mi je uspelo.

Kdaj pa imaš čas za dopust, oddih in kaj
takrat najraje počneš?
Zelo dolgo si po sezoni nisem vzela dopusta, to leto pa sem si privoščila nekaj dni
oddiha. Dva dni že lahko samo počivam in
delam nič, potem pa potrebujem malo akcije. Zelo rada rolam, rada tudi hodim na
sprehode. Moram pa povedati, da je tempo med sezono tako natrpan s potovanji,
da mi včasih med dopustom najbolj ugaja
samo biti doma, v miru in tišini.

Pogovarjava se v času zimskih
olimpijskih iger. Lanske poletne si po
kvoti za zelo malo zgrešila, čez dve leti
bo nova priložnost v Parizu. So to tvoje
sanje, teči na olimpijskih igrah?
Cilj je že tak, ampak bomo videli, kako se
bodo stvari iztekle. Poškodba me je naučila, da nikoli ne smem preveč naprej
načrtovati. Po letu 2017 so bili naši načrti izjemno veliki, pa se je vse spremenilo
… Delam bolj kratkoročne plane. Čaka me
pestro poletje, zaradi prestavitve tekem se
bosta zvrstila tako svetovno prvenstvo na
prostem kot evropsko prvenstvo. Ta trenutek tudi nimam še občutka, kako dobra
sem, saj z novim trenerjem delava skupaj
šele nekaj mesecev. Bova pa kmalu lahko
videla, koliko sva naredila.

Kam v času sezone najraje potuješ na
tekme, kje dihajo z atletiko?
Med slovenskimi stadioni mi je najljubši
kranjski, kamniški pa ima čudovite razglede. Zelo navdušeni nad atletiko so v Nemčiji. Rada se vračam tudi v češko Ostravo,
tam so vedno polne tribune.
Kdo pa je tvoj vzornik v tekaškem svetu?
Moj vzornik je vsak športnik, ki mu po poškodbi uspe priti nazaj na vrhunski nivo.
To se mi zdi spoštovanja vredno.
Imaš kakšno misel, ki te spremlja takrat,
ko je najbolj težko in naporno?
Jaz verjamem, da je vsak trud poplačan. Če
ne tako, pa malo drugače.
Špela Šimenc
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i ...
Iz šolskih klop

Kulturni praznik v Kranju

Po Prešernovih stopinjah

Včeraj je bil 8. februar, dan, ko se spominjamo smrti največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna. Zato se vsako leto z babi odpraviva v Kranj.

V šolskem letu 2021/22 smo še vedno ujeti v spiralo protikoronskih ukrepov, zato smo na naši šoli tudi tokrat
izkoristili tehnologijo v našo korist. Namesto nam dobro
znane klasične proslave v skupnem prostoru za obeležitev
Prešernovega dneva smo kot poklon našemu največjemu
slovenskemu pesniku učitelji skupaj z učenko Aniko Rode
ustvarili kratek film o njegovem življenju ter prikazali kraje, ki so bili z njim povezani.
Film Po Prešernovih stopinjah je sestavljen iz več kadrov,
ki so bili posneti v Vrbi, Ljubljani in Kranju, pri tem pa so
bili poudarjeni bistveni elementi, ki so zaznamovali Prešernovo umetniško ustvarjanje.
Za končen izid filma je bila potrebna premišljena montaža,
saj smo želeli ustvariti mehke prehode, ki so vodili iz enega
kadra v drugega. To nam je uspelo s starimi razglednicami
iz časa Prešerna, prav tako pa je bila pri zaokroževanju celote ključna tudi glasbena podlaga.

Ko sva se sprehajali po Kranju, sva srečali veliko moških,
ki so bili oblečeni kot Prešeren. Tam je bilo veliko stojnic
z različnimi stvarmi, zraven pa na ograjah polno Prešernovih podob iz različnih materialov. Ko sva se vračali proti
parkirišču, sva v ozki ulici videli muzej znanega Slovenca
Janeza Puharja, ki je izumil fotografijo na steklo. Ker je bil
kulturni dan, je bil vstop prost, zato sva vstopili. V prvi sobi
si lahko veliko prebral o Janezu Puharju, v drugi sobi so bile
različne iluzije, ki so mi bile zelo všeč, v tretji pa smo izvedeli, kako se fotografira na steklo in kako je sestavljen
fotoaparat.
V tem dnevu sem izvedela veliko novega o dveh velikih Slovencih: Janezu Puharju in Francetu Prešernu.
Neža Vrhovnik Papler, 5.a

Vsi sodelujoči v projektu smo z največjim ponosom stopali
po Prešernovih stopinjah, ki jim je sledilo že preko 260 ogledov. Prav tako so bili navdušeni tudi učenci, ki jih je film, v
katerem so igrali njihovi učitelji, še posebej razveselil.
Janja Zelnik

Kako so proslavo videli učenci?
V petek smo na daljavo gledali proslavo, ki so nam jo pripravili učitelji in učiteljice naše šole. V njej smo izvedeli veliko podatkov o življenju in delu Franceta Prešerna.
Povedali so nam, da je bil Prešeren pravnik in da je pisal
pesmi. Med drugim tudi Zdravljico, ki je naša himna. Otrokom je delil fige, zato so ga otroci klicali dr. Fig. Njegova
rojstna hiša je v Vrbi na Gorenjskem. Spoznal je dekle po
imenu Julija.
Za proslavo so se učitelji zelo potrudili, da so zbrali vse podatke. Proslava se mi je zdela zanimiva in poučna in sem
hvaležen zanjo.
Leon Kos, 5.a

Nace Thaler, 6. a
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V torek je bil slovenski kulturni praznik. V 2. b razredu smo si ogledali proslavo, obiskali kraje, ki so povezani s Francetom Prešernom (Kranj, Vrba in Ljubljana), poslušali smo njegove pesmi in se kulturno obnašali.

Kaj je kultura?
Kultura je spoštovanje ljudi. (Pavle Lukić)

* * * * *
Da se lepo obnašaš. (Klara Vrček)

* * * * *
Nekaj, ker je lepo. (Bor Rakovec)

* * * * *
Kultura je, da lepo sediš. (Eva Štrajhar)

* * * * *
Da se lepo vedeš. (Lucija Klemen)

* * * * *
Kulturno je biti vljuden. (David Sršen)

Kdo je France Prešeren?
Slovenski pesnik. (Sara Hafner)

* * * * *
Prešeren je tisti, ki je napisal Zdravljico.
(Pia Štebe)

* * * * *
France Prešeren je velik pesnik za Slovenijo. (Bor Rakovec)

* * * * *
France Prešeren je doktor Fig.
(Lucija Klemen)

Kako ste praznovali slovenski kulturni praznik?
Šli smo v Kranj, obiskali smo Prešernovo gledališče. (Neja Zarnik, 2. c)

* * * * *
Ob tem prazniku smo praznovali dedkov rojstni dan, zapeli smo himno.
(Lana Kovač, 2. c)

Z mami sva šli v narodno galerijo, nato
sem narisala še risbico Franceta Prešerna. (Lili Galien, 2. c)

* * * * *
Mi smo poslušali Prešernove pesmi in sem
Prešerna tudi narisala. (Ula Hafner, 2. c)
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France Prešeren
France je šel po cesti
figice pojest,
malo je zaplesal
in pesmico napisal.
Ko srečal je soseda,
ki čudno ga pogleda,
France se nasmeji,
takoj naprej hiti.
Za nič se ne sekira,
spet figice nabira,
glavno mu je to,
da pesmi pisal bo.
Prešeren res je faca,
pisava ta je kraca,
napisal je Zdravljico,
za Slovenijo kraljico.
Je pa res ta pravi
umetnik po naravi,
zato se o njem učimo,
da znanje pridobimo.
Vita in Zoja Pibernik, 3.a

Sreča je droben kanček skrivnosti.
Rdeča in lepa je kakor cvet.
Ena je sreča pač sama.
Če vidiš jo, kar zagrabi jo.
A deli jo z drugimi vsemi.
Nika Ravnikar, 4.b

* * * * *

Od kod pride otrok?
Ta, ki rad se igra.
Rad je s tabo.
Otrok je edina tvoja ljubezen.
Kdor ga ima, bo celo večnost srečen.

Dayan Spahić, 4.b

* * * * *

Do doma po poti zašumi v veselju.
Od doma po poti zašumi v cvetju.
Mokro je po poti, ko hodim domov,
A doma je zmeraj najlepše.

Sara Neža Jerebič, 4.b

* * * * *

Praznik je tisti, ki ti daje veselje.
Raje kot v šoli v hiši se greješ.
A rabiš veliko moči, da praznika se veseliš.
Za praznik z družino praznuješ.
Nikoli doma ne vzdihuješ.
Igra za praznik ne počiva.
Kakor tudi sreča in veselje.

Kaja Markoja, 4.b

Zala Petkovšek, 5. b

Anja Vodlan, 6. b
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Prirodoslovni in narodni muzej in evolucija
Zaradi izredno neugodnih epidemioloških razmer, številnih
obolelih učencev in učenk ter učiteljev in učiteljic in še več
karanten, si tudi letos žal nismo mogli v živo ogledati prirodoslovnega in narodnega muzeja Slovenije. Naravoslovni dan smo tako za tri devete razrede izvedli v šoli, za 9.č
razred, ki je bil v tem času v celoti v karanteni, in obolele
iz ostalih treh razredov, pa na daljavo. Pri tem nam je bila
v veliko pomoč tehnologija, s pomočjo katere smo si lahko
virtualno ogledali nekatere razstave v muzejih ter se z miško
sprehajali in si ogledovali razstavljene eksponate.
Osrednje teme naravoslovnega dne so bile nastanek Zemlje,
pojav in razvoj življenja na Zemlji ter fosilni ostanki, ki so
bili najdeni na slovenskih tleh. Pokukali pa smo tudi v skrivnostni svet kraških jam in globine slovenskega morja. Ali
ste vedeli, da je v Sloveniji odkritih in raziskanih že več kot
12.000 kraških jam in brezen?
V nadaljevanju smo si ogledali zanimive videoposnetke na
obravnavano učno snov, ki so jih na svojo spletno stran za-

pisali raziskovalci antropološkega oddelka na Biotehnični
fakulteti v Ljubljani. Pogledali smo, kako nastane fosil, kako
se je skozi evolucijo spreminjal človekov obraz, postava in
kako inteligentni so v resnici šimpanzi.
V evolucijo človeka smo se poglobili v drugem delu naravoslovnega dne. Spoznali smo, da se človek ni razvil iz opice, da
pa smo si v bližnjem sorodstvu in imamo z opicami skupne
prednike. Zanimiv je podatek, da imamo s šimpanzi kot našimi najbližjimi sorodniki kar 98 % enakih genov in da če bi
celotna zemljina zgodovina trajala 24 ur, bi bil človek na planetu zgolj zadnjih 70 stotink sekunde oz. zadnje 4 milijone
let. V tem času je po Zemlji hodilo že več različnih vrst hominidov oz. človečnjakov, do danes pa se je ohranila zgolj naša
vrsta Homo sapiens – misleči človek. Vse rase pripadamo isti
vrsti, čeprav se med seboj po videzu razlikujemo in se tekom
evolucije različno prilagajamo na okolje, v katerem živimo.
Mojca Bukovnik

Vtisi učenk in učencev
Zanimivo mi je bilo videti, kakšni so bili naši predniki in
kako se je Zemlja skozi čas spreminjala in razvijala.

Naravoslovni dan je bil sproščujoč, saj nismo veliko pisali, in
pa zanimiv, saj smo izvedeli veliko o zgodovini sveta.

Karis Novak, 9.a

Anže Ambrož, 9.b

* * * * *

* * * * *

Všeč mi je bilo, da smo malo bolj spoznali svoje prednike in
njihovo življenje.
Ajda Sodnik, 9.a

Ni me bilo v šoli in sem delala od doma. Bilo je zanimivo,
ampak bi bilo bolje v šoli.
Lara Zupančič, 9.c

* * * * *

* * * * *

Zanimivo je bilo gledati, kako smo se razvijali in kako so bili
videti naši predniki.
Neja Papež, 9.a

* * * * *

Sedaj bolje razumem evolucijo.
Maks Kristan, 9.c

* * * * *
Veliko sem izvedel o »človekih« (beri: ljudeh in človečnjakih).

Nama je bil naravoslovni dan zelo zanimiv in poučen. Malo
težje je bilo meni, ker sem bila v karanteni in sem morala
namesto učiteljičine razlage sama veliko prebrati.

Miha Gmajner, 9.c

* * * * *

Zala Vidmar in Neja Koncilija, 9.b

* * * * *
Dob'r je b'lo.
Ernad Mulalić, 9.c

Bolje bi bilo seveda, če bi lahko v živo obiskali muzej. Je pa bil
naravoslovni dan dobro prilagojen tudi delu na daljavo. Všeč
mi je bilo, da smo se lahko vseeno virtualno sprehodili skozi
muzej, čeprav ni enako kot v živo.
Anika Rode, 9.č
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Kaj se dogaja pri skavtih ...
Robert Baden-Powell
Sir Robert Stephenson Smyth Baden-Powell je ime, ki je znano prav
vsakemu skavtu na svetu in ga krajšamo z Bi-Pi. Kdo pa je mož, ki stoji za tem imenom in zakaj je za nas
tako pomemben?
Če začnemo na začetku: rodil se je leta
1857 v Londonu. Kot otrok se je Robert
rad potikal po naravi in se učil veščin, ki
so skavtom danes z nekim razlogom precej domače. Šolanje je povprečnega učenca
popeljalo do poklica v Britanski vojski, ki ji
je služil v kolonijah takratnega kraljestva.
Višek kariere je dosegel s poveljevanjem
pri obrambi mesta Mafeking v današnji
Južnoafriški republiki med Drugo bursko

Srečanje stega
Skavti smo imeli srečanje stega. Začelo se je s prihodom skavtov, začetnim krogom in molitvijo, kot po
navadi. Kmalu pa se je vse zalomilo.
Stegovodkinjo Moniko so ugrabili zlobni nepridipravi, ki so s hitrim
tekom in vztrajnostjo za las prehiteli
skavte, ki so jih lovili.
Tako se je pričela dogodivščina osvobajanja Monike. Nepridipravi so za seboj pustili zemljevid s točkami, na katerih so lahko
skupine pridobile namige, ki so vodili do
točke, kjer je stegovodkinja skrita. Ni pa
šlo vse tako zlahka, saj so jih na lokacijah
čakali voditelji s pripravljenimi nalogami. Naloge so zaobjemale vse od skavtskega

vojno (1899-1900), ko je s precej manjšo
vojsko kot nasprotnik po 217 dneh obleganja prestal napad in bil proglašen za heroja
ter prejel vojaški čin generalporočnik in
priznanje s strani kralja.
Po vrnitvi iz vojske je svoje znanje in izkušnje
preživetja v naravi, izvidovanja, prve pomoči, osebne higiene in ostalih veščin, ki jih je
pridobil med življenjem z afriškimi plemeni, želel predati mladim, zato je leta 1907 na
otoku Brownsea priredil prvi skavtski tabor,
ki se ga je udeležilo 20 fantov. Kmalu za tem
je izdal knjigo Skavtstvo za fante, v kateri je
postavil temelje skavtskega gibanja in velja
za eno najbolje prodajanih knjig preteklega stoletja (do danes naj bi prodali več kot
100 milijonov izvodov v različnih jezikih). V
prihodnjih letih je gibanje, najprej samo za
fante, potem pa tudi za dekleta, začelo po
celem svetu izredno hitro naraščati. Robert

znanja, športa in do okoljske vzgoje. Otroci
so skupaj sodelovali pri hitrostnem zbiranju odpadkov, skavtboju na ‘slackline’-u
in pri reševanju križcev in krožcev na veliki
plošči, kamor so oblike polagali sami. Vse
skupaj so začinili z bojevanjem v rap bojih,
kjer je vsak lahko preizkusil svojo pesniško
žilico in se spopadel z nasprotno ekipo v
tekmi najboljšega rapa.
Po približno eni uri se je izkazalo, da so
nabrali vse namige, in jih začeli sestavljati.
Pot je vodila na kriški grad. Počasi smo se
odpravili in se ob spremljavi pogovorov,
šal in nekaj mladih, ki so v gozdu bivakirali, premikali proti gradu, kjer smo namige
spet sestavili. Po kratkem premisleku in
ugotavljanju, kje bi se Monika lahko skrivala, smo se razpršili po gradu in jo kmalu
tudi našli. Bila je skrita v eni izmed grajskih kleti.

je organizacijo vodil do leta 1937, umrl pa je
štiri leta kasneje v Keniji.
To je bil Bi-Pi, njegov rojstni dan praznujemo
na najbolj dvojkast datum v letu (sploh letos):
22. 2., ta dan imenujemo Dan spomina.
»Na resnično pravi poti pa je tisti, ki srečo
deli z drugimi. Poskusite zapustiti ta svet
za spoznanje boljši, kot ste ga prejeli.« Bi-Pi
Jakob Stele, Nasmejani sokol

Še en zabaven dan in še enkrat smo skupaj rešili steg pred propadom. Na koncu pa
smo lahko vsi uživali v lepem razgledu, ki
se je razprostiral pod nami.
Matevž Semprimožnik, Železni volk

OBVESTILO:
V prihajajočem mesecu bomo v
okviru projekta Izzivaj-Uživaj
izdelali letak lokalnih živilskih
pridelovalcev. Če želite sodelovati z nami in biti dodani v
zloženko, nas kontaktirajte na
kontakt: monika.lah@skavti.si.

Poslovna cona
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Komenda

Vse najlepše in iskrene čestitke
vsem občankam - dekletom, ženam
in materam - ob dnevu žena in
materinskem dnevu.
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DRUŽBENA
OMREŽJA

SPLETNE
STRANI

Občina Komenda

Vsem materam,
ženam in dekletom
iskreno čestitamo
ob dnevu žena
in materinskem
prazniku.

Krajevni odbor Rdeči križ Moste
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U R A D NI DISTR I B U T E R

KLIMATSKE NAPRAVE

RAZPORED OBVEZNEGA CEPLJENJA
PSOV PROTI STEKLINI ZA LETO 2022
SOBOTA, 5. 3. 2022
8:00
9:00
10:30
7:00-11:00
PETEK,18. 3. 2022
8:00
9:00
9:30
10:30

KRIŽ, pri Čubru
KOMENDA, pri KK Komenda
MOSTE, pri zbiralnici mleka
Veterina Kamnik d.o.o., Perovo 20
MOTNIK, pri Flegarju
LAZE, pri pošti
SREDNJA VAS, pri Ustanku
KOMENDA, pri KK Komenda

Cepljenje lahko opravite tudi vsak dan, od ponedeljka do petka, med 7. in 18.
uro ter v soboto med 7. in 11. uro, v ambulanti za male živali Veterine Kamnik.
Cepljenje in dehelmentizacija: 31,42 EUR.

Gradnja Kotnik d.o.o. | Hrib pri Kamniku 10, 1241 Kamnik
Odgovorni vodja del: Aleš Kotnik, gr. teh. IZS VD G-10209
041594459 | gradnjakotnik@gmail.com

Naslednja Aplenca, Glasilo Občine Komenda, izide v petek, 25. marca. Rok za posredovanje gradiv za objavo v marčevski
številki je 9. marec 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.
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Vsak človek je zase svet, čuden, svetal in lep
kot zvezda na nebu. (T. Pavček)

Odtujevanje nagrobnih
sveč na pokopališču

V večnost se je
poslovil naš

BOŠTJAN VIDMAR
Najlepše se zahvaljujemo vsem, ki ste že v času njegove bolezni mislili nanj, molili, nas klicali, bili z
nami. Po božji volji so se iztekle njegove zemeljske
ure in težko smo se poslovili od njega.
Iskrena hvala celotnemu osebju intenzivnega oddelka DTS v Ljubljani, ki se je do konca trudilo in
skupaj z nami upalo, da mu uspe premagati bolezen.
Iskrena hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi
zadnji poti, pevcem, violinistki, vsem, ki ste o njem
povedali toliko lepega in nas spomnili, kakšno sled
je in bo pustil v vseh nas.
Naj mu bo lepo onkraj mavrice.
Vsi njegovi

Venci, ikebane,
šopki za polaganje
po naročilu

Možna dostava
www.vrtnicenter.si
01 83 43 587

gasperlin@vrtnicenter.si

Slovenci se radi držimo svojih tradicionalnih navad in jih negujemo
kot svojo posebnost. Ena teh je tudi
zadnje slovo od naših dragih. Pokopališča so prostor spomina, prostor
tihega komuniciranja s tistimi, ki so
odšli, mi pa jih v svojih srcih za vedno nosimo s seboj.
Slovenci prednjačimo pred vsemi drugimi kulturami in svojim
pokojnim še dolgo prižigamo sveče. Moramo razumeti, da žalujočim to veliko pomeni. Sveča - luč je simbol večnosti. Zato je nerazumljivo, da ljudje sveče po grobovih odtujujejo – kradejo, kot
lahko v zadnjem času preveč pogosto opazimo na komendskem
pokopališču.
Lastniki grobov prosimo za spoštljiv odnos do pokojnih, svojcev
in prijateljev ter do žalosti, ki jo nosimo v sebi. Pustimo luč tistemu, komur je bila namenjena.
Katja Tabernik

Aplenca | Februar 2022

Rešitev januarske križanke se glasi: MEDIADOM ŠE VEDNO
Na družinski kmetiji Jenko, s Potoka pri Komendi 3,
lahko kupimo kokošja jajca iz samopostrežnega avtomata – Jajčkomata. Ob njem se nahaja tudi manjša
samopostrežna tržnica s sezonsko domačo zelenjavo.
Kontakt:
Matjaž Jenko – 041 852 632 / FB: Jajčkomat

Seznam nagrajencev Nagradne križanke MEDIADOM in T2, v
Aplenci, Glasilu občine Komenda, številka 01/2022:
1. nagrada – likalnik Vivax 2200W: DRAGICA SUŠNIK
2. nagrada –kozmetični odstranjevalec kože Esperanza: EVA ZARNIK
3. nagrada – modna torbica za prenosni računalnik: DORA HAROMET
4. nagrada – modna torbica za prenosni računalnik: KATJA GREGORČIČ
5. nagrada – modna torbica za prenosni računalnik: SONJA OVIJAČ
Nagrajenci lahko na podlagi tega potrdila in osebnega dokumenta
nagrade prevzamejo v tehnični trgovini MEDIADOM, Ljubljanska
cesta 3 c, 1241 Kamnik (telefon: 041 415 756).ČESTITAMO !

NAGRADE:
1. nagrada: 50 jajc + 1 l hladno stiskanega repičnega olja
2. nagrada: 40 jajc + 1 l hladno stiskanega repičnega olja
3. nagrada: 30 jajc in 1 l hladno stiskanega repičnega olja

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. marca 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.

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.

OBČINA KOMENDA
AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV

SOBOTA, 26. MAREC 2022
Ura in lokacija

08.00 - 10.00
KRIŽ
pri gasilskem domu

10.15 - 12.15
KOMENDA
pri kmetijski zadrugi

12.30 - 14.30
MOSTE
pri stari mlekarni

V OKVIRU AKCIJE LAHKO ODDATE NASLEDNJE NEVARNE ODPADKE:
BARVE IN LAKE
LEPILA IN ČRNILA
BATERIJE
AKUMULATORJE
MOTORNA OLJA
JEDILNA OLJA
FLUORESCENTNE CEVI
ČISTILA

KOZMETIKO
SPREJE
ZDRAVILA
KISLINE IN ALKALIJE
PESTICIDE
TOPILA
FOTOKEMIKALIJE
ONESNAŽENO EMBALAŽO

PRI ODDAJI ODPADKOV BO POTREBNO UPOŠTEVATI NAVODILA
NIJZ V ZVEZI S PREPREČEVANJEM ŠIRJENJA VIRUSA
COVID-19, KI BODO V VELJAVI V ČASU IZVEDBE AKCIJE
Več o nevarnih odpadkih in pravilnem shranjevanju ter oddaji si preberite na:
https://www.publikus.si/gospodinjstvo/locevanje/nevarni-odpadki

PUBLIKUS d.o.o.; Operativni center Kamnik; Suhadole 101, 1218 Komenda
T: 01 723 82 42; E: oc.kamnik@publikus.si

