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Pogovor z županom

»Zahvaljujem se vsem, ki ste organizirali in 
pristopili k nesebični pomoči zbiranja pomoči 
za prizadeto ukrajinsko prebivalstvo«
Komendo obiskalo več predstavnikov vlade – Ideje glede obeležja za Tadeja Pogačarja bodo na 
Občini proučili – Občina Komenda lastnih namestitvenih prostorov za begunce nima, so pa sto-
pili v stik s sobodajalci na našem območju.

S predstavniki Občine se je srečal minister 
za infrastrukturo

V okviru obiska Vlade RS v Osrednjeslo-
venski regiji se je v ponedeljek, 7. mar-
ca, s županom Stanislavom Poglajnom 
srečal minister za infrastrukturo Jernej 
Vrtovec. 
S predstavniki Občine Komenda je 
spregovoril o aktualnih in načrtova-
nih projektih v občini, tudi o projek-
tiranju obvoznice Komenda in ceste 
naprej proti Radomljam oziroma od 
Radomelj do Želodnika. Predsta-
vil je načrt, da se takoj po zaključeni 
gradnji obvoznice Vodice nadaljuje z 
gradnjo skozi Komenda do Mengša ter 

izpostavil, da je gradivo za uvrstitev 
obvoznice Komenda v proračun prip-
ravljeno in bo posredovano v obrav-
navo na Vlado RS. Ker pa je potrebna 
nova presoja vplivov na okolje, župan 
predvideva, da pred letom 2024 ni 
mogoče upati na gradbeno dovoljenje. 
Minister Vrtovec je sicer zagotovil, da 
bodo dali ta del obvoznice v Načrt ra-
zvojnih programov, a Poglajen ob tem 
ostaja zadržan, saj slednjega lahko 
spreminja vsaka vlada. 

Špela Šimenc

V sklopu regijskega obiska vlade v 
Osrednjeslovenski statistični regi-
ji, ki je potekal 8. 3. 2022, se je na 

Občini z vami srečal tudi državni sekretar 
za javno upravo Boštjan Jambrovič. O čem 
je tekel pogovor? 
Državni sekretar Boštjan Jambrovič se je 
v pogovoru osredotočil na pozitivne učin-
ke, ki jih občinam prinašata noveli Zakona 
o financiranju občin in Zakona o finančni 
razbremenitvi občin. Obisk je bil vljudno-
stne narave, z namenom seznaniti se s 
problemi, s katerimi se na področju finan-
ciranja srečujejo občine. 

Tadej Pogačar je sezono zopet pričel 
izjemno. Ob tej priložnosti smo 
prejeli nekaj vprašanj občanov, kako 
je s kakšnim trajnim obeležjem, ki bi 
počastilo Tadeja Pogačarja?
Občinski svet Občine Komenda je Tadeju 
Pogačarju v letu 2020 podelil naziv Častni 
občan Občine Komenda za posebne zaslu-
ge z zmago na svetovno znani kolesarski 
dirki »Tour de France 2020«. Da je Tadej 
vreden tega naziva in je res vrhunski špor-
tnik, dokazuje ves čas in nas razveseljuje z 
odličnimi rezultati. Tudi na Občino je ne-
formalno prispelo nekaj idej, ki jih bomo v 
nadaljevanju proučili in v zvezi s tem spre-
jeli ustrezno odločitev. 

Svet pretresa vojna v Ukrajini. Tudi 
v Sloveniji so že begunci, ljudje so 
solidarnostno zbirali in še zbirajo 
pomoč, tudi v Komendi. Ali bo Občina 
Komenda tudi kako drugače pristopila k 
situaciji, morda z namestitvami?
Vlada je za reševanje nastale situacije 
ustanovila posebno vladno službo, Urad 
Vlade Republike Slovenije za oskrbo in 
integracijo migrantov. Lokalne skupnos-
ti smo bile zaprošene za posredovanje 
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V Vodicah končno stekla gradnja 
nove obvoznice
Za vodiško občino je bila sreda, 16. marca, skorajda praznik. Po 
skoraj dvajsetih letih čakanja se je namreč pričela težko pričako-
vana gradnja obvoznice odsek Vodice – Moste pri Komendi, ki bo 
razbremenila promet čez trenutno hudo obremenjen center nase-
lja. Obvoznica bo izboljšala varnost v prometu in bistveno vplivala 
na kakovost življenja v Vodicah. Minister za infrastrukturo Jernej 
Vrtovec se je ob tej priložnosti opravičil občanom in občankam 
Vodic, ker so bili v preteklosti preslišani. Povedal je, da temu pro-
jektu sledi obvoznica Komenda, nadalje pa izgradnja celotne po-
vezave do Želodnika. 

Špela Šimenc

Obvestilo o zapori ceste
Obveščamo vas,  da bodo  v nedeljo,  10. 
aprila 2022, od 10.45 do 16.00, zaradi kole-
sarskih dirk 1. pokal Kamnika in VN zavro-
valnice Generali občasne popolne zapore 
cest na območju: TUNJICE – VRHOVJE – 
CERKLJANSKA DOBRAVA – KOMENDSKA 
DOBRAVA – PODBORŠT – GMAJNICA – 
MLAKA – TUNJICE, v skupni dolžini 14.5 
kilometrov. 
Nastopajo najboljši slovenski in tuji mladi 
kolesarji in kolesarke. 
Hvala za razumevanje in vljudno vabljeni 
na ogled.

informacij o možnih namestitvenih kapacitetah na svojem ob-
močju, kjer bi ponudniki teh storitev lahko namestili begunce. 
Občina Komenda lastnih namestitvenih prostorov nima, smo 
pa stopili v stik s sobodajalci na našem območju, ki so bili prip-
ravljeni sodelovati, in smo njihove kontaktne podatke posredo-
vali Upravi za zaščito in reševanje.  
Vzpostavljen je bil tudi klicni center za informacije o pomoči 
osebam iz Ukrajine Klicni center deluje vse dni v tednu od 8. do 
18. ure. 
Za klice iz Slovenije je na voljo brezplačna telefonska številka 
080 41 42, za klice iz tujine +386 1478 7530. Vzpostavljen je tudi 

poseben elektronski poštni naslov info.ukrajina@gov.si. V tem 
klicnem centru strokovnjaki nudijo informacije glede vstopa in 
bivanja v Sloveniji, postopka priznanja mednarodne zaščite ter 
informacije na kakšen način lahko posamezniki ali organizacije 
nudijo finančno ali materialno pomoč. 
Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujem vsem občankam in obča-
nom, ki so se ob divjanju vojne in humanitarne krize v Ukrajini ne-
sebično pridružili raznim akcijam zbiranja denarne in materialne 
pomoči za prizadeto prebivalstvo in begunce. Posebna zahvala tudi 
organizatorjem akcij na območju Občine Komenda. 

Špela Šimenc

Drage občanke in občani,

želimo vam prijetne velikonočne praznike. 
Preživite jih v družbi svojih najdražjih.

Župan Stanislav Poglajen 
s sodelavci 

Vsem občankam in 
občanom želim lepe in 
doživete velikonočne 
praznike ter obilo moči, volje 
in trdnega zaupanja za vse 
prihajajoče dni.

Miha Novak, 
načelnik Upravne enote Kamnik s sodelavci
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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 volil-
ne 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 predstavi-
tev 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
(čas objave in vrstni red objav)

Objava bo omogočena v aprilski številki Aplence, ki bo izšla v če-
trtek, 21. aprila 2022. 
V marčevski in aprilski številki Aplence ni možno koristi-
ti 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 de-
lovanju in predstavljanju svojih stališč.  
Zaporedje objav prejetih oglasov se določi in vrši glede na čas dos-
pelosti oz. prejema posameznega oglasa.

4. člen
(cenik objav in obveznost predložitve naročilnice za objavo)

Cenik objav v času volilne kampanje:  

Organizatorji volilne kampanje morajo hkrati s predložitvijo 
ustrezno oblikovanega oglasa za objavo izdajatelju Aplence (Ob-
čini Komenda) predložiti čitljivo izpolnjeno in podpisano naročil-
nico 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 kampa-
nje oddajo po elektronski pošti na naslov uredništva: urednistvo.
gok@komenda.si ali po pošti na naslov: Občina Komenda, Ure-
dništvo 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. 

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.

Številka: 040-0002/2022-3
Datum: 14. 2. 2022

                Stanislav Poglajen
Župan Občine Komenda 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
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Na podlagi Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015 in 51/2017),
 podajamo naslednje

 

Poročilo o kakovosti 
pitne vode v letu 2021

V skladu z zakonodajo je na vodovodnem 
sistemu Iverje Komenda vzpostavljen not-
ranji nadzor po načelih HACCP sistema. 
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje 
in hrano (NLZOH), lokacija Kranj, opravlja 
strokovno pomoč in svetovanje pri izva-
janju notranjega nadzora na omenjenem 
vodovodu. 

Tabela 1: Rezultati preskusov vzorcev 
pitne vode pridobljenih v okviru 
izvajanja notranjega nadzora v letu 2021:

V okviru internega nadzora se pitno vodo 
vzorči na zajetjih, vodohranih, primarnih 
cevovodih in iz internih (hišnih) vodovod-
nih omrežij pri končnih porabnikih. 

Na vodovodnem sistemu Iverje-Komen-
da je bilo skupaj odvzetih petindvajset 
(25) vzorcev pitne vode za mikrobiološke 
preiskave in fizikalno-kemijske analize. 
Pri oceni posameznih mikrobioloških pa-
rametrov so bile v enem primeru najdene 
koliformne bakterije, v dveh primerih pa 
sta bili preseženi mejni vrednosti za pa-
rametra skupno število mikroorganizmov 
pri 22°C in pri 37°C. 

Opomba: Koliformne bakterije so bakte-
rije, ki jih najdemo v okolju. Ocenjujemo, 
da prisotnost koliformnih bakterij nepos-
redno ne ogroža zdravja ljudi. Prav tako 
zdravja ljudi ne ogroža preseženo skupno 
število mikroorganizmov pri 22°C in pri 
37°C, ker so to bakterije, ki so normal-
no prisotne v pitni vodi in se v primeru 
ugodnih pogojev namnožijo in presežejo 
predpisane mejne vrednosti.   

Klorati nastanejo pri staranju raztopine 
natrijevega hipoklorita, ki se uporablja za 
dezinfekcijo pitne vode.

Tabela 2: Rezultati preskusov vzorcev 
pitne vode pridobljenih v okviru 
izvajanja državnega monitoringa pitnih 
vod v letu 2021:

V okviru državnega monitoringa se pitno 
vodo vzorči izključno samo iz internih (hi-
šnih) vodovodnih omrežij, to je na pipah 
pri uporabnikih. 

Na vodovodnem sistemu Iverje Komen-
da so bili odvzeti štirje (4) vzorci pitne 
vode za mikrobiološke preiskave in fizi-

kalno-kemijske analize. Pri oceni posa-
meznih mikrobioloških parametrov so 
bile v enem primeru najdene koliformne 
bakterije. 

V primeru mikrobiološke neskladnosti 
vzorcev pitne vode odvzetih v okviru dr-
žavnega monitoringa  je upravljavec vsa-

kokrat naročil ponovni odvzem vzorcev 
pitne vode na istem vzorčnem mestu in/
ali na mestu pred vodovodnim priključ-
kom lastnika objekta v katerem je bil vzo-
rec odvzet. Vsi ponovitveni vzorci so bili 
skladni s pravilnikom.

Režijski obrat Občine Komenda

6 AKTUALNO

VODOVOD

Mikrobiološke preiskave Fizikalno - kemijske analize

Število 
odvzetih 
vzorcev

Neskladni 
vzorci

Neskladni 
vzorci 
zaradi 
E coli

Vzorci 
odvzeti na 
omrežju

število 
odvzetih 
vzorcev

Neskladni 
vzorci

Vzorci 
odvzeti na 
omrežju

IVERJE 
KOMENDA 22 3 0 22 3 0 3

VODOVOD

Mikrobiološke preiskave Fizikalno - kemijske analize

Število 
odvzetih 
vzorcev

Neskladni 
vzorci

Neskladni 
vzorci 
zaradi 
E coli

Vzorci 
odvzeti na 
omrežju

število 
odvzetih 
vzorcev

Neskladni 
vzorci

Vzorci 
odvzeti na 
omrežju

IVERJE 
KOMENDA 4 1 0 4 4 0 4
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V družbi državnega sekretarja 
na šoli v Komendi otvorili obeležje 
Tadeju Pogačarju

V torek, 8. marca, sta šolo v Komendi v sklopu regijskega obiska 
Vlade RS v Osrednjeslovenski statistični regiji obiskala državni 
sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Damir 
Orehovec in svetovalka Katja Križnar, pridružila se jima je tudi 
direktorica Občinske uprave mag. Majda Ravnikar. Obiskovalcem 
so učenci pripravili kratek sprejem. »Ponosni smo, da obiskujemo 
isto šolo kot dvakratni zmagovalec Tour de France, zmagovalec 
legendarnih enodnevnih klasik in nosilec bronaste olimpijske ko-
lajne,« je zbranim povedala ena izmed učenk.  Ob tej priložnosti 
so si obiskovalci ogledali obeležje Tadeju Pogačarju, ki so ga kot 
poklon in v zahvalo za podarjeno majico ustvarili učenci likovnega 
snovanja pod vodstvom mentoric Marije Grilc in Tine Kosi, gra-
divo za stranski tabli pa je izbrala in grafično oblikovala Marjana 
Grošelj, ki je bila poleg Klare Zidanšek Otrin koordinatorica pro-
jekta. Nato so se gostje skupaj z v.d. ravnatelja Barbaro Janežič Bi-
zant sprehodili po šoli, si ogledali učilnice, telovadnico, knjižnico, 
na koncu pa srečanje zaključili z neformalnim pogovorom. 

Špela Šimenc
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93. redni občni zbor PGD Moste

93. redni letni občni zbor Prostovoljnega gasilskega 
društva Moste, ki je letos zaradi pandemije covid-19 po-
tekal brez gostov ostalih društev, so zaznamovala odlič-
na poročila o delovanju društva ter številna napredova-
nja, saj na lanskem občnem zboru napredovanj ni bilo na 
dnevnem redu.

Na začetku je predsednik Rok Furlan pozdravil vse navzoče čla-
ne ter tri izredne goste – župana Občine Komenda, Stanislava 
Poglajna, predsednika GZ Komenda, Jožefa Sušnika, ter poveljni-
ka GZ Komenda, Janeza Hladeta.
Nato pa je predal besedo delovnemu predsedniku, Juretu Štriclju, 
ki je celotni občni zbor vodil po predlaganem dnevnem redu. Čla-
ni upravnega odbora so prebrali poročila za leto 2021, sprejeli so 
se nespremenjena višina članarine ter delegati za skupščino GZ 
Komenda. Nato je predsednik PGD Moste predstavil še delovni in 
finančni plan za leto 2022, v katerem odstopa nakup novega vo-
zila GVM, ki bo nadomestil trenutno vozilo Renault Master, ki v 
letošnjem letu dosega starost 12 let in v naslednjem letu ne bo več 
zakonsko ustrezal za prevoz otrok.
Podeljena so bila naslednja napredovanja:

Na koncu pa so vsi trije gostje podali še sklepne besede glede na 
slišana poročila in načrte za trenutno leto. Po končanem občnem 
zboru smo zbrane tudi pogostili.
Upamo, da se v naslednjem letu po dveh letih premora vrne 
tudi tradicionalna klobasna tombola, ki ponavadi sledi našim ob-
čnim zborom.

PGD Moste

Član Podeljen čin

Brodar David gasilski častnik I. stopnje

Vidmar Uroš gasilski častnik I. stopnje

Ciperle Matic gasilec I. stopnje

Zalokar Aleš gasilec I. stopnje

Klopčič Matevž gasilec I. stopnje

Koncilja Žan gasilec II. stopnje

Baloh Urban gasilec II. stopnje

Šinkovec Aleš gasilec II. stopnje

Špenko Gregor višji gasilec II. stopnje

PGD Moste obiskala minister za obrambo, 
Matej Tonin, in direktor URSZR, Darko But

V sklopu obiskov na terenu v Osrednjeslovenski regiji 
smo na obisk sprejeli ministra za obrambo, Mateja To-
nina, ter direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito 
in reševanje, Darka Buta.

Z naše strani ga je sprejel ožji upravni odbor - predsednik Rok 
Furlan, namestnik predsednika Gregor Špenko, poveljnik Roman 
Koncilija, tajnik Matej Tancek ter blagajnik Jure Štricelj.
Najprej smo zbranim gostom razkazali največji projekt v zgodovi-
ni društva – nov gasilski dom. Po ogledu doma in opreme pa smo 
se zbrali v učilnici, kjer smo na željo ministra predstavili trnovo 
pot, kako smo prišli do novega gasilskega doma.
Želeli smo odpreti pogovor še glede reševanja statusa gasilca ter 
posledično reševanje problematike operativnih enot (članstev), 
pa je žal zmanjkalo časa.
S strani ministra smo prejeli spominsko značko v spomin na 
obisk. Nadejamo se še več takšnih – produktivnih pogovorov.

PGD Moste

Tina Kepic iz Most praznovala 90 let
V marcu je okroglih 90 let praznovala še vedno čila in 
energije polna Tina Kepic, za prijatelje Tinca,  iz Most. 

Ob tej priložnosti so jo obiskale članice Rdečega križa Moste, v 
imenu Občine Komenda pa tudi podžupan Igor Štebe. Slavljenki, 
ki svoja leta izjemno dobro skriva, tudi na kolo se še rada usede, so 
zaželeli vse najboljše, predvsem pa veliko zdravja.

Špela Šimenc
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Pravnuki nadaljujejo tradicijo 'tete Pehte' z Gore

Odkar pri nas ni več stare mame in prababice Marije (Gašperjeve mame ali bolj znane tete 
Pehte), ki je vedno skrbela za smeh v pustnem času in tudi preostanek leta, so to funkcijo 
prevzeli njeni pravnuki Lovro, Leon, Luka in pravnukinja Ana. Pust je pri nas že drugo 
leto postal pravi tedenski projekt. Otroci s pomočjo očeta Davida naredijo 'pustni voz', 
mami pa poskrbi za kostume. Letos se jim je pridružila tudi psička Doli. 

Tanja Štirn

//PODPISA POD FOTKO//
Gusarji 2021
Zaporniki 2022

PUSTNA
Teta Pehta je prišla

daleč gor z Gorenjskega.
Vsako leto v pustnih dneh

pri vas sem v gosteh.

Kako mi z vami je lepo
se v vsaki hiši krofi cvro.

Tudi šunka ni še za odpad
vsakdo jo je jedel rad.

V sredo post se bo začel,
pust bo Pehto s sabo vzel,
ne boš ti Pehte zase imel,

na grmadi boš zgorel.

Marija Koželj 
(iz zbirke Jesenske zarje)

Po kriškem bajerju so zapluli 
številni gregorčki

Po dveh letih so na kriškem bajerju na predve-
čer Gregorjevega, ko se ptički ženijo, ob otro-
škem živžavu zopet zasijale številne luči spuš-
čenih gregorčkov. 

Turistično društvo Komenda pri tem dogodku sodeluje z 
vrtcem Mehurčki, kjer ustvarjajo ladjice - letos so jih na-
redili okoli 150, marsikdo pa se je izdelave lotil tudi doma.  
Vid Koritnik, predsednik TD Komenda, se je ob tej prilož-
nosti zahvalil vrtcu, kriškim gasilcem in ribiški družini. 
Dogodek so zaokrožili z ognjemetom in željo, da se pri-
hodnje leto zopet srečajo v takem številu.  

Š.Š.
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Projekt Tokovi prihodnosti: Do 15. aprila zbirajo 
fotografije, posnete ob lokalnih rekah in potokih
Slovenske reke imajo danes povsem drugo podobo, kot so jo imele v prete-
klosti. Na njihov današnji videz vpliva naše življenje ob rekah, pa tudi de-
javnost reke same. Za veliko sprememb smo krivi ljudje z različnimi posegi 
in idejo, da reke ukrotimo. Generacije pred nami pa so z rekami znale živeti, 
zato je bilo življenje ob rekah zelo drugačno od današnjega.

Ljudje smo vse bolj ozaveščeni o pomenu 
rek in tudi v Zavodu Revivo si želimo obuditi 
miselnost, da so reke dragocen vir življenja. 
Nekateri se boste spomnili dogodka EkoReka 
v Mengšu, naravoslovnih delavnic, predsta-
vitve vodomernih naprav FreeStation, filma 
Pšata –  tok življenja itd. Letos načrtujemo 
nove aktivnosti s projektom »Tokovi pri-
hodnosti«, kjer bomo združili moči Zavod 
REVIVO in AIA – Mladinski center Mengeš. V 
tem projektu želimo, poleg ostalih aktivno-
sti, o katerih vas bomo obveščali, predsta-
viti lokalne reke skozi zgodovino. Preslikati 
želimo čas izpred 200 let, dogodke v tistem 
času, kako so naši predniki živeli z njimi in 
kako danes z njimi živimo mi.
V Galeriji Domžale bomo v maju na Sve-
tovni dan rib selivk (World Fish Migration 
Day) odprli prvo od osmih razstav s tema-
tiko naših okoliških rek. Vabimo vas, da se 
vključite v pripravo razstave. Iščemo po-
moč pri slikovnem materialu, torej da nam 
posredujete fotografije, ki so bile posnete 
ob lokalnih rekah in potokih. Dobrodošel 
je vsakršen slikovni prikaz, ki odslikava 
življenje, biotsko raznovrstnost, delo in 
dogodke ob rekah v preteklosti. Iščemo 

tudi spomine in družinske zgodbe ali pri-
gode povezane s temi rekami. Pa naj bo to 
brskanje po tolmunih za ribami, lovljenje 
rakov po strugah, padec s kolesa v reko 
ali prvi poljub. Material bomo hvaležno in 
smiselno vključili v razstavo, zato prosi-
mo, da pripišete kdaj (vsaj letnica ali ob-
dobje) in na kateri lokalni reki ali potoku 
je dogodek/zgodba/fotografija nastala. 
Pripišite tudi avtorja ali lastnika slikov-
nega gradiva, da ga bom lahko na razstavi 
navedli. Vsako dodatno pojasnilo po vaši 
presoji je dobrodošlo. Razstavo z vašimi 
fotografijami si boste lahko ogledali v ob-
činah Domžale, Trzin, Mengeš, Komenda, 
Vodice in Komenda. O natančnih datumih 
in lokacijah pa vas še obvestimo preko 
spletne in Facebook strani projekta.
Material in informacije zbiramo do pet-
ka, 15. aprila. V popoldanskem času lahko 
pustite gradivo v AIA - Mladinskem centru 
Mengeš na Slovenski cesti 28 ali v Knjižnici 
Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, 
oziroma nam ga (v elektronski ali fizični 
obliki) posredujete na eva.horvat@ozivi-
mo.si ali z navadno pošto na naslov Zavod 
REVIVO, Staretova ulica 1, 1230 Dob.

Ne pozabite pustiti tudi svojih kontak-
tnih podatkov, da vam bomo vaše origi-
nale, s skrbnim ravnanjem, po reproduk-
ciji lahko vrnili.
Sodelujte pri skupnem spoznavanju naših rek.
Dodatne informacije dobite na številki  
041 419 408 (Eva Horvat).
Več o projektu si lahko preberete na  
www.evreka.si
Naložbo sofinancirajo Republika Sloveni-
ja, Evropska unija iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, Zavod REVIVO in AIA - 
Mladinski center Mengeš. Projekt se izvaja 
v okviru LAS Za mesto in vas. 

Dodajamo primer fotografij iz 1956. in 
1936. leta, s spletne strani www.kamra.si.

Knjižna novost: (Ne)poznani Glavar
Komendska občina je bogatejša za novo domoznanstveno knjigo. Ustanova 
Petra Pavla Glavarja in Občina Komenda sta izdali elektronsko knjigo  (Ne)
poznani Glavar. 

12 avtorjev je v 15 poglavjih in na skupno 
213 straneh opisalo življenje naših pred-
nikov v 18. stoletju in predstavilo marsi-
katero podrobnost o delovanju Petra Pavla 
Glavarja. Knjiga vsebuje čez 400 nožnih 
opomb in je opremljena s 60 slikami. 
Elektronska knjiga omogoča bralcu, da 
si s hiperpovezavami ogleda 50 izvir-
nih dokumentov. Elektronsko knjigo si je 
mogoče izposoditi ali kupiti, če ste član 
Knjižnice Franceta Balantiča ali Mestne 
knjižnice Ljubljana na spletni strani Bi-
blos: https://www.biblos.si. Branje knjige 

je možno tako na osebnem računalniku, 
kakor na tablici ali telefonu.

Štefan Petkovšek
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SVEŽE
•

SEZONSKO
•

DOMAČE

Moste pri Komendi, 

ob glavni cesti Mengeš - Brnik

NA PLAC

Samopostrežni avtomati

Odprto 24 / 7, vse dni v letu

»Mladi moramo držati skupaj«
Jan Koželj ni običajen 19-letnik. Je študent 1. letnika agronomije na Bioteh-
niški fakulteti v Ljubljani, je kmetovalec in podjetnik. Vodi trgovinico Na Plac 
v Mostah in hkrati tudi pridela marsikaj, kar se prodaja v trgovinici.

»Jejte, pijte in radi se imejte.« Simpatičen 
napis pričaka obiskovalca v samopostrežni 
trgovinici Na plac, za katero je Janu idejo 
dala epidemija. Če marsikdo pri 19 letih še 
ne ve dobro, kam ga bo peljalo življenje, se 
zdi, da je Janu to jasno že nekaj časa. Še kot 
dijak Biotehniškega centra Naklo je skupaj 
s sošolcema ustanovil dijaško podjetje. Iz-
delovali in prodajali so domačo začimbno 
mešanico, za katero je bilo neverjetno pov-
praševanje, kar je mladim dalo krila. »Tak-
rat sem se prvič srečal z davki, dobičkom in 
podobno in vse to mi je bilo res zanimivo. 
Na koncu srednje šole smo morali podjetje 
zapreti, jaz pa sem že razmišljal, kaj naprej. 
Prišla je epidemija in z njo ideja po samo-
postrežni tržnici,« pove Jan,  ki ima najraje 
delo z zemljo, prideluje krompir, kumarice, 
fižol, korenje  in žitarice, letos prvič tudi 
sojo, zelo uživa pri delu z rožami. Od pone-

deljka do četrtka njegove dneve polni štu-
dij, ob petkih pa se bolj posveti trgovinici. V 
zadnjih mesecih je malce prevetril ponudbo, 
jo prilagodil povpraševanju. Sveže zelenja-
ve, pravi (z izjemo krompirja), se ne proda 
veliko, največ je povpraševanja po jajcih, 
moki, vloženih izdelkih, paradižnikovi me-
zgi in podobno. Izbira lokalne butične, ne 
predrage izdelke, ki imajo okolju prijazno 
embalažo. Vseskozi sledi sloganu: »Sveže, 
sezonsko, domače.« Ker ve, kako pomemb-
na je podpora, zelo podpira mlade, ki se od-
pravijo na podjetniško pot. »Mladi moramo 
držati skupaj,« pravi. Eden takšnih je mlad 
fant iz Štajerske, ki pod imenom Heartmade 
izdeluje  marmelade, vložene zelenjave, ajvar 
in podobno. V ponudbi Na Plac je tudi zanimi-
va prva slovenska spirulina (alga) Eko Janez, 
katere se je lotil 22-letnik iz Kranja. Poleg 
tega pa najdemo še mlečne izdelke suhadol-

ske Kmetije Pibernik in Kmetije Mis, Doma-
čija Matjaž skrbi za mesnine, Kmetija Jeraj za 
jajca, Kmetija Marše za moke, Kmetija Štirn 
pa za sokove. Poličko ob avtomatih vsako 
soboto zasedejo steklenice domačega paste-
riliziranega polnomastnega mleka. »Mleka 
prodamo ogromno. Če ga v soboto ob 8.00 
slučajno še ni, nas že kličejo,« v smehu pove 
Jan, ki edino pomanjkljivost tovrstne trgovi-
nice vidi v tem, da »kdaj kaj zašteka«. Kam pa 
naprej, za konec povprašamo mladega pod-
jetnika. »Najprej zaključek študija, potem pa 
morda še kakšna trgovinica kje drugje. Vse-
kakor pa bom za zmeraj ohranil stik z zemljo, 
ostal kmetovalec.«

Špela Šimenc
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Na obisku pri Ančki Zadrgal

Pri 92 letih Ančka plete nogavice 
za gorenjsko narodno nošo
Marec je mesec, posvečen ženskam, in eno izjemno smo z Aplenco tudi obiskali. Ančka Zadrgal iz 
Komende šteje 92 let, a ta se neverjetno dobro skrijejo za podobo nasmejane, vedre, energične 
in še vedno aktivne gospe, ki si dneve najraje krajša s pletenjem. 

Pa ne kakršnimkoli pletenjem, Ančka 
je ena redkih, ki še vedno izdelujejo 
ročno pletene nogavice iz garna, tiste 

prave, 'z bobki' ali bunkicami, ki so značil-
ne za gorenjsko narodno nošo. Naučila se 
jih je izdelovati pred 15 leti, sicer pa ple-
te že odkar pomni, včasih si je izdelovala 
jopice in plašče, danes pa plete še otroške 
copatke, volnene nogavice, zase pa tudi 
kakšen brezrokavnik. 
Njeni prvi spomini na otroštvo so poveza-
ni s šiviljsko obrtjo, njen oče je bil namreč 
krojač in vsi štirje otroci pri hiši so mu že 
zgodaj začeli pomagati. »Po vojski ni bilo 
blaga in ne denarja, zato so ljudje podr-
li vojaške uniforme in jih dajali v barvo, 
potem pa so jih prinesli mojemu očetu, da 
je izdelal suknjiče. Mi otroci pa smo mo-
rali čistiti ven nitke,« se spominja Ančka, 
ki plete še vedno vsak dan, poleti in pozi-
mi. Ne preveč naenkrat, saj jo pečejo oči, 
pa tudi kakšen krč in mravljinci pridejo 
v roko. »To je pa starost,« pravi v smehu 
Ančka, ki ima tudi zelo rada hribe. Te je 
zaradi zdravstvenih težav, ki so jo pestile 
prej, vzljubila precej pozno. Prvič se je na 

Triglav podala, ko je imela 68 let, potem 
pa še dvakrat! Sicer pa rada čas preživlja na 
vrtu, se sprehaja s prijateljico Maro in vozi 
s kolesom. Čisto prav ste prebrali, Ančka 
ima še tisto staro kolo, ki ga ne zamenja za 
nič na svetu in z njim gre rada po nakupih 
do Most, pa na pokopališče in k frizerju. 

A prav poseben je čas, ko se zopet lah-
ko obleče v narodno nošo. Zadnji dve leti 
je bilo tega zaradi epidemije manj, zato 
komaj čaka na kakšen dogodek. Članica 
Društva narodnih noš na Komendskem je 
že od samega začetka in z iskro v očeh se 
spominja časov, ko je narodno nošo po-
nosno nadela tudi desetkrat na leto. »Prav 
veselo se počutim, ko si nadenem naro-
dno nošo. Tako bi se rada že spet oblekla,« 
pove Ančka, ki od nekdaj rada tudi poje in 
je nasploh vesele narave. Je to recept za 
dolgo aktivno življenje? »Nič ne vem, kaj 
bi to bilo. Od nekdaj sem vesele narave. Je 
pa res, da v mladosti nismo prav dobro ži-
veli. Mesa ni bilo na mizi, kaj šele takega 
obilja, kot ga imamo danes. Velikokrat sem 
rekla, da se bodo tisti časi še vrnili nazaj, 
in mislim, da se že obrača v to smer. Jaz se 
tega ne bojim, preživeli smo takrat in tudi 
sedaj bomo,« zaključi optimistična Ančka 
Zadrgal in zopet poprime za svoje pletilke.  

Špela Šimenc
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Z žarkom luninega krajca,
Zajček barva Zlata jajca.
Zlata jajca so čarobna,
tudi če so čisto drobna.

Želimo vam prijetne velikonočne praznike. 

Družinska kmetija Jenko

Potok pri Komendi 3, Komenda
041 / 852 - 632 (Matjaž Jenko) / FB: Jajčkomat

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 …

Vabljeni na izdelovanje butaric

Turistično društvo Komenda vabi na 
izdelovanje butaric, ki bo potekalo v 
petek, 8. aprila ob 18.00 na Koželjevi 
domačiji. Lepo vabljeni!

LIKOVNI NAREČAJ JENKRET JE BIV ... 2022

V sklopu 11. Križnikovega pravljičnega 
festivala, ki bo potekal 10. in 11. junija 
2022 v Motniku, razpisujemo likovni 
natečaj z naslovom Jenkret je biv ... po-
dobe križnikovih pravljic

KDAJ
Likovni natečaj se začne 15. 3. 2022 in 
zaključi 27. 5. 2022.

KDO SODELUJE
Natečaj je namenjen učencem OŠ (iz Slo-
venije in tujine), ki lahko sodelujejo v 
okviru šole ali kot posamezniki, pod men-
torstvom staršev oziroma skrbnikov.

TEMA
Pravljice na poti - preobrazbe / izho-
diščni pravljici za ustvarjanje sta: O za-
kleti kači in Zajček na mesecu (japonska 
pravljica).

ZAKLJUČEK
Likovna dela pošljite ali prinesite do 
petka, 27. 5. 2022 v knjižnico Franceta 
Balantiča Kamnik, Ljubljanska cesta 1, 
1241 Kamnik.

IZBOR LIKOVNI DEL, ZAKLJUČNA 
PRIREDITEV IN RAZSTAVA
Izdelke bo ovrednostila strokovna ko-
misija: Alojz Berlec, Miha Hančič, Polo-
na Pačnik. Rezultati bodo objavljeni na 
spletni strani www.kam.sik.si, razstava 
bo na ogled na Križnikovem pravljič-
nem festivalu v Motniku.
Podelitev nagrad in priznanj bo v sobo-
to, 11. junija 2022 na pripovedovalskem 
dogodku za otroke, v okviru Križniko-
vega pravljičnega festivala.

Vabljeni k sodelovanju.

Več informacij o natečajo dobite na 
e-naslovu milena.glusic@kam.si.si ali 
na tel. 01 320 55 80.
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8. – 10. aprila 2022 na hipodromu Komenda,
v petek od 10. do 19. ure, v soboto od 9. do 19. ure in v nedeljo od 9. do 18. ure.

www.sejemkomenda.si
Organizator: KONJENIŠKI KLUB KOMENDA, Glavarjeva cesta 98, 1218 Komenda

Spomladanski kmetijsko obrtni 
sejem KOMENDA 2022

Priprave za sejem že 
v polnem teku
V aprilu bo Konjeniški klub Ko-
menda organiziral Spomladanski 
kmetijsko obrtni sejem, za kate-
rega z veseljem povedo, da je po 
obsegu in prijavah popolnoma pri-
merljiv z zadnjim izvedenim spo-
mladanskim sejmom. 

»To nas veseli, saj so po izvedenih anketah 
ob zaključku sejma razstavljavci zadovolj-
ni z obiskom, sklenjenimi dogovori in po-
sli. Prav tako pa imamo odlične ocene tudi 
s strani anketiranih obiskovalcev, ki poleg 
zanimive in številčno bogate ponudbe po-
hvalijo predvsem urejeno in brezplačno 
parkiranje, urejen dostop, odlično organi-
zacijo, brezplačen obisk in prijazno okolje 
prijaznih ljudi,« pravijo v KK Komenda. Še 
naprej se bodo trudili ohranjati rdečo nit 
sejma, to je načelo »od njive do mize«. Ta 
koncept sejma, pravijo, v bistvu subtilno 
povezuje razstavljavce in obiskovalce sej-
ma  v medsebojni spoštljiv  odnos, ki vsem 
daje dodano vrednost. 

Š. Š.

Vabilo na ZELEMENJAVO

TOPLO VABLJENI !

v okviru projekta Z 
roko v roki

Kdaj?
V torek, 29. marca 2022, 

od 16.00 do 17.30.

Kje?
Na vrtu Krekovega 

središča,  na Krekovi ulici 
10, v Komendi.

Kdo?
Vsi tisti, ki doma gojimo 
zelenjavo na vrtovih ali v 

loncih na terasah.

Kaj zelemenjava je?
Brezplačna menjava sadik 

in semen.
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URADNI DISTRIBUTER

6. -  9. APRIL
POD HRASTI 29, PC KOMENDA

HIŠNI SEJEM
PRIDI & IZBERI

KLIMATSKE NAPRAVE

Podjetje Ream: 
Po enem letu delovanja v PC Komenda so 
zadovoljni, moti jih edino pomanjkljiva cestna 
infrastruktura

Pred dobrim letom se je v Poslovno cono Komenda iz 
OIC Trzin preselilo podjetje Ream, ki je že 30 let specia-
lizirano na področju hlajenja, ogrevanja in prezračeva-
nja prostorov. 

Nahajajo se v novi skoraj nič-energijski stavbi z zelo visoko ener-
getsko učinkovitostjo oziroma,  kot pravijo, zelo majhno količino 
potrebne energije za delovanje z okolju prijaznimi produkti. To 
obiskovalcu z veseljem predstavijo, saj je celotna stavba kot velik 
razstavni prostor naprav, ki jih zastopajo (so uradni distributer za 
blagovne znamke Mitsubishi Electric, Kaysun, Mitsubishi Electric 
Hydronics, Thermoscreens in Aerial).
V podjetju pravijo, da se v Poslovni coni Komenda dobro počutijo 
in so zadovoljni. »Najbolj moteč dejavnik je pomanjkljiva cestna 
infrastruktura oz. vsakodnevni prometni zamaški v vseh smereh. 
Verjamemo, da bo povezava gorenjske avtoceste z glavno cesto 
Vodice – Komenda velik del rešitve, celotno rešitev prometnih za-
gat pa vidimo v izgradnji vseh krakov obvoznice Želodnik – Vodi-
ce,« povedo v podjetju Ream, kjer uspešno navezujejo tudi stike z 
drugimi okoliškimi podjetji. Z dobavo opreme so sodelovali že pri 
nekaj novogradnjah znotraj cone, na kar so posebej ponosni. Ob 
tej priložnosti vse občane in občanke, ki razmišljajo o renovaciji, 
menjavi ogrevalnega sistema, ki imajo težave s plesnijo v hiši ali 
razmišljajo o novi investiciji v hišo, vabijo na njihov Hišni sejem v 
PC Komenda, ki se bo odvijal med 6. in 9. aprilom. 

V Poslovni coni Komenda se gradi 
»Tovarna konoplje«
Slovensko podjetje PharmaHemp je pričelo z izvedbo 
največje investicije na področju predelave in proizvodnje 
surovin in izdelkov iz konoplje v Evropi. 

»V novi 'Tovarni konoplje', ki se gradi v Poslovni coni Komenda, se 
bo na 3.320 m2 nahajala najmodernejša in tehnološko napredna in-
frastruktura za predelavo in proizvodnjo surovin in izdelkov iz ko-
noplje. 11 milijonov evrov vredna investicija bo podjetju v prihodno-
sti omogočila pomembno širitev poslovanja tudi na farmacevtsko 
področje proizvodnje zdravilnih učinkovin primernih za vgradnjo v 
različne vrste zdravil, ki temeljijo na konoplji,« pravijo v podjetju, ki 
je tudi eno redkih podjetij, ki je pri Evropski komisiji uspešno opra-
vilo postopek validacije dveh vlog za odobritev novega živila, in sicer 
za kanabidiol (CBD) ter za izvleček konoplje.

Špela Šimenc

NEPREMIČNINE ALEKSANDRA              
Aleksandra Plevel s.p.

Kupujete ali prodajate stanovanje, hišo, zemljišče…?
Najemate ali oddajate nepremičnino?

TUKAJ SMO ZA VAS!

      031/822-386
      sasa.plevel@outlook.com
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Lepi spomini na Ukrajino
Ruski (Putinov) napad 24. februarja na nekdanjo bratsko sov-
jetsko socialistično republiko in od leta 1991 samostojno drža-
vo Ukrajino obuja v meni mnoge spomine na to lepo  deželo in 
njene ljudi. 

V njej sem se kot romar ob 1000-letnici 
pokristjanjenja Rusije z večjo skupi-
no Slovencev pod vodstvom nekda-

njega beograjskega nadškofa metropolita 
dr. Franca Perka konec avgusta 1988 mudil 
le nekaj dni, a dovolj za prvi vtis, spozna-
vanje ljudi in občudovanje znamenitosti 
njene prestolnice Kijeva. Te si te dni znova 
ogledujem v knjigah in vodičih, ki sem jih 
prinesel s seboj. Sprašujem se, kako je mo-
goče, da je soseda Ruska federacija dvigni-
la oboroženo roko nad to deželo in njeno 
glavno mesto, v katerem so postavili mo-
gočen spomenik prijateljstvu med Ukra-
jinci in Rusi. Visok betonski lok, ki naj bi jih 
simbolno povezoval. Ta je danes parodija 
nečemu vsiljenemu, kar si oboji niso zas-
lužili ob samodržcu Putinu, za katerega je 
razpad Sovjetske zveze leta 1991 »največja 
geopolitična katastrofa stoletja«. Njegova 
poznejša in sedanja dejanja kažejo na to, da 
hoče s silo obnoviti oz. si podvreči nekdanji 
sovjetski imperij; vsaj njegov večji del.  

Pri Ukrajini za ceno, ki je ni mogoče opra-
vičiti z nobeno obtožbo od »demitaliriza-
cije« in »denacifikacije« do proizvajanja 
»biološkega orožja«. Glavna žrtev je po-
novno ukrajinski človek, kot je bil že za 
časa Stalina v letih 1932 in 1933, ko je za-
radi načrtno povzročene lakote (»holodo-
mor«) umrlo več milijonov ljudi. Preprost, 
prijazen in veren Ukrajinec, ki ga tako lepo 
v svojih delih opisuje največji ukrajinski 
pesnik Taras Ševčenko. Zaljubljen v zla-
torumena pšenična polja in modro nebo 
nad njimi, ki ju simbolizira ukrajinska 
rumeno-modra zastava. Ponosen na kne-
za sv. Vladimirja Velikega, ki je leta 988 
pokristjanil tedanjo »Kijevsko Rus«, začel 
zidati cerkve, v deželo ob ženi bizantinski 
princesi Ani prinesel novo kulturo. Njen 
sad in ponos sta tudi veličastna stolnica sv. 
Sofije v Kijevu iz 11. stoletja in pravoslavni 
samostan Kijevsko-Pečerska lavra iz leta 
1051, ki sta na seznamu Unescove svetovne 
kulturne dediščine. K ljubezni do domo-

vine je Ukrajinca opozarjal tudi mogočen 
socialističen spomenik Matere domovine. 
Kako so Ukrajinci (Kijevčani) povezani z 
naravo, potrjujejo številne zelene površi-
ne v prestolnici, zaradi katerih je Kijev eno 
najbolj zelenih mest na svetu.  
Sprašujem se, kaj bo od opisanega in vse-
ga drugega ostalo po vojni, kdo bo plul po 
ukrajinski »sveti reki« Dneper (Dnipro), 
kdo in kje bo pel prelepe ukrajinske naro-
dne pesmi in plesal njihove plese (ukrajin-
ska folklora je ena najbogatejših na svetu), 
kdo bo hodil in vozil po osrednji kijevski 
aveniji Kreščatik? Upam, da kmalu spet 
Ukrajinci. Kot tudi po ulicah drugih  ukra-
jinskih mest. 
V globoki žalosti in zaskrbljenosti ob 
ruskem napadu in vdoru v Ukrajino me 
veseli in hrabri, da so med tistimi, ki so 
odprtih rok sprejeli ukrajinske begunce, 
tudi Slovenci. To izpričuje, kako smo si 
človeško, duhovno in tudi po krvi (Slo-
vani!) blizu. Bratska pomoč je te dni naj-
pomembnejša. Pa tudi protesti  Rusov 
samih, da se tako, kot Putin in njegovi 
privrženci, ne sme delati z ljudmi, kultur-
no dediščino in človekovim bivalnim oko-
ljem v 21. stoletju. Tokrat z brati Ukrajinci. 
Z nikomer na svetu!

Jožef Pavlič

Veličasten spomenik materi domovini v Kijevu
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Tadej Pogačar z 
izjemnimi predstavami 
pušča kolesarski svet 
odprtih ust

Tadej Pogačar s svojimi uspehi nav-
dušuje kolesarski svet in skoraj je že 
zmanjkalo presežkov, s katerimi bi 
zmogli kolesarski strokovnjaki opi-
sati njegove predstave. 

Najprej si je podredil enotedensko dir-
ko svetovne serije po Združenih arabskih 
emiratih, sledila je enodnevna klasična 
italijanska dirka Strade Bianche, tako ime-
novani šesti spomenik. Le dvakrat do sedaj 
se je na enodnevnih klasikah zgodilo, da bi 
zmagovalcu uspel 50 kilometrov dolg po-
beg. Na belih cestah Toskane je to uspelo 
Pogiju. Nekaj dni zatem pa se je pričela 
dirka od Tirenskega do Jadranskega morja. 
Gre za eno najprestižnejših enotedenskih 
dirk na najvišji svetovni seriji cestnega 
kolesarstva, na kateri je Pogi slavil zmago 
že lansko leto in tudi letos je ohranil naziv 
'Kralj dveh morij'. Srečno naprej!

Špela Šimenc

Uspešen GorjanSKI 
VOLLEY
Lepa sončna sobota, super druž-
ba, sneg in odbojka. Prvi GorjanSKI 
VOLLEY je uspel v vsej svoji veličini 
in drugačnosti!

V soboto, 5. marca. so največje odbojkar-
ske navdušence (iz domačih in malo bolj 
oddaljenih krajev) vse poti vodile na Goro. 
V izteku gorjanske skakalnice so se odvija-
li prvi snežni odbojkarski boji v Komendi. 
Na dveh snežnih igriščih se je 12 ekip po-
merilo za večno slavo in naziv prve zma-
govalne ekipe gorjanske snežne odbojke. 
V poznih dopoldanskih urah so se Packi, 
Nasovške bremze, Koronce, Gorenjski 
svedri, Keudr team, 4 športniki in šampi-
on Pogačar, Bucko in 4 hlapci, ŠD Motnik, 
Pogi team, Žiče vikend, Cipice in Letemo 
drvemo zbrali pri obveznem ogrevanju 
in spoznavanju terena ter nasprotnikov. 
Sledil pa je neizprosen boj za vsako toč-
ko. Izkušenima sodnikoma ni ušel noben 

prestop, dotik mreže ali milimetrski out. 
Požrtvovalno metanje po snegu, z glavo 
naprej, pa je bilo nagrajeno z bučnim na-
vijanjem. Po napetem seštevanju točk je z 
lepo ekipno igro slavila ekipa ŠD Motnik. 
Za nagrado pa so poskrbeli pri Red Bullu 
in Arboretumu Volčji Potok. Čestitke za 
požrtvovalnost in sodelovanje pa si za-
služijo tudi vse ostale ekipe. Prijave za 
naslednji GorjanSKI VOLLEY se že polnijo. 
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo TGM 
Kosirnik in kmetiji Pibernik za pomoč pri 
pripravi igrišč.

DSKG bo šel za kratek čas na zaslužen do-
pust, kmalu pa se vrnemo z novim in že 
uveljavljenim projektom. Maja bomo s 
proslavo obeležili 30 let skokov na Gori, 
junija pa bo ponovno čas za kmečke igre, 
kjer se bodo stare in nove ekipe ponovno 
pomerile za naziv najboljše kmečke ekipe. 
Se vidimo na Gori!

Lep gorjanski pozdrav,

Urban Zabret, DSKG
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Jan Šubelj osvojil 
velemojstrsko normo
V Novem Sadu je med 22. in 28. februar-
jem potekal GM turnir, na katerem je Jan 
Šubelj dosegel izjemen uspeh z osvojitvi-
jo prve velemojstrske norme. V devetih 
kolih je zbral 6,5 točk (4 zmage, 5 remi-
jev) in delil prvo mesto. Pridobil je tudi 16 
ratinških točk. 

ŽŠK Maribor Poligram

Judoisti imajo novega državnega pasovnega 
prvaka in kopico kolajn

Februarski vikend je bil za judoiste 
Judo kluba Komenda ponovno zelo 
tekmovalno uspešen. 

V soboto, 19 .2. 2022, je v Ravnah na Ko-
roškem potekalo Državno prvenstvo v pa-
sovih ter Državno prvenstvo v kategoriji 
mladincev U21. Na pasovnem tekmovanju 
na najvišji ravni v Sloveniji so nastopili 
štirje predstavniki Judo kluba Komenda. 
Najboljši v svoji absolutni članski konku-
renci zelenih pasov je bil Luka Lukšič, ki 
je uspešno premagal štiri močne nasprot-
nike, postal državni prvak ter osvojil višji 
– moder pas. Odlično se je boril tudi Maj 
Lokar Gros, ki je med oranžnimi in oran-

žno-zelenimi pasovi zasedel 3. mesto. Ko-
lajna je za las ušla tekmovalki Brini Frece, 
ki je bila med modrimi pasovi četrta. Prav 
tako med modrimi pasovi je brez uvrsti-
tve žal ostal Luka Žagar. Maj Lokar Gros 
in Brina Frece sta se preizkusila tudi med 
mladinci, čeprav sta kar tri leta mlajša, kjer 
se je Brina uvrstila na 7. mesto.
Naslednji dan se je v isti dvorani odvijalo 
še uradno tekmovanje za U12 in U14, in 
sicer odlično organizirano veliko med-
narodno tekmovanje Pokal Guštanj. Tek-
movalo je 237 tekmovalcev iz 34 klubov 
in 5 držav: Slovenije, Hrvaške, Bosne in 
Hercegovine, Ukrajine in Avstrije. Judo 
klub Komenda se je skupno uvrstil na 

odlično 6. mesto s samo 11 tekmovalci, ki 
so svoje delo opravili več kot zadovoljivo. 
V kategoriji mlajših dečkov in deklic U12 
sta 2. mesto osvojila Zakhar Kholodov in 
Žiga Potočar. Tretje mesto je osvojil Svit 
Starovasnik.
V kategoriji starejših dečkov in deklic U14 
sta na najvišji stopnički kraljevala Leon 
Adrović in Timeja Starovasnik. Srebrno 
kolajno je osvojil Stepan Kholodov. Veliko 
točk so prinesli tudi tekmovalci z uvrsti-
tvijo na 3. mesto, in sicer Pavle Ilić, Nastja 
Drakšič Koštomaj in Žana Lazić. Vsi so se 
dobro borili in pridobili nove izkušnje v 
zahtevnem svetu tekmovalnega juda. Na 
sedmo mesto se je uvrstil Karim Veinhan-
dl, ki je imel smolo že v neugodnem žrebu, 
kjer se je že do repasaža prebijal skozi tež-
ke borbe veliko večjih tekmovalcev.

Katarina Kumer
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Slavnostni dogodek »Orientacist leta«
 
V nedeljo, 13. 2. 2022, je na Fakulteti za gradbeništvo in 
geodezijo potekala prireditev Orientacist leta 2021. Ker 
nam je gibanje bližje kot sedenje, smo se za začetek po-
merili v »indoor« orientaciji. 

Ponavadi se orientacija dogaja zunaj, v naravi, tokrat pa, kot že 
ime namigne, smo se preizkusili znotraj večnadstropne in tudi 
sicer zelo razgibane zgradbe. To je prava tekmovalna popestritev 
dogodka. Tekmovalec se mora kar najhitreje prebijati skozi raz-
lične hodnike in prostore, predvsem pa različna, a na pogled ena-
ka nadstropja. Kot bi tekmovali v velikem, več nivojskem labirin-
tu. Potrebna je koncentracija, iznajdljivost in seveda dobra volja, 
ki je pa med udeleženci ni manjkalo.
Sledila je podelitev, kjer je predsednica Orientacijske zveze Slo-
venije, Ana Pribaković Boršnik, podelila priznanja orientacistom 
iz cele Slovenije, ki so v preteklem letu opozorili nase z vidnimi 
rezultati na domačih in tujih tekmovanjih. Med dobitniki priznanj 
sta bili tudi naši članici, in sicer mladinki Katja Babič in Brina Köl-
ner. Kljub temu, da je bila pretekla sezona zaradi epidemioloških 
ukrepov precej drugačna, je Katja Babič dosegla številne vrhunske 
rezultate. Med drugim je postala dvakratna svetovna šolska prva-
kinja ter dvakratna prvakinja jugovzhodne Evrope, na svetovnem 
mladinskem prvenstvu pa je poskrbela za najboljšo slovensko 

uvrstitev v zgodovini. Tudi Brina Kölner si je priznanje zaslužila z 
odličnimi nastopi v pretekli sezoni, predvsem na Svetovnem šol-
skem prvenstvu v Beogradu, kjer je v svoji kategoriji postala vice 
prvakinja. Brina je bila med vsemi nagrajenci najmlajša! Čestitke 
in zahvala za trud obema nagrajenkama.

Na fotografiji so prejemniki pohval Orientacijske zveze Sloveni-
je za tekmovalne dosežke v mednarodnem okolju – od leve proti 
desni: Nea Eržen, Brina Kölner, Mark Bogataj, Katja Babič, pred-
sednica OZS Ana Pribakovič Borštnik

Orientacisti tudi na smučkah
 
Med najmlajše panoge orientacije pod okriljem Orienta-
cijske zveze Slovenije se uvršča SKI-O oziroma smučar-
ska orientacija. Panoga je kombinacija veščin orientacije 
in smučarskega teka. 

V zadnjih dveh zimah so tej panogi bile snežne razmere kar naklo-
njene, zato je bilo izvedenih kar nekaj tekmovanj. Tudi zaradi tega 
se je opazilo močno povečanje zanimanje za to vrsto športa tudi 
pri nas v OK Komenda. Če smo lansko sezono še porabili za učenje 
in trening, smo v zadnji sezoni že v boju za slovenskega klubskega 
prvaka. Sezona še ni zaključena, zato stiskajte pesti za nas.
Tekmovanja SKI-O so bila organizirana na Rogli, Pokljuki, Jezer-
skem, Ratečah, Vojskem in še kje. Torej so tekme izvedene v smu-
čarsko tekaških centrih. V zadnji sezoni sta bili prvič organizirani 

dve tekmi Slovenske lige v sosednji Avstriji, skupaj z avstrijskimi 
kolegi. V Avstriji je namreč ta panoga že precej bolj razvita. To nas 
samo še bolj spodbudi, saj vidimo možnost za razvoj te izredno 
zanimive panoge tudi pri nas. Z velikimi koraki se jim približuje-
mo. Tako kot ostale panoge orientacije pa je tudi smučarska ori-
entacija najbolj razvita v Skandinaviji.
Na prvi pogled so tu točke hitreje opazne in postavljene na bolj 
odprtem terenu, a zaradi višje hitrosti tekmovalca potrebujemo 
kar nekaj spretnosti in novih veščin, da poišče vse točke in pride 
kar najhitreje na cilj. V rokah namreč drži tekaške palice, poskr-
beti pa mora tudi za čip, kompas in zemljevid. Tekmovalec ima na 
sebi poseben nosilec, da lahko med tekom sproti gleda zemljevid 
in hitreje izbere pravo pot.
V OK Komenda smo ponosni, da se je kar nekaj mladink in mladin-
cev ter njihovih staršev opogumilo in se preizkusilo tudi v tej mla-
di disciplini. Tako so potrdili njihov moto, da je gibanje v naravi v 
vseh letnih časih nekaj najlepšega.
V kolikor vas zanima več o smučarski orientaciji SKI-O, vabljeni, 
da se nam pridružite. Koristi osnovno znanje smučarskega teka, 
orientacije pa vas naučimo mi.

Petra Stojan, članica OK Komenda

Dne 23. 4.  in 24. 4. bo v Občini Komenda potekalo medna-
rodno orientacijsko tekmovanje Orange Orienteering Cup 
(23. 4. 2022 - prizorišče Komendska Dobrava, prvi štart ob 
10:00  in 24. 4. 2022 - prizorišče Križ, prvi štart ob 11:00). 
Več informacij je objavljenih na spletni strani Orientacij-
skega kluba Komenda www.ok-komenda.si. 
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Iz šolskih klopi ...
MAŠKARE SO SE PREDSTAVILE

Jaz sem klovn. Živim v cirkusu in zabavam ljudi. Rad se he-
cam. Imam rožo, ki šprica vodo. Moj nos je rdeč. Imam velik 
rdeč klobuk z rožo. Imam tudi pikčaste hlače. 

Jaka Tevž Hozjan, 2 .č

*   *   *   *   *
Sem netopir in ponoči letim. Prihajam iz jame netopirjev. Moj 
kostum je črn, imam tudi krila. Na veki imam krilo in zraven 
netopirja. Z maskaro imam namazane obrvi. 

Lea Koželj, 2. č

*   *   *   *   *
Jaz sem Indijanka. Prihajam iz indijanske dežele. Na sebi imam 
lasuljo, ki je črne barve. Na njej sta dve peresi. Kostum je rjave 
barve. Ima narisano verižico. Na lasulji imam dve kitki.  
   

Klara Šimenc, 2. č

*   *   *   *   *
Jaz sem baletka in rada plešem. Oblečena sem v dres in v 
tu-tu krilo. Prihajam iz predstave Biserni zaliv. Lase imam 
spete v figo. 

Nika Dodig, 2. č

*   *   *   *   *
Sem Joker in strašim ljudi. Borim se proti Batmanu. Sem Joker 
in sem grozen. Imam grozno masko. Moja halja je vijolična.

Svit Sarjaš, 2. č

Sem vampirka in strašim ponoči. Prihajam iz Transilvanije. 
Moja obleka je črne barva. Sem grozna in imam dolge čekane. 

Ela Kostelac, 2. č

*   *   *   *   *

Jaz sem samorog in imam pisano obleko. Ne znam še leteti, a 
se bom naučil. Prihajam iz dežele samorogov. Zelo rad imam 
mavrico in odganjam zimo. 

Sara Kužnik, 2. č

*   *   *   *   *

Jaz sem oblečen v gasilca. S seboj imam sekiro, cev, lestev in 
gasilski aparat. Pomagam živalim in ljudem iz stavb, blokov, 
hiš in dreves. Vozim se z gasilskim avtom.

Rok Vodlan, 2. c

*   *   *   *   *

Jaz sem mavrica Lejlej, ki živim v mavričastem gradu. Imam 
tudi hišnega ljubljenčka samoroga. Ko je dež in sonce, se poja-
vim na nebu. In rada plešem.

Lili Globočnik, 2. c
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ZIMSKE 
POČITNICE

Šli smo do babice prespat za tri noči. 
Pekli smo zavitek. Smučali smo v 
Cerknem. Bilo je veliko snežnih ku-
pov in šestsedežnica. 

Jakob Žan Hozjan, 2. č

*   *   *   *   *

Šli smo v Ljubljano gledat maškare. 
Videli smo tudi kurente. Bili smo v 
živalskem vrtu. Bratranec in se-
strična sta praznovala rojstni dan. 
Tudi sam sem bil maškara. 

Lenart Pogačar, 2. č

*   *   *   *   *

Bil sem pri babici in dedku. Tam 
sem se igral. Tudi sankat sem se šel 
v Kranjsko Goro. Sanke so bile zelo 
hitre. Imel sem se zelo lepo. 

Izak Ivančič, 2. č

*   *   *   *   *

Med zimskimi počitnicami sem šla v 
Avstrijo. Moj bratec Žan je imel prvi 
dan počitnic rojstni dan. V Avstriji 
sem smučala cel teden. Enkrat z oč-
kom in Mašo, štirikrat pa v skupini-
ci. En večer smo šli na bazen. Voda 
je bila zelo mrzla. Ko smo šli nazaj 
domov, smo se ustavili še v Kranjski 
Gori. Za kosilo je bil »dunajc«. 
    

Lana Kovač, 2. c

*   *   *   *   *

Med počitnicami sem bila pri babi-
ci in dedku. Našemila sem se v ko-
stum. Z babico smo odšli po zvonč-
ke. K meni je včeraj prišla prijateljica 
Zoja. Počitnice so bile zabavne.

Žana Pibernik, 2. c

Letos je naše zadnje skupno leto, saj se že čez nekaj mesecev poslavljamo od šolskih 
klopi. Doživeli smo že veliko, najbolj pa nas povežejo skupni projekti in dogodki. V 
decembrskem času smo izpeljali dobrodelno peko piškotov in obdarili tri družine. 
Božični duh nas je pospremil do marca, ko smo za pustni dan izbrali skupinsko ma-
sko – božičke.
V učilnici smo postavili veliko božično drevesce in ga okrasili z lučkami in obeski. 
Vsakega učitelja, ki je vstopil, je prestavilo nekaj mesecev v preteklost. Nekateri so 
nam hoteli podtakniti pisma z željami za naslednjo zimo, a oddal ga ni nihče ... 
Šli smo na mini povorko po Komendi in vmes obdarovali mimoidoče. Oglasili smo se 
celo v zobotehnični ordinaciji. Zatem smo obiskali vrtec in obdarili otroke. Ob tem 
je vsak poiskal svojo nekdanjo vzgojiteljico in obujal spomine na zgodnje otroštvo. 
Bilo je zelo zabavno.
Na koncu smo se fotografirali in se vrnili v šolske klopi, kjer smo morali tople brade 
še za nekaj dni zamenjati za maske. 

9. c    

Na pustni torek so šolo zavzele maškare. Z veseljem smo pregnali zimo.
              

Učenci 2. b razreda
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KULTURNI DAN

Danes smo imeli kulturni dan, ogledali smo si gle-
dališko predstavo Erazem in potepuh. Ta predstava 
mi je bila zelo všeč, ker me je zanimalo, kaj se bo 
zgodilo. Govori o dečku Erazmu, ki nima staršev 
in je nekaj časa preživel v sirotišnici. Pobegnil je iz 
sirotišnice, da bi našel nove starše in bil svoboden. 
Spoznal je potepuha Oskarja. Najbolj všeč mi je bilo, 
ko sta ulovila lopova, ki sta oropala banko. Na koncu 
je potepuh našel svojo ženo, ki je sprejela Erazma za 
njunega otroka.

Rahela Strgar, 4. a

*   *   *   *   *
Ogledali smo si gledališko predstavo Erazem in po-
tepuh. Všeč mi je bilo, ko so odkrili lopova in je Era-
zem našel nadomestne starše. Predstavo so posneli 
v gledališču Celje.

Lara Pogačar, 4. a

*   *   *   *   *
Danes smo si ogledali gledališko predstavo Erazem 
in potepuh. Ta predstava je bila zelo zanimiva, še 
posebej Erazem. Bilo mi je všeč, ko je Erazem našel 
svojo družino. Uresničil je vse svoje sanje. Erazem je 
bil zelo smešen in to je bilo zelo dobro. Lepo je bilo, 
ko je za starše dobil potepuha in njegovo ženo.

Sofia Saje, 4. a

ZIMSKI ŠPORTNI DAN 
NA POKLJUKI

Zimski športni dan – to je bil najboljši dan v dru-
gem razredu.

Učenci 2. b razreda

KDOR HITRO DA, 
DVAKRAT DA,
pravi pregovor. Ob trenutnem do-
gajanju v Ukrajini se nam je po-
kazala možnost, da tja pošljemo 
nujno potrebno pomoč. Zato smo 
starše, razrednike in učence pova-
bili, naj nam pomagajo pri zbiranju 
dobrin. Zbirali smo trajna osnovna 
živila, zdravila, higienske pripo-
močke, oblačila za otroke, spalne vreče in podloge za spanje.
Akcija je trajala le 4 dni, saj smo večino zbranega v petek, 4. mar-
ca, že oddali na pot v Ukrajino. Kljub omejenemu času nas je pre-
senetil neverjeten odziv, saj smo zbrali veliko količino dobrin. Z 
njimi smo do vrha napolnili velik kombi.
Zahvaljujemo se gospodu hišniku Srečku ter učencem 6. c, 9. c in 
7. b za pomoč pri razvrščanju in pakiranju. Hvala tudi gospodu 
Bizantu za prevoz do Kranja in nesebično pomoč pri razlaganju 
in ločevanju zbranih paketov.
Iskrena hvala tudi vsem staršem, učencem, učiteljem ter tehnič-
nemu osebju šole za čudovit odziv in visoko kvaliteto darovanega. 
V sredo, 9. marca, je skupina Vitezov z mentorico priskočila na 
pomoč še na zbirnem mestu v Mengšu, kjer smo pomagali pri 
razvrščanju darovanega materiala. Hvaležni smo bili, da smo 
lahko z lastnim delom naredili nekaj dobrega za ljudi v stiski.

Meta Štrumbelj, Mateja Kruhar in Vitezi današnjega časa

SPET NA SMUČEH
Šestošolci smo se odpravili v nepozabno šolo v naravi v Cerkno, 
kjer smo smučali od ponedeljka do petka. 
Že prvi dan smo se razdelili v skupine: v prvi skupini so bili naj-
boljši smučarji, sledila je skupina manj dobrih in še malo slab-
ših smučarjev. V posebnih skupinah so bili učenci, ki niso znali 
smučati, kar se je v štirih dneh zelo spremenilo. Mislim, da so 
bili na koncu oni najsrečnejši, saj so se največ naučili. 
Smučati je bil pravi užitek, imeli smo se lepo, sploh zvečer. Tak-
rat smo med drugim plavali v bazenu in plesali. 
Zajtrk in večerjo smo jedli v hotelski jedilnici, kosilo pa v resta-
vraciji na smučišču. Vesel sem bil tudi odmorov, da smo se malo 
spočili in igrali. Spat smo hodili ob desetih, saj smo bili zvečer 
zelo utrujeni. 
V petek smo se veselili tudi prihoda domov s smučanja, ki nam 
bo pustilo same lepe spomine.

Benjamin Plevel, 6. č
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NA PLANETU NISMO SAMI
V okviru izbirnega predmeta Organizmi v naravnem in umetnem 
okolju smo se zbrali učenci in učenke, ki se zavedamo, da na tem 
planetu ne živimo sami, ampak sobivamo tudi s številnimi rastli-
nami in živalmi. Še posebej nas zanimajo živali in skrb zanje, zato 
tekom pouka spoznavamo različne živali, njihovo naravno okolje in 
potrebe, ki jih le-te imajo v umetnem okolju. Ker se najraje učimo 
iz prakse in iz prve roke, smo se z učiteljico podali na več terenskih 
vaj v lokalnem okolju, kjer so nam posamezniki in društva, ki se 
ukvarjajo z vzrejo ali skrbjo za živali, o delu in sobivanju z njimi 
povedali in pokazali veliko zanimivega.
Najprej smo v začetku septembra obiskali Konjeniški klub Komen-
da v neposredni bližini šole. Prijazna oskrbnika, rejca tekmovalnih 
konj in učitelja jahanja sta nam podrobno razložila, kako poteka 
oskrba konj, kaj vse je potrebno, da vzrediš vrhunskega konja in 
kako poteka šolanje. Omogočila sta nam, da smo prav vsi za nekaj 
minut sedli na konja in se varno sprehodili po maneži. V nadalje-
vanju smo se o konjih pogovarjali še, ko sta nas učenki Rebeca in 
Laura popeljali v »svoj« hlev, kjer skrbita za konje kasače, in se ču-
dili njuni vztrajnosti, prizadevnosti in samodisciplini, da že pri tej 
starosti tako odgovorno, skrbno in redno opravljata svoje delo.
Na naslednji terenski vaji smo se dobili v Komendski Dobravi. Naša 
učenca Tilen in Tinkara sta nas prijazno povabila k sebi domov, da 
smo si ogledali njune živali. Tilen nam je predstavil predvsem go-
vedo in delo na kmetiji. Marsikomu je kmečko življenje in skrb za 
živali na kmetiji prikazal v precej drugačni luči, kot kroži miselnost 
med ljudmi. Delo kmeta je zelo odgovorno in zahteva številna zna-
nja in spretnosti, za živali pa je potrebno skrbeti zelo lepo in ljube-
če, tudi če jih gojiš za zakol. Da je pri Tilnu res tako, smo doživeli 
tudi sami, saj so bile vse živali od psa, muce in zajčka do govedi zelo 
mirne in prijazne, da ne rečem »scrkljane«.
Tinkara pa nam je predstavila ljubiteljsko rejo kuncev, kokoši in 
krapov. Tu je bil ljubeč odnos do živali še bolj izrazit in sobivanje 
z živalmi še bolj harmonično. Prav vsi smo si zaželeli, da bi lahko 
na takšen način imeli kakšno žival doma. A »za prijatelje, si je tre-
ba čas vzet«, pravita Andrej Šifrer in Tinkara, ki nam je nazorno 
razložila, koliko časa, dela in energije je potrebno vložiti v skrb za 
živali in da ob sobivanju z živalmi tudi poletni dopust na morju ni 
več samoumeven.
Decembra pa smo ujeli še zadnji sneg in se z našim hišnikom in ak-
tivnim članom Lovske družine Komenda podali v dolino Polšnik med 
Komendsko Dobravo in Tunjicami. Po poti smo iskali sledi živali v 
snegu, ostanke dlak na deblih dreves in obgrizene vršičke in vejice 
mladih dreves, ki pričajo o življenju živali v gozdu. Ogledali smo si 
nadvse zgledno in sodobno opremljeno krmišče za živali z avtomat-
skim trosilcem za koruzo za divje prašiče, solnico s soljo za divjad 
in skoraj čisto novo opazovalnico za lovce. Seveda brez številnih lo-
vskih zgodb ni šlo. Vsakih 50 metrov poti smo bili deležni nove iz-
kušnje ali zgodbe iz življenja lovcev, od bližnjih srečanj z živalmi, 
posebnega sistema usposabljanja in krsta novih lovcev, do različne 
opreme, ki jo pri svojem delu uporabljajo lovci in še in še in še. Bila so 
nas sama ušesa in oči (saj so nekaterim noge od mraza malo otrpni-
le), in domov smo se vrnili šele ob mraku.

Mojca Bukovnik

Kaj se dogaja 
pri skavtih …
Zimovali smo …

Volčiči (VV)

Noč je že nastajala, ko se je naše krdelo prvič zbralo 
za pričetek zimovanja, niso pa vedeli, da je tudi zad-
njič, kar so videli Akelo, Bagiro in kačo Kajo …V enem 
trenutku so se mirno sprehajali po rahlem dežju, v 
drugem se je tunel za njimi zaprl in vstopili so v svet 
Tabaluge. Pri reki spoznanja sta jih pričakala sova 
Mirabel in zajčica Bela. Skupaj so si zadali cilj, da 
odženejo to zimo in mraz iz naših krajev. In kdo je 
boljši za to delo, kot pa zmaj, samo kje naj ga najde-
mo? V skališču pajkovke, kjer so morali za magično 
jajce poiskati magične sestavine. Še dobro, da jim je 
uspelo in smo se vsi odpravili na toplo, kjer nam je 
Tabaluga spekel pravo pojedino in smo se lahko spo-
čili, saj smo imeli naporen dan za sabo in pred sabo. 
Zbudili smo se navsezgodaj, da smo imeli dovolj časa 
za zajtrk in pospravljanje. Podali smo se v neznano 
zimo ... V deželi zlobnega snežaka smo naprej posku-
šali vzljubiti zimo z raznimi norčijami, ampak ni šlo. 
Odločili smo se, da jo premagamo. Po treningu v raz-
ličnih disciplinah smo prejeli informacije, da Arktos 
pričakuje pomembno pošto in smo se splazili med 
pingvine ponjo. Uspelo nam je, ampak težav še zda-
leč ni bilo konec, ukradli so nam sovo Mirabela. To je 
bila dodatna preizkušnja, ki nas je malo odvrnila od 
cilja, ampak na koncu so se volčiči najbolje izkazali, 
podrli snežaka in osvobodili naše kraje zime … Mor-
da jih bo treba poklicati še za toplejši marec.

Julija Pečlin, Čebljava gazela
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Izvidniki (IV)

Predzadnji vikend v februarju 
se je četa Neukrotljivi plamen 
odpravila na zimovanje.
Zbrali smo se v petek popol-
dne pred Tunjiško cerkvijo ter 
zimovanje začeli s kvadratom. 
Že prvi večer smo se zabava-
li ob različnih igrah z lončki. 
To noč smo v velikem številu 
peli tudi Zdravljico (motenje 
nočnega miru, ki se ga kaznu-
je –  letos tudi z učenjem). A 
smo bili po sobotnem zajtrku 
že pripravljeni na razburljiv dan pred nami. Imeli smo namreč 
orientacijo. Ta ni bila precej dolga, saj so nas na cilju čakali še 
nepreizkušeni šotori ter obnove potrebne skrinje. Hitro smo si 
razdelili delo ter začeli s sanacijo skrinj in postavljanjem šoto-
rov. Medtem so nam voditelji že skuhali slasten obrok, ki smo 
ga z veseljem pojedli. Nato smo po nekaj minutah razmišljanja 
pospravili šotora ter se namenili nazaj proti tunjiškemu župni-
šču. Imeli smo nekaj prostega časa ter katehezo z našim duhov-
nim pomočnikom Luko. Temu je sledila še večerja, zabavni večer 
in spanec. V nedeljo smo se udeležili maše v lokalni cerkvi, kateri 
je sledil E-Monopoly po mestu Kamnik. Kljub močnemu vetru in 
mrazu smo se zabavali ter se utrujeni in nasmejani vrnili v žu-
pnišče, ki smo ga pred svojim odhodom pustili vsaj za kanček 
boljšega, kot smo ga dobili v uporabo. Nato je sledil le še zaključ-
ni kvadrat, po katerem smo se po akcije polnem in nasmejanem 
vikendu spet vrnili nazaj k našim družinam.

Patrik Žlindra, Zvezdni volk

Popotniki (PP)

Prvo, na kar sem pomislila, ko sem izvedela vse informacije za 
letošnje zimovanje, je bilo to, da bo treba definitivno prezgodaj 
vstati in da večurna hoja v hrib zagotovo ne bo nekaj preveč za-
bavnega. A sem se močno zmotila. Na koncu se je vstajanje ob 
štirih zjutraj splačalo, utrujenost, ko smo dosegli vrh, pa tudi ni 
bila prehuda. S klanom smo se prvi vikend zimskih počitnic na-
mreč odpravili na planino Vodični vrh, kjer smo nato prespali, in 

se naslednje jutro, v nedeljo, odpravili nazaj proti domu. Mislim, 
da še nikoli nisem bila tako hvaležna za peč in ogenj, ki sta nas 
grela, ko smo mokri in premraženi prilezli do koče. Med štiriur-
nim čakanjem, da nam zavre sneg za makarone, smo se ogromno 
pogovarjali, še več pa smo se smejali. Ko smo se okrepčali, smo se 
skozi slab meter visok sneg odpravili pogledat razgled, ki ga na 
žalost zaradi goste megle nismo videli. Smo pa iz snega naredili 
snežaka in pujska. Sledilo je kuhanje večerje in še več pogovarja-
nja, nato pa potrebno spanje. Naslednje jutro smo se odpravili dol 
in k maši v Bohinjsko Bistrico, kjer smo zaključili naše kratko, a 
sladko zimovanje.

Manja Kokolj, Osupljiva čebela

DOGAJANJE V MRAVLJIŠČU

Ustvarjalna delavnica ČIRE ČARE 

vsako soboto od 10. do 12. ure za otroke od 5 do 10 let

2. april 2022 POLET V VESOLJE, izdelovanje osončja
9. april 2022 PTIČJA GNEZDA, peka kvašenega peciva
16. april 2022 delavnica odpade
23. april 2022 SPOMINSKA KNJIGA, izdelovanje 
lastne knjige
30. april 2022 delavnica odpade

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *

OGLAS

Za počitniško varstvo v juliju in avgustu iščemo študent-
ko  ali študenta z veseljem do dela z otroci.  Če te zanima 
delo v našem društvu, pošlji prijavo s svojimi podatki na 
mail: mravljisce@gmail.com
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Brezplačno predavanje: Pot iz depresije, 
tesnobe, panike v srečno življenje
V sredo, 20. aprila 2022, bo Barbka Špruk iz Komende v 
organizaciji Društva AIA Mengeš predavala o poti iz de-
presije, tesnobe in panike v srečno življenje. 

Na predavanju bo Barbka delila svojo lastno življenjsko preizkuš-
njo – kako je zbolela za depresijo, tesnobo, paniko, se zdravila z 
zdravili in kaj je nazadnje ugotovila – kaj je tisto, kar ti res lahko 
pomaga, da premagaš depresijo, tesnobo, paniko, ki jo je skupaj z 
njeno pomočjo uspelo prebroditi veliko ljudi v podobnih stiskah.
O življenju in delu Barbke Špruk pa pod režisersko taktirko Maje 
Weiss nastaja tudi dokumentarni film, v pripravi je knjiga. 
Predavanje bo potekalo prek Zoom aplikacije. Prijave na   
drustvo.aia@gmail.com (z imenom in priimkom). Po prijavi vam 
bodo poslali Zoom povezavo.

Špela Šimenc

Čistilna akcija Komenda 2022
Turistično društvo Komenda v sodelovanju z Občino Ko-
menda vabi na čistilno akcijo, ki jo bomo izvedli v soboto, 
2. 4. 2022, po celotni Občini Komenda, med 8.00 in 12.00.  

V soboto, 2. 4., bodo po glavnih krajih v Občini pripravljena tudi 
zbirna mesta, kamor boste lahko odlagali  zbrane odpadke v okvi-
ru čistilne akcije. Ne odlagajte gospodinjskih odpadkov, ki jih 
imate od spomladanskem čiščenju domov.
Na dan akcije bodo koordinatorji na zbirnih mestih med 8.00 in 
9.00 podeljevali rokavice in vrečke, v katere bomo zbirali odpadke.         
Nevarnih odpadkov (salonitke, igle, kemikalije …) ne pobirajte 
in ne premeščajte, za te obveščajte koordinatorje, ki bodo pos-
krbeli za odvoz!
VABLJENI VSI, KI VAM NI VSEENO, KAKŠEN JE NAŠ KRAJ!
Akcija bo ob vsakem vremenu.                          

ZBIRNA MESTA: Križ – gasilni dom, Gora - Ko-
željeva domačija, Žeje in Moste – pri cerkvi, Su-
hadole – ekološki otok, Mlaka, Gmajnica - Tera, 
Podboršt – planinski dom, Klanec, Potok, Nasov-
če, Breg - ekološki otok, Komenda – športna dvo-
rana, Komendska dobrava – pri spomeniku NOB
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Venci, ikebane,
šopki za polaganje 
po naročilu 
Možna dostava

www.vrtnicenter.si
01 83 43 587   

gasperlin@vrtnicenter.si

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre –

Le daleč, daleč je…

Hvala sem, ki jo ohranjate v lepem spominu.

Vsi njeni

Eno leto mineva, odkar 
nas je zapustila naša

 
ZOFIJA 

KORITNIK

V SPOMIN

Odšli so ...

Umrl je Jože Pavlič, po domače 
Jernejčkov ata, iz Podboršta pri 
Komendi.

Umrla je Frančiška Kremžar, po 
domače Miklavžkova mama, iz 
Gmajnice.

Zavod Medgeneracijsko središče Komenda in Občina Komenda
vabita, da se nam pridružite pri 

prostovoljski akciji čiščenja občinskega gozda, 
poleg novo nastajajočega doma za starejše.

Urejene gozdne površine bodo služile tako stanovalcem doma, 
osnovnošolcem in vrtčevskim otrokom, kot vsem občankam in ob-
čanom Občine Komenda.
Poimenovali smo ga Gozdni park za vse generacije.
Zaradi nepredvidljivosti vremena termina akcij ne moremo do-
ločiti vnaprej, zato prosimo vse zainteresirane, da izkažejo svojo 
pripravljenost sodelovanja na elektronski naslov viktorija.drolec@
zmsk.si ali pošljete SMS na 040 842 776.

HVALA

Naslednja Aplenca, Glasilo Občine Komenda, izide v četrtek, 21. aprila. Rok za posredovanje gradiv za objavo v aprilski
številki je 5. april 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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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 10. aprila 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 februarske križanke se glasi: JAJČKA IZ JAJČKOMATA

Seznam nagrajencev Nagradne križanke DRUŽINSKE KMETIJE 
JENKO  v Aplenci, Glasilu občine Komenda, številka 02/2022:

1. nagrada  – 50 jajc + liter hladno stiskanega repičnega olja:  
MARIJA HACIN

2. nagrada –40 jajc + liter hladno stiskanega repičnega olja:   
EMA URH

3. nagrada – 30 jajc + liter hladno stiskanega repičnega olja:  
VILKO KORBAR

Nagrajenci lahko na podlagi tega potrdila in osebnega dokumenta 
nagrade prevzamejo na Družinski kmetiji Jenko, Potok pri Komendi 

3, 1218 Komenda (telefon: 041 852 632).  ČESTITAMO!

V Arboretumu Volčji Potok bodo vsak čas kot mala sonca 
zasijali cvetovi narcis, ki osvetljujejo puste travnate 
površine in jih spreminjajo v slikovito kuliso. Vabljeni 
na prijeten sprehod med več kot petdesetimi vrstami in 
sortami narcis. V marcu je park odprt vsak dan od 8.00 do 
18.00, od aprila dalje pa do 20.00.
Tudi letošnja pomlad ne bo minila brez klasičnega 
aprilskega prizora, polj tulipanov. Na travnikih in 
gredicah bo zacvetelo okoli 300 sort tulipanov. Prvi bodo 
na ogled že v prvi polovici aprila. Podoba parka pa je v tem 
času vsak dan drugačna in nikoli ne razočara.

1. nagrada  - letna 
vstopnica za obisk 
parka v Arboretumu 

2. nagrada – družinska 
vstopnica za obisk 
parka v Arboretumu

3. nagrada – dve odrasli 
vstopnici za obisk 
parka v Arboretumu



Delovni čas:

Vrtni center Gašperlin,
Moste pri Komendi
pon. - pet.: 8.00 do 19.00
sob.: 8.00 - 17.00

Vrtni center Gašperlin,
Ljubljana, Dolgi most
pon. - pet.: 8.00 do 19.00,
sob.: 8.00 - 17.00

Priporočila so jasna, samooskrba je pomembna! Za vrt in vrtičkarje smo pripravili 
sadike sadja, zelenjave, balkonsko cvetje, zemljo, gnojila, zaščitno opremo ...

Naj vam uspeva, vam želimo iz Vrtnega centra Gašperlin.      www.vrtnicenter.si

Vrtni center Gašperlin  Ljubljana
telefon: 01 235 1560 ljubljana@vrtnicenter.sidelovni čas

delavniki: 8-19 uresobote: 8-17 ure

elho  BRUSSELS DIAMOND OVAL

Vrtni center Gašperlin  Komenda 
telefon: 01 834 3587 gasperlin@vrtnicenter.sidelovni čas

delavniki: 8-19 uresobote: 8-17 ure

elho KORITO BARCELONA

•  Sobne rastline, velika izbira, ugodne cene, vedno na izbiro več kot 3500 rastlin.

• Balkonsko in parkovno cvetje, velika izbira, kakovostne sadike iz lastne vzgoje.

•   Drevnina, trajnice, oblikovana drevnina.
• Substrati in gnojila za rože, notranji in zunanji lonci, okrasna keramika.

•  Vrtno orodje, čebulice, semena.• Cvetličarna in aranžiranje: rezano cvetje, šopki, poročni aranžmaji, venci. 

• Darilni program.

Več na www.trgovina.vrtnicenter.siwww.vrtnicenter.si

Vljudno vabljeni!

•  Enkratni nakup balkonskega in  parkovnega cvetja nad 120 € brez posaditve - brezplačna cvetoča obešanka (ø 31cm) po izbiri.•  Ob nakupu lonca Lechuza ali Elho ter sobne rastline: brezplačna posaditev  v dveh delovnih dneh.•  Ob nakupu sobnih rož, drevnine ali loncev nad 300 €: brezplačna dostava do 25 km.

Posebne ugodnosti

Zastopnik za Lechuzain Elho cvetlične lonce. 

Brezplačni katalog 
Cvetje za 

poletje 2022


