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OB DNEVU UPORA PROTI 
OKUPATORJU IN PRAZNIKU DELA  

ČESTITAM IN ŽELIM PRIJETNO 
PRAZNOVANJE.  

 
MIHA NOVAK  

NAČELNIK UPRAVNE ENOTE KAMNIK  
S SODELAVCI

Občankam in občanom Občine Ko-
menda čestitke in lepo praznovanje 
ob Dnevu upora proti okupatorju in 
1.maju.

Najlepše želje tudi na majskih 
prireditvah ob občinskem prazniku. Lepo 
povabljeni na prireditve in na sejo 
občinskega sveta, ki bo 15. maja na Križu

Župan Tomaž Drolec 
 Občinska uprava in

Občinski svet Občine Komenda 

Finale 10. odprtega državnega prvenstva Mažoretne in twirling zveze 
Slovenije je bilo 17. in 18. aprila. V soboto so se v Benediktu v discipli-
ni twirling baton šport pomerile najboljše twirlerice iz vse države, v 
nedeljo pa najboljše mažoretne skupine v disciplini mažorete.

Tokrat je na 10. jubilejnem prvenstvu je tekmovalo rekordno število 
društev in sicer 28 ter prek 1000 tekmovalcev. Tudi članice Twirling in 
mažoretnega kluba Komenda so se ga udeležile in dosegle odlične 
rezultate.

V soboto je med posameznicami v dance twirl programu v tako 
imenovanem 1. nivoju slavila Urška Štebe z  2. mestom, 5. mesto pa je 
dosegla tudi v solo programu prav tako v 1. nivoju.

Najmlajše članice so tekmovale v kategoriji osnove korakanja in 
osvojile 4 zlate, 19 srebrnih, 17 bronastih paličic ter eno priznanje.

Med twirling skupinami sta klub zastopali skupini Team in Group in 
v starostni kategoriji Kadetinj dosegli odlične rezultate: Team s koreo-
grafijo Dore, 4. mesto, Group pa s koreografijo Kitty 1. mesto. 

To so prve zlate medalje za klub iz Komende, ki pa se je veselil tudi 
drugi dan, saj so za piko na i poskrbele članice Mažoretne skupine 
kadetinj, ki so v nedeljo dosegle 2. mesto in se uvrstile na Evropsko 
mažoretno prvenstvo, ki bo letos septembra v Bolgariji.

Z dobrimi nastopi so se predstavile tudi Seniorke. S solo programom 
je Melita Pečan dosegla 6. mesto, Nina Žagar 7. mesto, par v sestavi 

Prve zlate medalje!
Twirling in mažoretni klub Komenda

Očistimo Komendo pozdravile Čebele

Po čistilni akciji 17. aprila smo na družabnem srečanju pred športno 
dvorano podelili priznanja zglednim Čebelam, ki smo jih v Uredništvu 
Aplence in Turističnem društvu delili vsak mesec v Aplenci med lansko 
in letošnjo čistilno akcijo. Dobili so jih: Kristina Potočnik z Gore, 
Otroška folklorna skupina Komenda, Pletiljstvo Špenko v Mostah, 
Ignac Gorjanc - vodja Mešanega pevskega zbora Društva upokojencev 
Komenda, Čebelarsko društvo Komenda-predsednik Milan Starovasnik, 
SAK Skupina aktivnih Klančanov, Janez Lončar  in prireditev Koline, 
Škrjančki - Sekcija rednih pohodnikov na Šenturško Goro pri Planin-
skem društvu Komenda, Ansambel Viharnik in Srečo Korbar.

Eno samo Zemljo imamo

Jasno in odkrito sporočilo je bilo 22. aprila na Dan Zemlje po vsej Ze-
mlji: Eno samo Zemljo imamo. Zato je ne damo. Tudi mladi v Osnovni 
šoli Komenda Moste so nam ga, starejšim, glasno sporočili. Pritrdili so 
mu na II. Eko konferenci mladih pod mentorstvom mag. Darinke Mari-
je Dežman v šoli v Mostah tudi župan Tomaž Drolec, predsednik TD 
Komenda Vid Koritnik in Branko Mahne, nacionalni koordinator eko 
šol Slovenije, ki je podpisal tudi zavezo in šoli podaril zastavo. Mehurč-
kom pa jo je obljubil prihodnje leto. 

Karmen Kosec in Melite Pečan 8. mesto ter skupina Seniork, ki tre-
nira od oktobra lani, z dobrim nastopom 8. mesto.
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ŽUPANOVA BESEDA

Po dolgem času smo dobili nov, semaforizi-
ran prehod, da otroci iz Žej in Most lažje 
prečkajo križišče pri Kralju in urejen zavi-
jalec za Komendo v smeri iz Kamnika.

»Problematika tega križišča ima že kar časti-
tljivo starost. Že pred 12 leti, ko so ugotovili, 
da semaforizirano križišče ni primerno, so 
skušali urediti krožno križišče. A se je zaradi 
takratnih normativov o velikih krožnih križi-
ščih to izkazalo zaradi pomanjkanja prostora 
za neizvedljivo. Potem smo vendarle uspeli 
prepričati »državo«, da je edina rešitev v se-
maforskem križišču. Sedaj pa smo s semafori-
ziranim prehodom iz Žej in Most oziroma z 
dvema varnima prehodoma, s pločnikom, 
manjšo zelenico in z urejenim zavijanjem v 
Komendo v smeri iz Kamnika, uspeli rešiti 
problem tega križišča do takrat, ko bomo dobi-
li obvoznico Želodnik – Vodice skozi Moste.«

Sedanja ureditev je bila kar zahtevna. Je 
bil to strošek države?

»Morda že ni bila tako zahtevna, vendar smo 
si zanjo precej časa prizadevali, da smo prepri-
čali sogovornike v »državi«. Kar pa zadeva 
strošek, je bil občinski delež precej večji od 
državnega. Infrastrukturna ureditev s pločni-
kom, delom cestišča ter z vgradnjo fekalne 
kanalizacije in povezovalnih vodov se je zače-
la že lani jeseni. Čez zimo se je teren utrdil. Ta 
dela so občino veljala 150.000 evrov. Nekaj 
manj kot 50.0000 evrov pa je bil delež Direk-
cije Republike Slovenije za ceste; skupaj torej 
okroglo 200.000 evrov. Ob že naštetem pa smo 
sedaj pridobili tudi manjše parkirišče med ce-
sto in potokom Pšata.«

Kakšni pa so sedaj izgledi za cesto Želo-
dnik – Vodice in obvoznico Moste? 

»Pred mesecem dni smo slišali obljubo, da 
bodo v najkrajšem možnem času začeli z gra-
dnjo obvoznice skupaj s krožnim križiščem. 
Tako sedaj čakamo tisti najkrajši možni čas.«

V sredo, 21. aprila, se je začelo dogajati 
tudi pri na prejšnji seji občinskega sveta na-
povedanem levem zavijalnem pasu v Komen-
di. Je to že tudi začetek vseh drugih dogajanj 
v tako imenovanem centru Komende?  

»Tako je. Ureditev odseka oziroma cestišča 
od telovadnice do občine se je začela sicer že 
lani jeseni z izgradnjo fekalne kanalizacije tako 
imenovanega primarnega voda. Takrat je bila 
zgrajena tudi nova veja vodovoda s prenovlje-
nimi cevmi, napeljali smo plinovod in prepla-
stili cestišče z grobim asfaltom. Sedaj se je 
začela prestavitev enega avtobusnega postaja-

Župan Tomaž Drolec

Pomladna delovna in praznična 
živahnost
Rešili smo problem križišča v Mostah, da laže čakamo na obvoz-
nico. – Začelo se je  tudi v središču Komende. – Uspešen »start 
motorja« družbenega razvoja v poslovni coni.  

lišča in ureditev levih zavijalnih pasov v smeri 
Most in v smeri Komende; torej v obeh smereh. 
Potem bo sledila še celovita preplastitev s finim 
asfaltom od telovadnice oziroma športne dvo-
rane do občine. To bo končano do občinskega 
praznika, prenovljeno Glavarjevo cesto pa bo-
mo odprli takoj po slavnostni seji občinskega 
sveta 15. maja, ki bo v Domu krajanov na 
Križu. Takrat bodo komendski gasilci s parado 
po Glavarjevi cesti in z veselico proslavili tudi 
prevzem novega gasilskega vozila. Skratka, 
15. maja bo zares praznično in vabim vse, da 
bomo skupaj.

Potrdim pa lahko tudi, da sedanja dela na 
Glavarjevi cesti pomenijo tudi začetek doga-
janj v centru Komende. Nastopamo namreč 
trije investitorji. Del stroškov nosi občina, del 
stroškov investitor centra Komende, kjer bo 
tudi trgovina, del pa investitor, ki bo delal sta-
novanjski objekt med Pšato in centrom.«

Že od začetka leta potekajo dela v Poslov-
ni coni II.

»Prepričan sem, da se spet začenja obdobje, 
ko bo Poslovna cona potrjevala,  je motor razvo-
ja občine. Kako pomembna je, pove podatek, da 
danes v občini  samo vrtec in šola porabita več 
proračunskega denarja kot ga dobi občina s tako 
imenovano primerno porabo; samo za subvenci-
oniranje varstva otrok odštejemo  800.000 evrov. 
Torej smo vse, kar je bilo v dvanajstih letih v 
občini narejenega, prigospodarili.

Sedanje nadaljevanje od novega leta v Po-
slovni coni II pa ima še eno pomembno ugoto-
vitev. V tem desetletju je Poslovna cona Ko-
menda največje gradbišče na Gorenjskem in 
tudi ena največjih in najbolj zelenih poslovnih 
con v Sloveniji. Danes se njene razsežnosti 
niti ne zavedamo. Tu nastaja rezervoar ogro-
mnega števila novih delovnih mest. Po nekate-
rih izračunih bo v Poslovni coni dobilo delovna 
mesta od 10 do 15.000 ljudi, med katerimi bo 
lahko veliko občanov Komende. Vendar o tem 
kaj več v prihodnji Aplenci.«

Kako potekajo dela?
»Izvajalci ugotavljajo, da z gradbenimi deli 

pri izgradnji infrastrukture zaostajajo za nekaj 
tednov, vendar napovedujejo, da bodo zamuje-
no nadoknadili. Konec avgusta lahko pričaku-
jemo odprtje komunalno urejenega zemljišča v 
Poslovni coni II, nakar bodo še letos zakopali v 
urejen prostor prvi investitorji projektov, ki za 
projekte že pridobivajo gradbena dovoljenja.« 

Kakšno pa je zanimanje bodočih investi-
torjev v Poslovni coni II?

»Na okrog 750.000 kvadratnih metrov veli-
kem prostoru v Poslovni coni II je dve tretjini 
do štiri petine prostora že oddanega. Prednost 
cone je namreč bližina letališča in avtocesta 
oziroma njen peti avtocestni koridor. Trenutno 
je največje povpraševanje po prostoru za gra-
dnjo skladišč za logistične dejavnosti.

Je pa sedanje urejanje komunalne infrastruk-
ture izredno visoko kakovostno in zahtevno. 
Gradnja bo namreč veljala 12 milijonov evrov, 
pri čemer naj za ilustracijo povem, da bo v fe-
kalno kanalizacijo vloženih 850.000 evrov, v 
meteorno kanalizacijo pa zaradi naravovar-
stvenih zahtev celo 3,850.000 evrov, in sicer 
zaradi zadrževalnikov in za prečrpavanje me-
teorne vode vanje. Prvi zadrževalnik je že 
končan, pri drugem pa so se že začela betonska 
dela. Že junija pa je napovedano odprtje ben-
cinske črpalke. Sicer pa bo cona začela polno 
obratovati, kot pravimo, v dveh do treh letih. V 
njej pa bo tudi mreža storitvenih dejavnosti z 
bankami, pošto, trgovskimi in gostinskimi lo-
kali, kongresni in izobraževalni center…«

Razvojni motor občine, ena najbolj zele-
nih poslovnih con Slovenije, visokokakovo-
stna infrastruktura; vse to in še kaj so stan-
dardi, ki oblikujejo tudi temu primerno 
ceno investitorjem?   

»Osnovne cene kvadratnega metra brez 
DDV se gibljejo za komunalno urejeno zemlji-
šče med 165 do 215 evrov za kvadratni meter. 
Cene za 2500 kvadratnih metrov veliko enoto 
pa so nižje, če investitor kupi več enot skupaj 
oziroma če je njegova dejavnost privlačna za 
cono oziroma za lokalno skupnost. Ob tem pa 
lahko povem, da povpraševanje podjetij po 
zemljiščih v zadnjih mesecih spet povečuje.«

Torej spodbudno. Spodbudno po dolgi zi-
mi pa je tudi, da smo v pomladnem razpolo-
ženju pred 1. majem in pred občinskim 
praznikom s številnimi prireditvami.

»Najprej bi še rekel, da nedavna poznana 
nezgoda s pitno vodo in težavami Mengšanov 
ni v ničemer povezana z vodovodom v naši 
občini in prepričan sem, da bodo to potrdile 
tudi končne analize.  

Navečer 1. maja, v petek, 30. aprila, pa vse 
vabim na prostor ob hipodromu v Komendi na 
kresovanje in prvomajski golaž, 15. maja pa na 
Križ tudi občane na slavnostno sejo ob občin-
skem prazniku in seveda na številne druge pri-
reditve v maju v občini. Naj bo zdravo, zado-
voljno, veselo letošnje občinsko praznovanje!«

Andrej Žalar 
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AKTUALNO

Zlato in dve 
srebrni 
priznanji
Občinski svet občine Komenda 
je na seji v četrtek, 22. aprila, 
odločil, da bo župan na slavno-
stni seji ob občinskem prazniku 
podelil tri občinska priznanja.
Osrednja svečanost s slavnostno sejo ob leto-
šnjem prazniku Občine Komenda bo v soboto, 
15. maja, ob 17. uri v Domu krajanov oziroma 
Breznikovem domu na Križu. Na seji bodo 
podeljena tudi letošnja občinska priznanja. 
Dobitnike je na seji  v četrtek, 22. marca, potr-
dil občinski svet.

Letos bodo na slavnostni seji 15. maja pode-
ljena tri priznanja; eno zlato in dve srebrni. 
Zlato priznanje bo prejel Konjeniški klub Ko-
menda za 55 let delovanja in 15 let prirejanja 
kmetijskih sejmov v občini Komenda, srebrni 
priznanji pa bosta prejela dr. Marta Ciraj z 
Gmajnice in Peter Plevel iz Most. – A. Ž.  

Na področju vodovoda Krvavec, ki poteka 
skozi Občino Komenda, je prišlo pred nedav-
nim do onesnaženja vode, za katero je bilo po 
krivem oblateno ime Komunalnega podjetja 
Kamnik. 

Začelo se je 31. marca, ko se je v Mengšu na 
pipah uporabnikov pitne vode pojavil neobiča-
jen vonj, ki je pomenil, da je voda onesnažena 
in neprimerna za uživanje. JP (Javno podjetje )
Prodnik je bilo s strani občanov o dogodku 
obveščeno v opoldanskih urah 31. marca. 
Kljub dogovorjenemu in ustaljenemu protoko-
lu obveščanja nas JP Prodnik ni obvestilo o 
nastali situaciji. Prav tako JP Prodnik o proble-
mih z vodo iz sistema Krvavec ni obvestilo 
upravljavca celotnega krvavškega vodovoda, 
Komunalo Kranj. Obvestilo o dotoku onesna-
žene vode v Občino Mengeš je bilo posredova-
no namesto v popoldanskih urah 31. marca 
šele 1. aprila zjutraj z obtožbo, da je do one-
snaženja prišlo po naši krivdi zaradi sanacije 
hidranta na hipodromu v Komendi. Zaradi 
prepozne (zamolčane) informacije o izrednem 
dogodku s strani JP Prodnik, ki je za ta dogo-
dek zvedelo že pred 15 urami, nismo mogli 
pravočasno odvzeti vzorcev pitne vode pred 
mejnim mestom v Suhadolah. Z analizo le-teh 
bi nedvomno dokazali neoporečnost pitne vode 
v vodovodnem sistemu »izviri pod Krvavcem« 
na območju Komende. 

Takoj po obvestilu smo ukrepali in pričeli z 
vzorčenjem vode za kemijsko in mikrobiolo-
ško preskušanje. Analizo vzorcev je opravil 
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj. Vsi 
vzorci z dne 1. aprila so bili popolnoma skladni 

Zakaj so Mengšani pili onesnaženo vodo? 
Pojasnilo o kontaminaciji vode iz Krvavškega vodovoda   

z vsemi normativi, ki jih določa Pravilnik o 
pitni vodi. Po tako velikih razsežnostih konta-
minacije v vodi ni bilo nobenih negativnosti na 
mikrobiologiji, kar je tudi po mnenju sanitarne 
stroke nenavadno. Nenavadno je tudi to, da 
voda na mejnem mestu v Suhadolah niti za 
trenutek ni bila popolnoma zaprta kljub izja-
vam Prodnika, da je bilo žarišče kontaminacije 
vode v Občini Komenda. Nerazumljivo je tudi 
dejstvo, da je JP Prodnik vodovodni sistem iz-
piral z vodo iz Krvavškega vodovoda, torej z 
vodo, ki naj bi bila po njihovih trditvah one-
snažena.

Po naših podatkih posegov na vodovodu AC 
DN 250 v smeri Komenda-Mengeš ni izvajalo 
izključno Komunalno podjetje Kamnik, ampak 
so ob trasi vodovodnega sistema Suhadole – 
Topole 29. in 30. marca potekala gradbena dela, 
ki so v omenjenih dneh po informacijah upo-
rabnikov vode povzročila prekinitve dobave 
pitne vode na območju Topol zaradi poškodb 
na vodovodu. Na to, da se izvajajo gradbena 
dela, kaže tudi vidna provizorij napeljava vo-
dovoda iz enega izmed hidrantov v Topolah. 

Z ozirom, da nam ni bilo omogočeno vzor-
čenje in analiziranje vode in s tem ugotovitev 
kvalitete vode, vse očitke o krivdi zavračamo. 
V nadaljevanju je bila s strani Prodnika zdra-
vstvenemu inšpektorju podana še ena »ad hoc« 
izjava, povezana z rekonstrukcijo vodovoda 
pri Kralju v Mostah, kjer so bile med rekon-
strukcijo odkrite zaledne vode iz bližnje gre-
znice, ki naj bi onesnažile tlačni vodovod. Od 
teh rekonstrukcijskih del dalje je bila voda za 
potrebe Mengša vseskozi zaprta, cevovod pa 

se po zaključku del ni izpiral. Zato smo se do-
govorili z zdravstvenim inšpektorjem, da 20. 
aprila simuliramo stanje na dan 31. marca, ko 
je prišlo do kontaminacije vode. Razlika je bila 
v tem, da je 31. marca vodovod bil izpiran 
(dokazano) in je voda v cevovodu mirovala le 
7 dni, dela, ki so se takrat izvajala, so bila 
manjša vzdrževalna dela. Tokrat pa je šlo za 
večji poseg na cevovodu, v bližini so bile od-
krite zaledne vode, cevovod se pred odpiranjem 
ni izpiral, voda pa je v njem mirovala polnih 
13 dni. Voda se je vzorčila na zadnjem hidrantu 
v Suhadolah, iztočeno je bilo 61 m3 vode. 
Šestkrat so bili vzeti vzorci vode, od katerih so 
se organoleptične in vizuelne analize vode 
opravile na licu mesta. Uradnih rezultatov 
preskušanj še ni, organoleptične analize pa niso 
pokazale nobenih neskladij vode ali smradu, 
voda je bila vseskozi bistra, vodo smo tudi pili 
in nihče ni zbolel. O uradnih analizah vas bomo 
še obvestili. Ta simulacija več kot očitno kaže 
na to, da je do kontaminacije prišlo za mejnim 
mestom v Suhadola, torej izven Občine Ko-
menda.

Komunalno podjetje Kamnik probleme s 
pitno vodo v Občini Mengeš obžaluje, nikakor 
pa  za nastalo situacijo ni krivo, kot se je prika-
zovalo v medijih.      
Zapisal vodja vodovod. oddelka: 
Franc LUŽOVEC 
KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK, D.D. 
Direktor: Bojan KLEMEN

Opomba uredništva: Pričakujemo, da bo-
mo v prihodnji številki lahko objavili vzroke 
na podlagi znanih uradnih analiz. 

Po 12 letih urejeno 
križišče pri Kralju 
s semaforskima 
prehodoma, ploč-
nikom in zavijalnim 
pasom za Komen-
do. Rešitev dokler 
Moste ne bodo 
dobile obvoznice.

V sredo, 21. aprila, se 
je začelo dogajati v 
Komendi. Gradnja le-
vih zavijalnih pasov 
pomeni tudi začetek 
težko pričakovanega 
centra Komende.
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POMOČ NA DOMU 

Ne glede na uvajanje profesionalizma na po-
dročje pomoči na domu ugotavljamo, da večino 
starejših in drugih oseb s potrebami po pomoči 
druge osebe negujejo svojci na domu. Dana-
šnje družine so maloštevilčne. Njihovi člani so 
pogosto prezaposleni, pri mnogih je prepo-
znavna odmaknjenost od vrednot in znanj 
prejšnjih tradicionalnih družin, kjer so se spo-
znanja in veščine negovanja prenašala iz roda 
v rod.

Vedno več je ljudi, ki potrebujejo pomoč pri 
vsakdanjih opravilih. Razlog za to je lahko 
starost, bolezen ali invalidnost.

Država nudi različne organizirane oblike 
pomoči uporabnikom, ki potrebujejo pomoč, 
vendar veliko ljudi želi ostati doma. Tako so 
svojci postavljeni v vlogo negovalca, za kar pa 
običajno nimajo potrebnega znanja. 

Tovrstna pomoč terja od negovalca veliko 
časa in napora, pa tudi znanja. Zaradi obvezno-
sti, ki jih ne moremo opustiti (služba, družina), 
ali pa ker tega ne zmoremo več ali ne znamo, 
smo prisiljeni poiskati pomoč od zunaj. Po-
močnikov za nego je veliko. Ljudje radi poma-
gajo. To potrjujejo odzivi ob naravnih nesrečah 
in dobrodelne akcije. Problemi se lahko poka-
žejo v našem odnosu do pomoči ali pomočni-
kov. Največkrat gre za premalo zaupanja v 
dobroto oziroma v pripravljenost ljudi za po-
moč in pa seveda za naš ponos in pomanjkanje 
ponižnosti, da bi drugega prosili za pomoč.

V obdobju pomoči lahko pride v družini do 
pomembnega neravnovesja, saj se obremenitve 
pogosto neenakomerno razdelijo med družin-
skimi člani. Pri negi so običajno veliko bolj 
obremenjene ženske. Družina ne nudi več do-
volj možnosti in razumevanja za potrebe vseh. 
Družinske vloge so nejasne. Zaradi izčrpanosti 
ali zanemarjanja pomembnih potreb drugih 
članov družine mnogokrat nastopi nejevolja in 
jeza, ki je sprva niti ne prepoznamo jasno. Po-
gosto se spremeni tudi odnos družine do okolja. 
Včasih pretečejo meseci in leta, preden se 
vzpostavi novo družinsko ravnovesje.

Za lažje delo vseh vas, ki negujete ali se 
pripravljate na negovanje svojcev vam posre-
dujemo nekaj koristnih napotkov, ki jih lahko 
najdete v Priročniku za družinske negovalce, 
avtorice Marte Gašparovič in v knjigi Domača 
nega, avtoric Alojzije Fink, Pjerine Mohar in 
Anice Seničnik.

Za učinkovito delo, ki bo zadovoljilo vašega 
varovanca in vas same, je potreben načrt dela. 
Najprej načrtujemo najbolj pomembna in nujna 
opravila, ki jih moramo pri varovancu opraviti: 
ga umiti, urediti posteljo, ga preobleči, nahra-
niti, mu pomagati pri izločanju, mu omogočiti 
počitek in dati zdravila. Nekaterih opravil ne 
opravljamo vsak dan in jih načrtujemo takrat, 
ko jih najlažje opravimo, oziroma takrat, ko 
nam bo lahko kdo pomagal (npr. kopanje, 
umivanje las, nega nog, urejanje varovančeve 

Pomoč na domu
okolice in temeljito pospravljanje bivalnih 
prostorov). Pomembno je, da smo pri razpore-
janju del čim bolj racionalni. 

Za nemoteno delo je pomembno, da imamo 
na zalogi vedno nekaj pripomočkov, ki jih 
potrebujemo (sveže perilo, hlačne predloge, 
podloge, rokavice, kreme, zdravila). Obisko-
valci naj prinesejo varovancu spremembo, ki 
jih razvedri in opogumi. So pa obiskovalci 
lahko tudi v pomoč pri opravljanju nekaterih 
del, na primer pri hranjenju, razvedrilu, pri 
hoji in še marsičem. To druženje odvrača varo-
vančevo pozornost od težav, ki mu jih prinaša 
bolezen in izčrpanost. Oseba, ki prevzame 
glavno skrb za varovanca, naj – če je mogoče 
skupaj z varovancem – določi, kdaj in kdo bo 
prihajal na obiske. Nenapovedani obiskovalci 
motijo proces dela in jemljejo negovalcu dra-
goceni čas. Sodobna tehnika nam omogoča, da 
se temu izognemo.

Preden začnemo z delom, pomislimo, kako 
ga bomo izpeljali. Najprej se pogovorimo za 
varovancem in mu natančno razložimo potek 
opravila. Spodbudimo ga, da sam čimbolj so-
deluje in čimveč naredi sam glede na njegove 
sposobnosti in zmožnosti. Spoštujmo njegove 
želje in pomisleke. Vse, karkoli delamo, delaj-
mo le v korist varovancu.

Poskrbimo za svojo osebno higieno, higieno 
telesa, las, rok in oblačil. Z osebno higieno 
preprečujemo prenos bolezenskih klic na varo-
vanca in zaščitimo tudi sebe pred klicami, ki 
jih lahko prejmemo od njega. Urejen zunanji 
videz deluje prijetno in spodbudno ter vliva 
zaupanje. Lasje morajo biti čisti in urejeni. Če 
so dolgi, naj bodo speti. Ista pravila veljajo za 
vse družinske člane, ki so vključeni v nego. 

Priporočljivo je, da pri določenih opravilih 
(umivanje, kopanje, delo z izločki) uporablja-
mo druga oblačila. Lahko je to obleka ali za-
ščitni predpasnik. To naj bo iz materiala, ki 
prenese pranje, ali iz materiala za enkratno 
uporabo. 

Pri intimni negi, delu z izločki ali pri stiku s 
krvjo in gnojnimi izcedki uporabljamo rokavi-
ce za enkratno uporabo. Negovalec naj sam 
presodi, kdaj bo še uporabljal rokavice. Kljub 
uporabi rokavic pa roke pred uporabo in po 
odstranitvi umijemo in po potrebi razkužimo. 
Ko rokavice snemamo, jih obrnemo in damo 
eno v drugo, da ne širimo okužbe. Če imamo 
varovanca, ki je zelo dovzeten za okužbe, ali 
če se bojimo, da bomo sami prenesli okužbo na 
varovanca (npr. kadar smo prehlajeni), upora-
bimo masko za enkratno uporabo in jo po 
vsakem opravilu zavržemo. 

Dobra delovna obutev naj bo varna, udobna 
in naj ne drsi. Med delom z varovancem ne 
nosimo nakita. Nohti morajo biti pristriženi in 
urejeni. Umivanje rok dopolnimo z razkuže-
vanjem. 

Pripravimo si vse pripomočke, ki jih bomo 

potrebovali za delo v neposredno bližino. De-
lovno površino razdelimo na čisti in umazani 
del. Pripravimo si vrečo ali koš za umazano 
perilo in posodo za smeti. Po zaključku 
opravila varovanca uredimo, da bo zadovo-
ljen. Uredimo okolico, po potrebi prezračimo 
sobo.

Tudi pri domači negi je smiselno vselej za-
beležiti, kaj smo pri varovancu naredili. Zaže-
leno je, da vsak, ki varovanca neguje oziroma 
obiskuje, beleži opažanja in spremembe ter 
opravila, ki jih je opravil (zaužita hrana in te-
kočina, izločanje, zdravila, počutje, razpolože-
nje, bolečina). Beležnica ali zvezek naj bo na 
vidnem oziroma znanem mestu, saj je beleže-
nje še posebej dobrodošlo, kadar se spremeni 
varovančevo stanje in potrebuje zdravniško 
pomoč.

Če imate namen sprejeti vlogo negovalca, 
naj si družina vzame čas za temeljit pogovor, 
v katerem bo vsak izrazil svoje mnenje in pri-
pravljenost za sodelovanje. Nihče naj se ne 
počuti prisiljenega v novo situacijo. Pomoč 
varovancu naj prepozna kot potrebno, ki bo 
včasih sicer obremenjujoča, vendar pa tudi iz-
ziv za osebnostno rast in pomoč človeku v sti-
ski. Ker gre največkrat za bližnjega sorodnika, 
je ta odločitev običajno lažja in zavezujoča, saj 
nas nagovarja občutek dolžnosti in hvaležnosti 
do staršev oziroma tistih, ki so za nas skrbeli, 
nas spremljali in nam pomagali, dokler so 
mogli.

Veliko uspehov in lepih trenutkov z vašimi 
varovanci vam želim.

Obveščamo vas, da je Zavod Medgeneracij-
sko središče Komenda zaradi potreb naših ob-
čanov, razpoložljivega kadra in eno in pol letnih 
izkušenj z izvajanjem socialno varstvene stori-
tve pomoč na domu v Občini Komenda, z 
dnem 29. 3. 2010 prešel na nov delovni čas. 
Pomoč na domu tako opravljamo vsak delov-
nik, od ponedeljka do petka, od 7. do 20. 
ure.

Če ste se našli v tem prispevku in bi želeli 
pomoč in podporo, pri premagovanju vaše 
stiske in stiske vašega svojca, nas pogumno 
pokličite na telefon:  01/ 83 41 768 ali na 
GSM 040/ 41 41 43, 031/ 31 35 06 in skupaj 
se bomo potrudili, da jih zmanjšamo morda 
pa celo odpravimo.

Obenem sporočamo, da bomo postopoma in 
po predhodnem dogovoru, obiskali naše obča-
ne, stare 80 let in več, katerim bomo iz prve 
roke predstavili storitev pomoč na domu. 
Predstavitev storitve in kratko anketo o željah 
in potrebah naših omenjenih občanov bova iz-
vedli socialna oskrbovalka in koordinatorka 
pomoči na domu v Občini Komenda.

Mojca Šraj,
koordinatorka pomoči na domu
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Teater
Velikonočna sobota je bila ena od tistih spomladanskih koncev tedna, 
ko pogledam kakšno od nogometnih tekem: mladincev, kadetov Kamni-
ka, Interblocka. Na tekmah članov NK Komenda nisem ravno pogost 
obiskovalec, saj se mi kombinacija z ogledom drugih tekem   časovno 
ne izide. Na komendski tribuni sem delal družbo Komendčanu Nikoli, 
ki je v mladosti brcal za Crveno zvezdo, Manchester United… in nogo-
metnimi strokovnjaki iz Ihana. Skupno smo hvalili dobro igro nogome-
tašev Komende, primerno urejeno travnato površino in ogled tekme iz 
neposredne bližine. Nogomet je predstava, na kateri se mora odlično 
videti in  slišati. Pri selitvi nogometa na drugo lokacijo mora biti v 
ospredju nogomet, glavno in pomožno igrišče. 

Programov za bodoči nogometno športni center je veliko. Večina njih 
pa je usmerjena k uporabniku. Ker ta projekt cenovno pomeni za občino 
velik zalogaj, morajo biti odločitve o programih centra v razmerju do 
čimvečje rabe. O tem je bilo veliko povedanega na predstavitvi makete 
športnega centra. Čeprav je bil dogodek zabeležen, pa objave v tem 
glasilu ni bilo zaslediti. Kar pa se ni zgodilo prvič. Najavljen je bil inter-
vju z devetdesetletnikom, vendar ga po pol leta še vedno nismo brali. 
Tako pač je. Nekatere zelo skrbi, da se kakšen obraz in s tem prepoznav-
nost ne vidi v lokalnem glasilu. 

Ugodje, predvsem pa dobro počutje, občutek pozornosti, pa bi morala 
oblast deliti tudi z nogometaši. Dolgoročni razmislek o preselitvi na 
drugo lokacijo in skorajšnja selitev pod tribuno dajeta nelagoden obču-
tek, da nogometaši nimajo sogovornika. Prav tako so nerazumljeni pri 
stroških tekmovanja, saj se le ti pri ekipnih stroških mnogo višji kot pri 
individualnih športih (tekmovalnih seveda). Škoda za šport in za priza-
devne športne delavce. 

mag. Stanislav Zarnik

Razlogi za 
zaskrbljenost so

In to še posebej zaradi nepremišljenega zadolževanja, ki se nam obeta v 
bližnji prihodnosti. Že res, da ima občina nekaj svojega premoženja, 
toda za vračanje posojila potrebujemo denar. Lahko je za banko napisa-
ti prepričljivo pravljico o bodočih občinskih prihodkih, ki pa se kasneje 
lahko uresniči ali pa tudi ne. 

Kot občan sem zaskrbljen, ker g.župan vstrajno trdi, da v zvezi s tem 
razlogov za zaskrbljenost sploh ni. Če on jemlje to tako lahkotno, potem 
smo še toliko bolj upravičeno lahko zaskrbljeni mi občani.                                                                                                 
Po drugi strani pa me skrbi tudi obstoj demokracije v naši občini, kjer 
g.župan vsakega, ki misli s svojo glavo, takoj ožigosa za izdajalca.

V marčevski Aplenci pa je v rubriki “Županova beseda” prestopil vse 
meje.

Zaradi naših pomislekov nam očita, da skušamo vnašati nemir, da 
podpihujemo k zaostajanju in nazadovanju, kar naj bi že mejilo na 
zlobno nezaupanje. Menda hočemo pridobiti neuke na svojo stran. Kdo 
neki so ti neuki? Očita nam nizke predvolilne udarce, za katere ni 
opravičila. Ali sploh zna ločiti nizke predvolilne udarce od utemeljenih 
pomislekov svojih občanov? Nizek udarec bi n.pr. bil, če bi trdili, da g.
župan najema kredite za svojo volilno kampanjo in kampanjo svojih 
koalicijskih prijateljev. Pa tega ni nihče napisal. Zato ohranimo trezno 
glavo in vsaj temeljna atributa demokracije, to je svobodo govora in 
pisane besede.

Pavel Šmid, predsednik OO SDS Komenda
www.komenda.sds.si; pavel.smid@sds.si
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Ni nam treba 
obljubljati zaradi 
volitev
Zadnje neurje v sredini meseca julija, ki 
je komendsko ob~ino k sre~i deloma ob{lo in za sabo ni pustila 
takega razdejanja kot v Kamniku, je ~lane z Liste TRN ponovno 
spomnila na zadani porgram, s katerim smo {li na volitve.

Marsikaj smo iz na{ega predvolinega programa, ki smo si ga za-
dali, pomagali tudi izpolniti v ob~inskem okviru. Na{ ~lan z Liste, 
Mirko Kepic, je veliko pripomogel k temu, da je zdrava pitna voda 
pritekla iz pip od Kri`a do Nasov~ in od Komendske Dobrave do 
Slevca, vsa ob~ina pa se postopoma opremlja s kanalizacijo.

Nadalje smo tudi zapisali: Nevarne zra~ne elektri~ne vode, ki 
so ob~utljivi na vremenske razmere in obenem kazijo okolje, je 
potrebno zamenjati z zemeljskimi kabli, tako kot so to naredili 
v novem naselju v Komendi in jim ob neurjih s strelo ni treba 
izklapljati elektri~nih naprav.

Prav zadnje neurje, ki na `alost verjetno zaradi velikih sprememb 
naravnega okolja po svetu, ni bilo zadnje in tudi najhuj{e ne, nas 
opominja, da moramo do konca na{ega mandata, ki bo potekel 
~ez dobri dve leti, pospe{eno delati na tem, da bodo {li vsi ener-
getski in komunikacijski vodi pod zemljo, da ne bomo ob {kodi 
nastali med neurjem, pla~evali {e {kodo, ki se ji sicer da izogniti. 
Saj {koda ne predstavlja le potrganih vodov, ampak tudi izpad 
proizvodnje in izpad komunikacij, ki predstavljajo vse ve~ji dele` 
v gospodarski rasti.

Za Listo TRN,
Baldomir Krem`ar

Razpis svetovalnega 
referenduma
Na 10. seji IO SDS Komenda dne,  17. 6. 
2008 smo se z desetimi glasovi za in enim 
vzdr`anim odlo~ili, da zahtevamo razpis svetovalnega referen-
duma, na katerem bodo ob~ani lahko izrazili svoje mnenje o 
mno`i~ni pozidavi na{e ob~ine s stanovanjskimi naselji in bloki. 
Gospod `upan je na na{o pobudo odgovoril, da imamo za na{o 
zahtevo legitimno pravico, da pa se mu zdi ta referendum ne-
potreben. Mi se s tem ne strinjamo in bomo vztrajali pri izvedbi 
tega referenduma. Menimo, da je {e posebej pomemben zdaj, 
ko smo v postopku oblikovanja in sprejemanja ob~inskega pros-
torskega na~rta, kajti izvedba tega na~rta bo veliko la`ja in manj 
konfliktna, ~e bo temeljila na referendumski volji ~im ve~jega 
{tevila ob~anov. Oblikovali smo naslednje kratko in jasno refer-
endumsko vpra{anje:

»ALI STE ZA TO; DA V BODO^EM PROSTORSKEM NA^RTU 
OB^INE KOMENDA NA^RTUJEMO NOVE ZAZIDLJIVE 
POVR[INE ZA GRADNJO STANOVANJSKIH NASELIJ IN BLO-
KOV?« »ZA« »PROTI«

Referendumski izid se ugotavlja za celotno referendumsko 
obmo~je v Ob~ini Komenda.

Iz vpra{anja je razvidno, da se referendumsko izra`ena volja ne bo 
nana{ala na lokacijske informacije izdane od strani na{e ob~ine na 
podlagi zdaj veljavnih prostorskih aktov, torej ne zadeva zemlji{~, 
ki so ̀ e zdaj zazidljiva, kaj {ele tistih, ki so v postopku sprejemanja 
lokacijske dokumentacije ali gradbenega dovoljenja. Prav gotovo 
se tudi ne ti~e bodo~e gradnje posami~nih stanovanjskih stavb 
na{ih ob~anov. Mislim, da vsi vemo, kako zgleda stanovanjsko 
naselje ali blok.

Pavel [mid,
predsednik OO SDS Komenda

Spo{tovani sokrajani!
V Moste sem se priselil leta 2001, da se umaknem mestnemu 
vrve`u in ̀ ivim umirjeno ̀ ivljenje na pode`elju. Nekaj ~asa je tudi 
bilo videti tako, kasneje pa sem bil dobesedno {okiran. Kot gobe 
po de`ju so zrasli bloki in obrtno-poslovne cone. Ko se sedaj 
v~asih peljem s kolesom po Mostah in opazujem okolico, mi niso 
prav ni~ v{e~ te umetne tvorbe, ki po mojem mnenju sem sploh 
ne spadajo in kvarijo izgled kraja. ^udi me, da je ob~ina dovolila 
izgradnjo teh tujkov v takem lepem okolju. Menim namre~, da to 
sem ne spada in moje mnenje ni osamljeno. Novi bloki pomenijo 
tudi veliko {tevilo novih prebivalcev. Potrebno je zagotoviti us-
trezno infrastrukturo ({ole in vrtci, ceste, trgovine, zdravstveni 
domovi...). Dejstvo pa je tudi, da velike mno`ica novih prebivalcev 
(cca. 2000 v Mostah) pomenijo tudi spremembo v miselnosti 
prebivalcev in ne nepomembno volilno bazo, ki bo v bodo~nosti 
{e kako spreminjala podobo na{e pokrajine. Kje pa so {e razne 
novo nastajajo~e industrijske cone in posamezna podjetja (npr. 
transportna). In pa seveda mo~no pove~an promet. Posledice 
take nespametne politike so `e vidne pri prometu, kjer po na{i 
ulici vozijo te`ki kamioni ({leparji), kljub prepovedi. Med letom je 
na{a ulica ob konicah obvoznica mimo glavne ceste, da le ste`ka 
pridemo nanjo. Ob poletnih mesecih pa imamo {e podiranje 
hitrostnih rekordov z motorji. Kaj pa varnost na{ih otrok, starej{ih 
ob~anov in ob~ank ter vseh ostalih sodelujo~ih v prometu? Ko sem 
se pred nekaj dnevi pogovarjal s starej{o gospo, mi je poto`ila, 
da bloki ne sodijo k nam in da se mora taka pozidava nehati! 
Sli{ati je bilo tudi `e govorice o tem, da se pripravlja referendum 
o prihodnosti na{e ob~ine in ustavitvi zidave blokov za vsako 
ceno, dokler ne bodo re{eni cestni obvozi za naselje Moste. Kaj 
pa vi mislite? 

Damir Salajko, 
Moste 19, 1218 Komenda

Volitve 2008 
Uredni{ki odbor Glasila ob~ine Komenda Aplenca je na seji 17. 
julija 2008 sklenil, da pred leto{njimi dr`avnozborskimi volitvami 
21. septembra ne bo iz{la  posebna predvolilna {tevilka glasila 
Aplenca. Bo pa zato redna {tevilka Aplence iz{la 17. oziroma 18. 
septembra. 

V redni {tevilki bodo lahko kandidati za poslance ali stranke 
objavili tudi predvolilna BARVNA oglasna sporo~ila. Predvolilna 
BARVNA oglasna sporo~ila pa bodo PLA^LJIVA. Najmanj{a 
velikost sporo~ila bo ¼ strani, lahko pa ½, ¾, 1/1 stran ali ve~ja. 
Cena za barvno oglasno predvolilno sporo~ilo na ¼ strani je 100 
EUR +DDV, ½ strani je 170 EUR + DDV, ¾ strani 270 EUR+ DDV, 
1/1 stran  je 340 + DDV. 

Predvolilna oglasna sporo~ila kandidati in stranke ne morejo 
objaviti v vsakomese~ni redni ~rnobeli ~etrtini strani, ki je v vsaki 
{tevilki Aplence na tako imenovani politi~ni strani. 

Pla~ljivo barvno predvolilno oglasno gradivo za objavo v Aplenci 
morajo naro~niki poslati na naslov urednistvo.gok�komenda.si 
najkasneje do vklju~no 1. septembra. K naro~ilu morajo pripisati 
naslov naro~nika in pla~nika predvolilnega barvnega oglasa.
@REBANJA vrstnega reda objavljenih oglasov pred objavo NE 
BO. Ra~un bodo naro~niki dobili takoj po naro~ilu, poravnati pa 
ga bo potrebno najkasneje do 10. septembra, sicer predvolilni 
oglas ne bo objavljen.

Stranke in liste v ob~ini morajo prav tako redne politi~ne prispevke 
(ne predvolilne oglase) na redni ~rnobeli politi~ni strani oddati 
najkasneje do vklju~no 1. septembra. Informacije na Urednistvo.
gok�komenda.si ali Andrej @alar GSM 031 636 699.  

Andrej @alar, odgovorni urednik   

Radi verjamemo, da v predvolilnem obdobju 
marsikateri politik zna gospodariti celo za na-
zaj in vse iz srečnejših časov proglaša za vizijo. 
Nazadnje so bili izdatno opozorjeni pred štiri-
mi leti (»Ljudje volijo tudi opico, če preklada 
denar«) - zaleglo je malo. Ampak tokrat je bolj 
nujno pogledati naprej. Kmalu se bo odločalo 
o (ne)postavitvi »medgeneracijskega sredi-
šča«, kar zna biti še ena nepremišljena poteza 
občinskega vodstva. Zato se bežno ozrimo na 
koncept in dileme tega projekta.

V bistvu gre predvsem za čisti posel in poli-
tični marketing. Kdor želi, lahko misli drugače, 
toda če izkoriščamo tržno nišo in ločujemo 
dejavnost na komercialni (za premožne) in 
socialni del (za občinske volivce?), in to poč-
no, je to možno. Princip seveda ni zgrešen – 
desetletje stara ideja socialnega podjetja je 
moja; izvedba je kilava. Poslovni razlogi so 
sledeči.

Gotovo je skrajno naivno pričakovati, da bo 
nekdo (»Triglav«,…) dal velik kapital, od ka-
terega pričakuje dobiček, upravljanje pa pre-
pustil lokalcem, ki se bodo najverjetneje šli 
socialo in politiko. Tu je konec pogajanj. Dol-
goročni profit prinaša mirna, atraktivna lo-
kacija (predlagal sem Kriški hrib – žal oskrbo-
vanci nimajo denarja za hazardiranje, oz. 
cerkveni grič v Komendi), izvirna, avtohtona 
arhitektura in (ali) nadstandardne storitve. 

Koliko od tega imamo, presodite sami, ne bo 
pa odveč znova poudariti, da so dobili dovolje-
nje za gradnjo na splošno znanem poplavnem 
območju(!).

Nadalje vzbujata srh dva predvidena naj 
modela financiranja (od štirih). Zdravorazum-
sko je težko dokazati, da se je ob gornjih dej-
stvih modro zanašati na operativni lizing, 
najdražjo pot do lastništva. Očitno se ne loči 
slabih posojil od dobrih in po vsej sili želi 
ohraniti iluzijo razvojnega trenda. Načelno 
zagovarjanje »rešilnega« zadolževanja 
občin(e) v okviru integralnega proračuna drža-
ve je kratkovidno - opozorilo Komisije EU 
Sloveniji ni naključno. Model javno-zasebne-
ga partnerstva? V naši občini smo ga pripe-
ljali na sam rob kaosa. Spomnim naj na »pla-
ninski« dom na Podborštu, občinski »RRI« in 
delno poplavni Šmidov log, boom kmetijskega 
sejma, pa prenujni prizidek k šolski telovadni-
ci,… Kje je ločnica med javnim in zasebnim? 
Kje je tu javni profitni in neprofitni interes? Bo 
tokrat drugače?

Brez vizije ni uspešnih strategij, ni pravih 
prioritet. Če sami ne vemo, kaj je dobro za nas, 
tedaj tudi skrivanje za stroko, ki si želi potrdi-
tve, izgubi ves smisel.

Stane Močnik

VAŠA PISMA

Središče generacij (1)
Od leta 2006 obeležujemo 21. 3. 
mednarodni dan Downovega sindroma. Ta 
dan je bil izbran simbolno, saj je za 
Downov sindrom, ki je prirojena 
kromosomska napaka, značilna trisomija 
21. kromosoma. 

Downov sindrom je leta 1866 prvi podrobno 
opisal angleški zdravnik John Langdon Down, 
po katerem se tudi imenuje. Z Downovim sin-
dromom se naključno rodi eden od okoli 660 
novorojenčkov, ne glede na to, v kateri deželi 
je rojen in katerega spola je. O osebah z Do-
wnovim sindromom še ne vemo veliko, zato je 
toliko bolj pomembno, da jih opazujemo, 
spremljamo skozi njihovo življenje in jim tako 
omogočamo in zagotavljamo kvalitetno življe-
nje tudi v obdobju odraslosti in staranja.

22. marca smo v VDC INCE obeležili Dan 
Downovega sindroma z organizacijo samo-
stojne slikarske razstave Ludvika Kropivška. 
Ludvik Kropivšek je otroštvo preživljal v 
Imenjah pri Moravčah in Črni na Koroškem. V 
INCE Mengeš se je vključil leta 1990. Z odpr-
tjem enote INCE ZU je bil vključen vanjo na 
podlagi njegovega interesa za ustvarjanje. Od 
takrat večinoma riše z akrilnimi barvami, svoje 
delo, ki ga zelo rad opravlja, pa si popestri tudi 
z drugimi slikarskimi tehnikami, ki so predsta-
vljene na razstavi. Ta samostojna razstava je 
bila njegova velika želja, in nanjo se je pripra-
vljal dlje časa. Ludvik je ustvarjalen tudi na 

Obeležitev v     VDV INCE
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Čas, ki ga 
živimo 
Slovenija (ne)praznuje 20. obletnice prvih demokratičnih volitev, ki so 
bile 8. aprila 1990. Sami smo odločali o svoji prihodnosti. V Novi Slo-
veniji se z veseljem in ponosom spominjamo tega pomembnega dogod-
ka, pa tudi naše ideološke predhodnice SKD, ki je  imela zelo pomemb-
no zgodovinsko vlogo, saj je vodila prvo slovensko vlado. Vendar 
prepričanje, da smo državljani na teh volitvah dobili oblast, upada, kar 
dogodki dnevno predstavljeni v medijih, dokazujejo. Slabe izkušnje, 
glede na obljube aktualne politike, nas morajo še temeljiteje utrditi v 
prepričanju, kako pomemben instrument v naših rokah so volitve, sama 
udeležba na njih in misel, kako in s kom iz krize vrednot in materialne 
krize.  

V mesecu aprilu smo obeležili tudi 20 let ustanovitve Demosa na 
Kamniškem, v katerega je bilo dejavno vključenih nekaj naših občanov 
(takrat skupna občina Kamnik). Želja po spremembah v dobro Sloven-
cev in naše dežele jim je dajala moč, da so sprejeli drzno odločitev in si 
brez posebnih izkušenj na političnem in upravnem področju upali pre-
vzeti to odgovornost. Na volitvah v slovensko skupščino so bili iz vrst 
kamniškega Demosa izvoljeni kar štirje delegati (poslanci), tudi naša 
občanka dr. Angelca Žerovnik. Ustvarjalci knjige DEMOS NA KA-
MNIŠKEM, so v  knjižnici v Komendi pripravili zanimivo predstavitev 
zapisanega. Obisk sam pa kaže na nezavednost prelomnice naše zgodo-
vine v tem času.

Še pred oddajo prispevka v tisk, nas je dosegla vest, da se je g. 
Baldomir Kremžar poslovil in odšel v večnost. Iskreno sožalje dru-
žini in hvala za vsa njegova dobra dela in lepe misli. 

Danica Zmrzlikar, OO N.Si Komenda

POLITIKA – DOGAJANJA

POLITIKA

77
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Na{a sedanjost in 
prihodnost!
Prostorska politika in z njo povezana 
okoljska problematika, politika zaposlovanja ter politika 
re{evanj medgeneracijskih napetosti so po mojem mnenju 
najpomembnej{e teme, ki bodo poleg zdravja vplivale na na{a 
`ivljenja v prihodnje. Test pravi~nosti in po{tenosti bo opravljen 
v uravnote`enem razmerju upo{tevanj javnih interesov pred in-
teresom  kapitala.

Lai~no opazujem dogajanja in spremembe v @ejah, kjer `ivim. 
Cestni promet se nevidno in mo~no pove~uje. Vdor kontejnerskih 
objektov se je ̀ e groze~e pribli`alo naselju. Ozra~je je nasi~eno s 
prahom in raznimi delci, kar je mo~ zaznati med dihanjem. Hrup je 
~edalje bolj prisoten zaradi pove~anega zra~nega prometa.

Vse to, menim, je posledica podcenjenega spo{tovanja prodanih 
zemlji{~ in pritiskov investitorjev. Pritiski na cenej{e zazidljive 
povr{ine vplivajo, da se gosti nasilno sobivanje na eni strani, 
saj poru{eno ekspanzijsko neravnovesje vna{a nove parametre 
zahtev od nas vseh.

Po drugi strani bi pri~akovali kvalitetnej{e javno dobro. Komenda 
ima s svojo dobro strate{ko pozicijo za stanovanjsko, podjetni{ko 
poslovno dejavnost o~itno {e apetite, zato lastniki zemlji{~ na 
vas je odgovornost, da za~nete mnogo bolje ceniti in po mnogo, 
mnogo vi{jih cenah prodajati ta ko{~ek raja.

Cilj seveda ne sme biti upo~asnjen razvoj, temve~ premi{ljeni, 
pametni koraki

kvalitetne pozidave in upo{tevane nekatere temeljne zahteve 
lokalne skupnosti.

Pa `al in na `alost do`ivljamo dehumanizacijo ~loveka in 
narave!

Vesna @ivadinov [tebe,
LDS ob~inski odbor  Komenda, www.komenda.lds.si

Dobrodelnost 
– veli~ina ljudi
Spo{tovane ob~anke, spo{tovani 
ob~ani!

V Ob~ini Komenda smo bili pri~a enemu od lep{ih dogodkov, 
kar se jih lahko zgodi med ob~ani in sova{~ani. Zbudil se je duh 
dobrodelnosti, ki tako ali tako tli v du{ah ve~ine dobrih ljudi.

Formiran je bil odbor oziroma iniciativna skupina, ki je izpeljala 
»dobrodelno akcijo zbiranja sredstev za nakup inzulinske ~rpalke 
s senzorskim sistemom za enega od u~encev O[ Komenda 
Moste«. Na pre~udovito soboto se nas je na {olskem dvori{~u 
zbralo izjemno {tevilo ljudi. Tistih ob~ank in ob~anov, ki smo 
bili pripravljeni sodelovati v akciji in s tem prispevati v sklad za 
nakup prepotrebne naprave, ki bo otroku in star{em spremenila 
`ivljenje.

Zakaj se sploh ogla{am v tem politi~nem ~lanku, na tako temo? 
Zato, ker je prav, da ljudje vedo, kak{no mnenje imam kot predsed-
nik odbora in, da vedo, da se v okviru AVP pri Socialnih demokratih 
posve~a izjemna pozornost tudi podro~ju zdravstva in sociale.

@elimo, da bi prihodnja vlada problemom ohranitve javnega 
zdravstva namenila {e ve~jo te`o. Popolna privatizacija zdravstva 
bi pomenila izjemne razlike med ljudmi, vemo pa, da bolezen in 
nesre~a ne izbirata med nikomer.

E po{ta: sdkomenda�gmail.com

Roman Dobnikar, predsednik OO SD Komenda,
Regijski koordinator za Ob-Ljubljansko regijo

Aktivnosti 
ob~inskega odbora  
SLS iz Kamnika
Ob~inska odbora SLS iz Kamnika in Komende sta se ̀ e v lanskem 
letu dogovorila, da na leto{njih volitvah v dr`avni zbor kandidirata 
skupnega kandidata iz ob~ine Kamnik. Pred 4 leti je bila skupna 
kandidatka dr. Marta Ciraj, ki je dosegla lep volilni rezultat in malo 
je manjkalo, da ni ob~ina Komenda in z njo tudi Kamnik dobila 
svojega poslanca iz Slovenske Ljudske Stranke, kar bi bilo prvi~ 
v zgodovini parlamentarne zgodovine v Sloveniji. Res pa je tudi, 
da je bila SLS v Kamniku in Komendi `e ve~krat tik pred uspe-
hom izvolitve svojega kandidata za poslanca v 10. volilni enoti v 
1. volilnem okraju. 

Za leto{nje volitve smo se odlo~ili, da sem jaz, Franci Ore{nik, 
skupni kandidat za poslanca v dr`avni zbor republike Slovenije. 
Tako sem skupaj s ~lani ob~inskih odborov SLS iz Komende in 
Kamnika 11. junija pripravil predavanje v ob~ini Komenda, na 
katero sem povabil psihologa Radovana Zupan~i~a, ki  je pre-
daval o pani~ni motnji, stresu in socialni fobiji. Predavanje je bilo 
tudi posneto in je bilo predvajano na kabelski televiziji. 20. junija 
smo v kamni{ki knji`nici gostili predavanje o medgeneracijskem 
sredi{~u v Komendi. O zanimivem projektu ob~ine Komenda sta 
govorila prof. Ramov{ in Viktorija  Drolec. Prisotne je zanimalo 
prav vse in prof. Ramov{  nam je natan~no pojasnil, kaj pomeni 
besedna zveza medgeneracijsko sredi{~e in ka{no funkcijo v 
`ivljenju opravlja.

Franci Ore{nik,
predsednik OO SLS Kamnik

Kak{na je prihodnost 
kr{~anske 
demokracije?
V teh dneh, ko se v javnosti pojavljajo {tevilne ankete, me 
mnogi spra{ujejo, kak{ne so mo`nosti Nove Slovenije na 
leto{njih dr`avnozborskih volitvah. Vsem brez zadr`kov 
odgovorim, da zelo dobre! Na njihovo za~udenje jim nato 
pojasnim, da je kr{~ansko demokratska stranka, kakr{na je 

Nova Slovenija, najve~ja stranka 
v Nem~iji in tudi v izredno liberalni 
Nizozemski. Zato ni razloga za 
dvom, zakaj se ne bi mogla Nova 
Slovenija `e ~ez nekaj let uvelja-
viti kot glavna stranka v Sloveniji. 
Veliko prilo`nost vidim zlasti v na{i 
mladi generaciji, saj ima mo`nost 
razbliniti neupravi~ene negativne 
predsodke, ki se dr`ijo kr{~anske 
demokracije na slovenskem. Nova 
Slovenija je v prvi vrsti nosilka 
tistih dru`benih vrednot, ki imajo 
v Evropi osrednje mesto. Ne 
smemo pozabiti, da so kr{~ansko 
demokratske stranke po drugi 
svetovni vojni ravno na osnovi teh 

vrednot vzdignile zahodnoevropsko dru`bo iz ru{evin. Prav tako 
so bile kr{~ansko demokratske stranke tiste, ki so spro`ile proces 
zdru`evanja Evrope in postavile temelje dana{nji Evropi. Bistvo 
uspeha kr{~anske demokracije pa je politi~na orientacija, ki uvel-
javlja pravo mero tr`nega gospodarstva in socialne varnosti, hkrati 
pa goji pozitivne vrednote, ki dru`bo povezujejo. Prepri~an sem, 
da je to formula za uspeh v slovenski politiki v prihodnjih letih. 

Matej Tonin,
kandidat NSi za poslanca v kamni{kem volilnem okraju

Obeležitev v     VDV INCE

Lep koncert je bil v lepi dvorani v prostorih Osnovne šole Komenda v 
Mostah. Nastopila sta dva vrhunska glasbenika prof. klavirja Maja Tajn-
šek in akademski violinist Branko Brezavšček. To je bil že šesti tradicio-
nalni koncert v organizaciji Občine Komenda, Kulturnega društva Ko-
menda, Osnovne šole Komenda in Ustanove Petra Pavla Glavarja.
Pred kratkim sem se z vabljenim predavanjem udeležila počastitve žen-
skih praznikov v soorganizaciji Avstrijske ženske zveze, podružnica za 
avstrijsko Štajersko in Društva slovensko avstrijsko prijateljstvo. Slavno-
stna govornica je rekla nekako takole: Ženske smo borke. Čeprav nas 
imajo včasih za naivne in entuziastične in doživljamo tudi poraze, ima-
mo vendarle več možnosti na uspeh kot tisti, ki se sploh ne pričnejo bo-
riti. Ti so poraženi že na začetku. Tega se v Ustanovi Petra Pavla Glavar-
ja zavedamo, zato tudi vztrajamo in opravljamo svoje poslanstvo.
Zamislila sem se tudi ob izjavi v medijih in sicer, da so nas v sedanjo 
krizo pripeljali moški, potrebovali pa bomo več žensk, da nam bodo 
pomagale izkopati se iz nje. 
Tisto, kar bi želela dodati iz svojega dolgoletnega razmišljanja, pa je to, 
da je skrajni čas, da prenehamo vrednotiti blagostanje družbe zgolj po 
bruto družbenem proizvodu na prebivalca, temveč da uvedemo še druge 
kriterije. Treba bo narediti konec procesu, v katerem potrošnja generira 
blagostanje, več kot trošimo, boljši državljani smo, saj s tem pomagamo 
gospodarski rasti. Celo na farmacevtskem področju smo prišli tako da-
leč, da se najprej izumi zdravilo, nato pa se išče bolezen, ki bi jo to 
zdravilo zdràvilo! 
Ti kriteriji dodane vrednosti bi morali biti predvsem z druge plati člove-
škega bivanja, tisti, ki so nematerialne narave. Vprašanje o smislu biva-
nja bi moralo vsakodnevno dobivati pravi odgovor, ki bi ga ponotranjili 
tako kot dihanje. 
V javnosti je bilo tudi slišati, da si nekateri vse bolj predstavljajo Slove-
nijo kot princesko Evrope, kot rajski vrt. Že Dante Aligheri, ki je v 
davnih letih 1309-1321 pisal svojo božansko komedijo, je povedal, da 
bi bila lahko vsa zemlja rajski vrt, če bi ljudje ljubili in spoštovali drug 
drugega. V današnjem jeziku bi to pomenilo, da bi bili med seboj soli-
darni, da bi trošili toliko kot potrebujemo, da bi bili med seboj strpni, da 
bi delili dobrine v družini, narodu, med narodi, na celem svetu. To je 
seveda idealistično, ni pa nemogoče. 
Ženske imamo pri razvoju, ki bo v središče postavil spoštovanje do 
človeka, ob spoštovanju do narave, od katere smo usodno odvisni, 
edinstveno vlogo. Bodisi kot matere, ki imamo ta privilegij, da delimo 
ta svet najprej s svojimi potomci in jih učimo svojih vrednot, ko jih 
vzgajamo v ljudi; bodisi kot ženske v raznih poklicih, kot žene, ter kot 
ustvarjalke in uporabnice dobrin, ustvarjenih s človeško pametjo in ro-
kami kakor tudi tistih, ki nam jih daje mati narava. 
Bodimo ženske, ki bomo znale reči svoj DA tistemu, kar je dobro in 
vredno, kakor tudi svoj odločni NE tistemu, kar je slabo in pogubno.  
Ob obeh praznikih, tako 8. marcu - dnevu žena, kakor ob 25. marcu 
-materinskem prazniku, vam iskreno čestitam. 

Lep koncert v lepi dvorani
Sporočilo predsednice Uprave UPPG, dr. Marte Ciraj ob 
6. tradicionalnem koncertu v mesecu žena, 26. marca.

drugih področjih. Zelo ga veseli igranje na glasbene instrumente, kar je 
pokazal na otvoritvi razstave. Je navdušen plesalec in se lahko pohvali s 
tem, da je plesal s samo gospo Štefko Kučan. Neznano mu ni niti igral-
sko področje, njegov najbolj pomemben nastop je bil na prireditvi ob 
30-letnici VDC INCE.

Za uspešno prireditev se zahvaljujemo vsem sodelavcem in direktori-
ci VDC INCE, vsem nastopajočim, umetnostni zgodovinarki ge. Smilja-
ni Mayer Škofic za pripravo umetnostne kritike Ludvikovih del in Vr-
tnemu centru Gašperlin iz Most pri Komendi za okrasitev prostorov. 
Nenazadnje pripada zahvala tudi Ludviku Kropivšku, ki nas je s prikazi 
živali, dreves, ptic, sonca kot njegovimi najljubšimi temami, ki jih želi 
kot upodobitve zajeti v svoji dinamičnosti, s svojo življenjsko energijo 
in ustvarjalnim nemirom popeljal v svoj lasten notranji svet simbolnih 
podob, kot pravi umetnostna kritičarka. 

Razstava je bila odprta do 16. aprila v enoti INCE ZU v Mostah.
Teja Bandel
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V SPOMIN 

V SPOMIN 
Prezgodaj nas je zapustil naš dolgoletni podpornik, simpatizer, sodela-
vec in član gospod Baldomir Kremžar.  
Bil je soustanovitelj liste TRN in njen predstavnik v občinskem svetu, 
hkrati pa nam je nudil veliko pomoč pri različnih društvenih dejavno-
stih. 
Veliko dobrega je doprinesel k razvoju naše občine, pogrešali bomo 
njegovo kritično pero o aktualnem dogajanju v naši sredini. 
Dolgujemo mu zahvalo ob soustvarjanju prijaznejšega vsakdana. 
Hvaležno ga bomo ohranili v lepem spominu.  

Lista TRN in PD Komenda 

Baldomir Kremžar

Vpet v lokalno 
skupnost
Svojci, občinski svetniki, člani 
občinskih organov ter predse-
dniki društev so se na žalni 
seji 16. aprila poklonili nena-
doma preminulemu občinske-
mu svetniku in predsednikuj 

odbora za družbene dejavnosti Baldomiru Krem-
žarju.

Potem, ko je še nekaj dni prej kot predsednik vabil na sejo Odbora za 
družbene dejavnosti občinskega sveta pred aprilsko sejo, je nenadoma 
prišla vest, da je  Baldomir Kremžar umrl.

Tako se je končala še ena zgodba moža, ki jo je pisalo življenje, 
zgodba moža, ki so ga v občini tako rekoč vsi, ki štejejo nekaj desetletij, 
dobro poznali. Na žalni seji so se poslovili in mu zapeli v slovo njegovi 
pevci, pevci Moškega pevskega zbora Komenda, ki so pred meseci 
skupaj z njim proslavili 30 let od takrat, ko so z željo po kulturnem 
ustvarjanju skupaj prisluhnili drug drugemu.

»Baldomir Kremžar je bil dolga leta vpet v našo lokalno skupnost. Še 
preden smo se tudi v tem prostoru osamosvojili in ponovno postavili 
svojo občino Komenda, je bil Baldo med drugim predsednik v takratni 
krajevni skupnosti.

Že takrat, ko se je prebujala slovenska misel, misel po samostojni 
Sloveniji, je soustvarjal in z zgledom poudarjal idejo, bogastvo in moč 
takratnega današnjega prostora,« je na seji v poslovilnem nagovoru 
podčrtal župan Tomaž Drolec. 

Še pred tem je Baldo povezal tiste kulturne želje in vire, ki so se 
združili v Moški pevski zbor. Delal je v pripravah na samostojno občino. 
Tako je izšel tudi časopis Aplenca, predhodnik današnjega občinskega 
glasila, ki je še vedno zvest imenu predhodnika. 

Že takrat, koncem devetdesetih let minulega stoletja, je Baldo v njem 
odkrito, jasno in vsem razumljivo predstavil in poudaril pogoje, možno-
sti in potrebe za ustanovitev svoje občine na območju krajevnih skupno-
sti Komenda, Križ in Moste. Njegova je bila ugotovitev, da bo samostoj-
na občina laže in predvsem veliko bolj uspešno lahko dosegala svoje 
želje in uveljavljala cilje. 

Ob ustanavljanju občine je potem sodeloval pri oblikovanju idej, za-
misli,  vsebin. Bil je ime, ki so mu mnogi v občini, v sedanji stranki 
TRN zaupali in ga pri zadnjih lokalnih volitvah tudi izvolili s tako 
imenovanimi preferenčnimi glasovi. 

S podpisom so se od Baldomira Kremžarja poslovili tudi njegovi pevci. 

Baldo je bil nekakšna vizionarska vest.

Molk v počastitev spomina

»V posameznih obdobjih in ob pomembnih programskih odločitvah v 
občini je bil vedno zagovornik skupnih interesov in prizadevanj do ra-
zvojno pomembnega cilja,« je pojasnjeval župan. »Ni se vedno strinjal 
z vsemi opredelitvami, z vsemi mnenji, vendar je znal primerno pojasni-
ti, da tisto, kar ni prav, ne gre uveljavljati na različne neprimerne nači-
ne.

V marsičem in marsikdaj je bil Baldo nekakšna vizionarska vest in 
hkrati realno soočenje z možnostmi predvsem družbenega razvoja in 
skupnih ciljev v občini. Bil je celo včasih težko razumljivo ekološko 
naravnan, vendar v svetu življenja nedvoumno realen. 

Njegov izraz je bil: Če je drevo naravna vrednota življenja, potem je 
življenje ob njem lahko še večja vrednota. In zato dreves ne gre bolj 
malikovati od življenja.

Takšen je bil Baldomir Kremžar. V naših vrstah, kjer je užival zaupa-
nje tistih, ki so mu zaupali sobivanje pri pomembnih občinskih odloči-
tvah, kjer je užival zaupanje med nami, je zato njegov odhod izguba, ki 
se je bomo spominjali, posebno njegove realnosti ob pomembnih, odgo-
vornih odločitvah.«

Andrej Žalar 
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V SOBOTO, 15. MAJA,
OB 18.30

V Komendi je bil med 26. in 28. marcem Spomladanski sejem kmetij-
ske, gozdarske in gradbene mehanizacije, ki ga je že petnajsto leto za-
pored organiziral Konjeniški klub Komenda. Na blizu 20.000 kvadratnih 
metrov razstavne površine se je predstavljalo okrog 400 domačih in tujih 
razstavljavcev, najpomembnejši izdelovalci in prodajalci kmetijske in 
gozdarske mehanizacije, opreme in orodja, domači in okoliški podjetni-
ki ter nekatere ustanove in organizacije; med njimi tudi Kmetijsko 
gozdarska zbornica Slovenije in gostje iz zamejstva – avstrijska 
Koroška in iz Italije. 

Sejem je odprl minister za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Bo-
štjan Žekš, ki je še posebej pozdravil nastop gostov iz Avstrije in Italije 
na tokratnem sejmu. Sejem v Komendi pa sicer vse bolj prerašča tudi ne 
le v slovensko, ampak tudi v mednarodno sejemsko prireditev.

S predsednikom Konjeniškega kluba oziroma organizatorjem sejma 
Alojzom Lahom so se  strinjali tako gostje ob odprtju kot razstavljavci, 
da je letošnji sejem v Komendi je kljub ostri recesiji največji doslej. 

»Po petnajstih letih je sejem z nenehnim razvojem postal pravi medna-
rodni sejem tako z razstavljavci in ponudbo, že nekaj časa pa opažamo 
tudi vedno večji obisk iz tujine. Ponudba z razstavljavci na sejmu nas 
tako uvršča na eni strani med specializirane sejme kmetijske, gozdarske 
in gradbene mehanizacije, po drugi strani pa ima danes sejem značaj tudi 
prijaznega sejma s ponudbo za široko potrošnjo. Mislim pa, da v seda-
njem času hude recesije država morala kmetijstvu in posredno s tem tudi 
tovrstnim sejmom nameniti večjo pozornost. Bolj bi morala pomagati 
kmetijstvu tudi za domačo pridelavo hrane, za primerno ceno pri odkupu 
pšenice, koruze. Ni namreč prav, da se poljščine uporabljajo oziroma 
namenjajo za bioenergijo namesto za zdravo domačo prehrano.  

Ob tem pa moram poudariti,« je rekel Alojz Lah, da so v Konjeni-
škem klubu zainteresirani za nakup zemljišč za ureditev sejma za razsta-
ve živine in podobne prireditve. »Pripravljeni smo na sejemskem kot na 
področju konjeniških prireditev razvijati  to področje, zato pričakujemo 

Sejem kmetijske, gozdarske in gradbene mehanizacije

Največji doslej z oznakami mednarodnega  

pri tem širšo, da tako rečem, državno podporo in razumevanje. Naša 
želja, ki jo naslavljam na državo, na Ministrstvo za kmetijstvo in ustre-
zne službe je, da v sedanjih vse težjih razmerah pomagajo tudi kmetom. 
Poslovna recesija namreč tudi tukaj ne gre mimo, ampak se vse bolj 
poglablja.« Andrej Žalar 

PEKARNA HROVAT
Kranjska pot 3, 1218 Komenda

tel.: 01-83-43-270

Odpiralni čas:  ponedeljek – petek od 5.00 – 15.00 
sobota od 5.00 – 12.00

Naročila: vsak dan od 7.00 – 20.00 na tel.: 041-55-11-84

Posebna ponudba:
vsak dan krem rezine
tiramisu
torte po naročilu
minjoni
obloženi kruhki
narezki  
sadni aranžmaji
peka mesa (odojki, šunka v testu,…)

Ugodno: narezan posušen kruh za živali 

ZA VAŠE SLADKE SKOMINE NAŠE TORTE IN KREM REZINE   
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Tisto soboto, 17. aprila, je v akciji Očistimo Slovenijo četrt milijona 
Slovencev postavilo svetovni rekord pri lepšanju koščka Zemlje po 
imenu Slovenija. Tudi v občini Komenda ni bilo drugače. Že vrsto let je 
turistično društvo v aprilu  organiziralo tovrstne akcije. Tokrat se je po-
vabilu odzvalo skoraj 12 odstotkov vseh občanov, akcijo pa so ob obči-
ni podprli tudi številni drugi domači sponzorji.  

»Zahvaljujemo sem vsem, ki ste kakorkoli prispevali boljšemu in či-
stejšemu okolju, v katerem skupaj živimo in delamo. Zjutraj smo ob 8. 

uri imeli popisanih 
530 udeležencev, najmanj 50 se nam jih 

pridružilo še čez uro, ali dve. Ocenjujemo pa, 
da je bilo vseh sodelujočih v akciji šesto ali še 
kakšen več. Čistili smo za seboj, pa za tistimi, 
ki jih tokrat na akciji nismo videli,« je po 
končani akciji na zaključnem druženju za 
športno dvorano, kjer smo podelili tudi prizna-
nja dobitnikom ČEBEL iz celoletne akcije Tu-
rističnega društva in Uredništva Aplence, rekel 
predsednik TD Komenda Vid Koritnik, ko se 
je še enkrat vsem zahvalil za sodelovanje.

Akcija je bila tokrat v Komendi res rekordna in je presegla vsa načr-
tovanja. Namen, da udeleženci očistijo javne površine, se je razširil, saj 
so se športnim, rekreacijskim površinam in pohodniškim potem pridru-
žili še drugi razpršeni odpadki; tudi gradbeni material, azbestne plošče, 
itd. Priprave so potekale 2 meseca in več. Zbran ih in odpeljan ih pa je 
bilo po akciji iz občine kar 115 ton odpadkov.

»Hvala vsem, da smo se združili s TD. Z ribiči in 
lovci smo v akcijo vključili tudi potoke - Suhadole, 
Mlako, proti Tunjicam… Upam, da tisti, ki so pobi-
rali smeti,  ne bodo spet med 
onesnaževalci in da bomo imeli 
čez sto let lepo zeleno gmaj-
no.«

    
»Na akcijo sem prišel rad, ker 

moramo Slovenijo očistiti. Mi-
slim pa, da je bolj malo mla-
dih.«

 
»Vidim, da smo zares občina s polno smetmi in 

odpadki. Danes tudi galska mladina pobira smeti.«

»Ta akcija je nadaljevanje do-
sedanjih, ko nas je bilo 50, danes pa čez 500, kar je 
zelo spodbudno, da bo tistih 500 ljudi gledalo na ti-
stih 5000 ljudi, če bo kdo odmetaval smeti. Misel 
pobudnikov pa je tokrat bila, da bi se zavedli, kaj je 
lepo.«

 

Očistimo Slovenijo 2010

Očistili smo, kot še nikdar, tudi Komendo

Vid Koritnik

Helene Drolc

Filip Železnik

Mihela Poglajen

Mirko Kepic

»Mislim, da imamo že kar očiščeno Slovenijo. 
Največ pa je vredno, da se zavedamo, kaj so odpad-
ki in vzgajamo staro in mlado, da je vsako odvrženo 
smet enkrat treba pobrati. Prepričan sem, da Ko-
menda še ni bila tako čista, kot bo danes. Naredimo, 
da bo vsak dan.«

»Akcija je hvale vredna in vidim, 
da je odziv velik. Toliko ljudi, sli-

šim, še ni bilo doslej na dosedanjih akcijah v občini. 
Upam, da bo to  tudi pripomoglo, da bomo v priho-
dnje bolj pozorni na okolje, na naravo.«

»Veseli me, da so ljudje prišli 
na akcijo in upam, da bo učinek tudi v 
naprej; da smo nekaj počistili tudi v 
glavah.« 

»Trenutno poteka vse v redu 
in upam, da bo akcija uspela. 
Vsekakor bi morala biti akcija 

mladim zgled. Smo pa takšne akcije 
v Komendi organizirali že doslej.«

Tomaž Drolec

Viki Drolec

Majda Drolc

Štefan Kern

Andrej Žalar 

Morda veste kdo so na sliki? Čistilna akcija je bila pred nekaj desetletji 
v enem od krajev v današnji občini Komenda. Sporočite nam v uredni-
štvo Aplence, tel.: 031 638 699
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Center za socialno delo Kamnik obvešča prejemnike otroškega 
dodatka, da je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve z do-
pisom dne 29.3.2010 obvestilo centre za socialno delo, da bo prene-
halo pošiljati obvestila o izteku pravice do otroškega dodatka. 
Upravičenci do otroškega dodatka bodo morali tako sami,  brez ob-
vestila v mesecu izteka pravice vložiti novo vlogo za otroški dodatek 
na obrazcu DP- 3 – Vloga za uveljavitev  pravice do otroškega 
dodatka. Vloge dobite v knjigarnah oz. na spletnih straneh.
Vlagatelje obveščamo, naj bodo pri pisanju podatkov o prejemkih 

Ciklus šahovskih turnirjev – V petek, 7. maja, ob 15.30 se bo v 
prostorih Osnovne šole Komenda začel 9. turnir iz ciklusa šahovskih 
turnirjev, ki jih organizira Šahovski klub Komenda za mlade v sodelo-
vanju s podjetje Pogi d.o.o. 

Mravljišče-Rockmanija – Glasbeno zabavni večer za mlade 12+ let 
v Mravljišču v petek, 7. maja, od 19. do 22. ure. 

Pohod na Limbarsko Goro – Pohod organizira Društvo upokojencev 
Komenda  v soboto, 8. maja. Zbor ob 8.30 pri Kralju v Mostah. 

Mravljišče-Tobia – Lutkovna predstava (Fru Fru)  in ustvarjalna 
delavnica za otroke od 3 do 10 let v soboto, 8. maja, od 10. do 12. ure 
v dvorani kulturnega doma Komenda in v Mravljišču.

Mravljišče-Cela ulica nori – Zabavni večer za mlade 12+ (turnir v 
namiznem nogometu in biljardu, družabne igre, grafiti, mozaiki, zape-
stnice prijateljstva, kuharski mojstri, glasba in ples) v Mravljišču v so-
boto, 8. maja, od 19. do 22. ure.

Turnir mladih Komenda 2010 – Ob občinskem prazniku Šahovski 
klub Komenda v sodelovanju s podjetjem Pogi d.o.o. organizira v sobo-
to, 8. maja, ob 9. uri v sejni sobi na Glavarjevi cesti 104 šahovski 
Turnir mladih Komenda 2010.

Teniški turnir – Na teniških igriščih na Podborštu bo v soboto, 8. maja, 
in v nedeljo, 9. maja obakrat ob 9. uri teniški turnir za moške in ženske 
dvojice. Turnir ob občinskem prazniku organizira Teniški klub Komenda.

Florjanova maša in veselica – PGD Moste 8. maja vabi ob 17. uri gasilce 
na Florjanovo mašo v Mostah. Po maši bo veselica z ansamblom Navihanke. 

Šahovski turnir – Šahovski klub Komenda organizira ob občinskem 
prazniku v nedeljo, 9. maja, ob 9. uri v  sejni sobi na Glavarjevi 104 
šahovski turnir ob prazniku Občine  Komenda.

Nogometni veteranski turnir – Na hipodromu v Komendi ga orga-
nizira v nedeljo, 9. maja, ob 9. uri Nogometni klub Komenda.

NAPOVEDNIK
prireditev ob občinskem prazniku in drugih  prireditev meseca maja.

Prvenstvo v krosu – Športno društvo Suhadole bo v nedeljo, 9. 
maja, pripravilo odprto občinsko prvenstvo v krosu za vse starostne 
skupine. Štart bo ob 10. uri na trgu pred cerkvijo v Suhadolah.

Mravljišče-Čar oblikovanja gline – V ponedeljek, 10. maja, od 19. 
do 21. ure ustvarjalna delavnica  za mlade 15+ in odrasle v Mravljišču.

Prvenstvo upokojencev v šahu – Ekipno prvenstvo upokojencev 
Gorenjske v šahu bo v torek, 11. maja, ob 9. uri v sejni sobi Glavarjeva 
cesta 104, organizira pa ga Društvo upokojencev Komenda.

Namiznoteniški turnir – Organizira ga Namiznoteniški klub Ko-
menda v telovadnici OŠ v Mostah v torek, 11. maja, ob 18. uri.

Mravljišče-nogometni turnir – Nogometni turnir za mlade 12+ v 
sredo, 12. maja, od 17. ure do 18.30 v Športni dvorani Komenda. 

Šah in balinanje Komenda - Mirna na Dolenjskem – V sejni sobi 
Glavarjeve 104 bo Društvo upokojencev Komenda v četrtek, 13. maja, 
ob 14. uri organiziralo ekipni šahovski dvoboj, ob 15. uri pa ekipni 
balinarski dvoboj Komenda – Mirna na Dolenjskem.

Pregled koles, spretnostna vožnja – Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu Občine Komenda pred šolo v Komendi organizira v 
četrtek, 13. maja, ob 16. uri pregled koles in prvenstvo vožnjo za 
učence 5. razredov.

Dvoboj v pikadu – V četrtek, 13. maja, ob 17. uri organizira Dru-
štvo upokojencev Komenda v sejni sobi Glavarjeva 104 ekipni dvoboj 
v pikadu Komenda – Mirna na Dolenjskem.

Pohod – Društvo upokojencev vabi na Pohod Podboršt – Partizanska 
bolnica – balinišče. Pohod bo v petek, 14. maja, ob 8.30. Zbor pri bali-
nišču Podboršt.

Spominska slovesnost – Pri Partizanski bolnici dr. Tineta Zajca 
Združenje borcev za vrednote NOB KO Komenda organizira spominsko 
slovesnost. Slovesnost bo v petek, 14. maja, ob 9.30.

Deset let UPPG – V sejni sobi Glavarjeva 104 bo v petek, 14. maja, 
ob 17. uri  predstavitev 10-letnega dela Ustanove Petra Pavla Glavarja.

Mravljišče-Filmoteka – Filmski večer za mlade 12+ v petek, 14. 
maja, od 19. do 22. ure v Mravljišču.

Mehurčkov dan – Pri Planinskem domu Milana Šinkovca na Podbor-
štu bo v soboto, 15. maja, ob 9.30 Mehurčkov dan  - srečanje treh gene-
racij. Organizirata ga OŠ Komenda Moste in Vrtec Mehurčki Komenda.

Preventivna predavanja – V prostorih Mravljišča v Komendi Svet za 
preventivo in  vzgojo v cestnem prometu Občine Komenda organizira v 
soboto, 15. maja, od 11. do 12. ure preventivna predavanja za mladino.

Ekipno balinarsko prvenstvo – Društvo upokojencev Komenda 
vabi v soboto, 15. maja, ob 14. uri na razglasitev rezultatov in podelite 
pokalov Ekipnega balinarskega prvenstva vasi v občini Komenda, ki bo 
na balinišču društva upokojencev na Podborštu.

Obvestilo
V slovenskem prostoru že dolgo deluje Javni jamstveni in preživnin-
ski sklad Republike Slovenije. 
Iz jamstvenega sklada lahko uveljavljajo pravice delavci, ki jim je 
delavno razmerje prenehalo iz razloga insolventnosti delodajalca 
(stečaj, prisilna poravnava) in izbrisa podjetja iz sodnega registra. 
Za dodatne informacije pokličite brezplačno številko 080 11 21.
Iz preživninskega sklada lahko uveljavljajo pravico do nadomestila 
preživnine zakoniti zastopniki za otroke, ki jim je določena preživni-
na, vendar je preživninski zavezanci ne plačujejo. Sklad v primeru 
izpolnjevanja vseh pogojev izplačuje mesečno nadomestilo preživni-
ne, vendar najdlje do dopolnjenega 18. leta otroka.     
Za dodatne informacije pokličite brezplačno številko 080 14 14.
Več informacij lahko dobite na naši internetni strani www.jps-rs.si.

družine še posebej pozorni na sledeče:
podatke o dobičkih iz kapitala, obresti od raznih varčevanj in divi-• 
dende (šifra 200)
podatke o delu preko študentskega servisa,- ne glede na višino ( • 
šifra 105)
vključenosti otrok v vrtce • 

Povprečni mesečni bruto dohodek na družinskega člana v prete-
klem  koledarskem letu, za leto 2009 znaša  1.424,57 EUR.

CSD Kamnik

OBVESTILO za upravičence otroškega dodatka

OBJAVE



Slavnostna seja občinskega sveta – V Domu krajanov - Brezniko 
dom na Križu bo v soboto, 15. maja, ob 17. uri slavnostna seja občin-
skega sveta Občine Komenda in podelitev priznanj ob občinskem 
prazniku.

Cesta in slovesen prevzem avtomobila – V Komendi bo v soboto, 
15. maja, ob 18.30 (takoj po slavnostni seji občinskega sveta na Križu) 
otvoritev obnovljene Glavarjeve ceste, gasilska parada, nato pa pri hi-
podromu slavnostni prevzem novega gasilskega vozila PGD Komenda 
GVC 16/25. Po prevzemu bo veselica, igral bo ansambel Malibu.

Mravljišče-Štafeta mladosti – Zabavni večer za mlade 12+ (glasba, 
ples, družabne igre, štafetna tekmovanja in spretnostni poligon) v sobo-
to, 15. maja od 19. do 22. ure v Mravljišču.

Ženska odbojka – Društvo prijateljev športa organizira v nedeljo, 
16. maja, v  športni dvorani v Komendi Ženski rekreativni turnir v od-
bojki za pokal Komende.

Pohod na sv. Vid – Pohod bo v soboto, 22. maja. Zbor bo ob 8.30 
pred Kraljem v Mostah. Organizator je vodja pohodov pri Društvu 
upokojencev Komenda Anton Špehonja, tel.: 031 405 303. Vabljeni .

Velika nagrade Občine Komenda – Kolesarsko društvo Komenda 
organizira  v soboto, 22. maja, ob 9. uri veliko kolesarsko prireditev za 
4. Veliko nagrado  Občine Komenda.

Veselica na Križu - Velika vrtna veselica z ansamblom Franca Mihe-
liča, z  gasilsko parado in s slovesnim prevzemom novega gasilskega 
vozila bo v soboto, 22. maja, na Križu. Pričetek parade ob 17. uri, 
veselica ob 19. uri.

Kasaška dirka in hlevi – Konjeniški klub Komenda organizira v 
nedeljo, 23. maja, ob 14. uri na hipodromu tradicionalno kasaško pri-
reditev ob občinskem prazniku. Takoj po končani kasaški prireditvi bo 
pri hipodromu slovesno odprtje novih hlevov KK Komenda z veselico. 
Igral bo ansambel Viharnik.

12 ur Šenturške gore – Planinsko društvo Komenda vabi v soboto, 29. 
maja, na tradicionalno rekreacijsko prireditev 12 ur Šenturške gore. Štart 
ob 7. uri pri Planinskem domu Milana Šinkovca na Podborštu.
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VELIKA NAGRADA
Obveščamo vas, da bo v soboto, 22. maja 2010, od 9. 00 do 14.00 
zaradi kolesarske dirke

4. VELIKA NAGRADA OBČINE KOMENDA
ZAPRTA CESTA

na območju: Zajčeva cesta (križišče z Glavarjevo) – Glavarjeva 
cesta – Klanec – križišče za Breg – Breg (križišče za Potok) - 
Komenda v skupni dolžini 3.300 metrov.  Med posameznimi starti 
bodo tudi sprostitve prometa.
Na progi bodo najboljši slovenski mladi kolesarji in kolesarke. 
Hvala za razumevanje in vljudno vabljeni na ogled prireditve.  
Informacije: 051 666 707

Festival nevladnih 
organizacij
Praznik društev v srcu

V petek in v soboto, 7. in 8. maja, se bodo na GEOSS, v središču Slove-
nije, na prav poseben in zanimiv način predstavila društva s svojimi 
aktivnostmi. Festival, ki ga organiziramo v okviru projekta Stičišča 
NVO Srca Slovenijie, je namenjen predstavitvi dejavnosti društev in 
povezovanju nevladnih organizacij med seboj. 

Prvi dan, v petek, bo v dopoldanskih urah, okrogla miza na temo 
vključevanja in sodelovanja nevladnega sektorja, torej društev, ustanov 
in zasebnih zavodov z vladnim sektorjem, predvsem lokalnimi sku-
pnostmi. Predstavljen bo priročnik za vzpostavitev boljše komunikacije 
nevladnih organizacij z občinami. Cilj je, da regionalna stičišča NVO z 
občinami podpišejo zavezujoče sporazume.

Na prireditvenem prostoru predstavitev nevladnih organizacij, pred-
vsem društev na stojnicah in odru. Udeležili se boste različnih delavnic, 
se poiskušali v igrah, ki jih bodo organizirala društva, ogledali njihov 
kulturni program, lahko pa boste tudi kaj domačega pojedli in tudi kupi-
li. Sodelovala bodo najrazličnejša društva, društva podeželskih deklet in 
žena, športna društva, upokojenska društva, planinska društva, mladin-
ska društva, rokodelska društva.

Sobota je namenjena izmenjavi dobrih praks, druženju in zabavi. 
Udeležili se boste lahko tudi brezplačnega vodenega ogleda območja 
Slivne in Vač. 

Domače dobrote, sproščeno vzdušje, predvsem pa podpora društve-
nemu življenju in priznanje pri-
zadevnim članom, je dodaten 
razlog, da pridete na Slivno.

Društva, prijavnico za sode-
lovanje na festivalu dobite na 
www.srce-me-povezuje.si.

Že drugič Otpisani
V soboto, 10. aprila, se je bil v 
športni dvorani v Komendi za-
ključni turnir EL-TT odbojkar-
ske lige 2009/2010.

V osmi sezoni lige se je na 
265 tekmah rednega dela lige 
pomerilo kar 26 ekip oziroma 
339 igralcev in igralk. V ligi je 
v devetih različnih ekipah tek-
movalo tudi 30 naših občanov.

Na zaključni turnir, po siste-
mu dvojne eliminacije, se je uvrstilo najboljših 12 ekip rednega dela. 
Zmagovalec lige je že drugič zapored ekipa OTPISANI z igralci in 
igralkami iz Kamnika, Ljubljane in Domžal. V finalnem obračunu so 
ugnali ekipo Dajmedol, za katero igrata tudi dva Komendčana, tretje 
mesto je osvojila ekipa Šin-Kov, četrto pa ekipa Papirnica Lipa.

Organizator lige Društvo Prijateljev Športa se v imenu igralcev in 
igralk zahvaljuje generalnemu sponzorju lige STANISLAVU VODLAN 
s.p. za  podporo. Mi pa se že veselimo tradicionalnega ženskega turnirja, 
ki bo v nedeljo, 16. maja, in seveda naslednje - že devete sezone odboj-
karske lige v Komendi. 

Mihaela Poglajen 

ŠD Šola športa

Tekaška vadba v Komendi
Zima se je poslovila, toplejše temperature pa nas priganjajo, da ponovno 
začnemo s tekaško vadbo, ki nam bo pomagala dosegati nove cilje, bodi-
si boljše rezultate ali pa pri izboljšanju telesne kondicije. Vabimo vas torej, 
da se nam pridružite ob torkih in/ali petkih ob 18. uri ob glavnem vhodu 
v Športno dvorano Komenda. Če imate vprašanje v zvezi z vadbami, pi-
šite na elektronski naslov sdsolasporta@gmail.com ali pa pokličite na 
telefon: 040 170 767 – Miha. Se vidimo!

ŠD Šola športa 

OBJAVE



Aplenca Glasilo občine Komenda 4/2010

22

Justine sezam palčke
20 dkg domačega masla, 30 dkg moke, 1 
pecilni prašek, malo suhega kvasa, sol
Maslo utri med moko, prideni pecilni 
prašek, kvas in sol.
1 dcl olja, 1 dcl belega vina, 1 dcl mlačne 
vode

V sredino mase naredi jamico in dodaj olje, vino 
in vodo. Naredi mehko testo. Pusti ga počivati 30 
min. 1 jajce za premaz, sezam ali mak za posip.
Testo razvaljaj, namaži ga s stepenim jajčkom 
ter potresi s sezamom.
Potreseno testo obrni na drugo stran, tudi to na-
maži z jajčkom in potresi s sezamom.
Namazano testo razreži na 1,5 cm široke, po-
ljubno dolge palčke (lahko narediš drugačne 
oblike). Ko palčke polagaš na pekač jih 2 x  za-
vij. Peci cca 20 minut pri 200 stopinj Celzija.
Dober tek in na zdravje ob pivu ali vinu Vam 
želim

Katja  

OBIČAJI

Z gospodom Maksom Žnidarjem sva se srečala 
že pred mnogimi leti poslovno. Ker vsako leto 
prihaja v Komendo na Kmetijski sejem, sem 
pristopila k njegovemu razstavno prodajnemu 
prostoru. Beseda je hitro stekla. Gospod Žnidar 
je še izredno čil in dobrega spomina, a kaj bi 
to, saj mu do tromestne letnice manjka le še 15 
let. Tako sva ugotovila, da ima najin Podboršt 
skupno točko. Lahko rečemo, da je pravi zalju-
bljenec v svoj poklic in delo.

Davno nazaj je bilo na našem področju poleg 
lončarstva najbolj razvito Ščetarstvo-Krtačar-
stvo. Po podatkih statističnega poročila Trgo-
vske in obrtne zbornice v Ljubljani za leto 
1880 - Davčni okraj Kamnik – kraj: Moste 3 
obrtniki, Suhadole 1obrtnik, Mengeš 1 obrtnik, 
Šmarca 1 obrtnik, Ljubljana - mesto 2 obrtnika, 
Radovljica - Leše 1 obrtnik, Velike Lašče 1 
obrtnik.

To pomeni, da je bilo od 10. obrtnikov v 
Sloveniji kar 40 % na Komendskem območju.

Mojstri so si prizadevali širiti svojo dejav-
nost. A ni bilo lahko in tudi hitro ni šlo. Potrebe 
so bile vedno večje. Tako je na prehodu v 20. 
stoletje bilo na Kranjskem že 20 ščetkarjev. 
Levji delež je seveda pripadal kamniškemu  
območju. Tudi po prvi svetovni vojni se ta de-
lež obrtništva ni zmanjšal.

S svojimi prispevki bom poskušala delno 

Ščetkarstvo in Krtačarstvo na Komendskem

RECEPT

osvetliti tradicijo, razvoj in pomen dejavnosti, 
seveda s pomočjo ljudi, ki dejavnost dobro 
poznajo in jim je življenjska nit. Za danes 
zgodba gospoda Maksa Žnidarja iz Utika. 

Njegova zgodba mi je bila predvsem zani-
miva, kako in zakaj se je družina Žnidar izseli-
la iz Komende - s Podboršta. Naslednjič bom 
poskušala opisati najstarejšo delavnico Rebo-
ljevih, P'r Jurk iz Most. Bojim pa se, da je to 
kar prevelik zalogaj, zato prosim poznavalce, 
naj mi napake oproste in s svojim poznavanjem 
dodajo kamenček v mozaik obujanja starih 
običajev v Komendi.

V Stari Jugoslaviji so bili zakoni drugačni 
kot danes in prav neprijazni do ljudi. Oblast in 
ljudje so se povsod bali revežev. Tako je zakon 
o lastništvu nepremičnin odrejal, da morajo 
družina in otroci, ki živijo v najemniškem sta-
novanju ali hiši po devetih letih bivanja hišo 
zapustiti. Žnidarjevi s štirimi otroki so živeli v 
najemniški hiši na Podborštu, nasproti 
Jožn'kovih, ki je danes ni več. Leta 1932 sta do 
očeta prišla dva občinska odbornika in očetu 
dala pogoj,  da se mora on sam odselit in za 
eno leto zapustiti družino »podnevi in ponoči«, 
tako bi Žnidarjevi dobili podaljšek bivanja za 
naslednjih devet let. Sicer pa se mora cela 
družina takoj odselit. Oče seveda na svojo od-
sotnost ni pristal in tako so se morali takoj iz-
seliti. S pomočjo premožnega Češkega kavar-
narja Panosi iz Kamnika-Pri Presti, kjer je bila 
tedaj zaposlena stara mati, so dobili v Utiku 
drugo, tudi najemniško hišo. Tudi tu so se jih 
ljudje bali, vsi so se bali revežev. Pri Žnidarje-
vih je bilo skupaj 10 otrok, vsi pridnih rok. V 
Utiku so pognali svoje nove korenine in posta-
vili sedem hiš.

Mali Maks je prvi razred osnovne šole obi-
skoval v Vodicah.

Mati, rojena 1900, se je pri 21. letih poročila 
in se takrat tudi zaposlila v krtačarski delavnici 
»Bratje Naglič« Petra in Karla iz Šmarce. Iz-
delovali so predvsem krtače za čevlje in »za 

mazat pasto«. Že takrat je bilo to podjetje staro 
preko 100 let. Leta 1930 je mali Maks kot 
petletni fantek začel pomagati svoji mami pri 
delu. Zavezoval je mazalke – ščetinarke. Ko je 
bil star 8 let, je v osnovni šili v Vodicah za 
predmet ročno delo izdelal ribarico. V klop je 
zabil deščico z žebljem, prinesel od doma sirko 
in naredil ribarico. Dobil je odlično oceno in 
izdelek je dolga leta krasil šolsko vitrino. Pri 
14. letih se je želel izučiti  za poklic, ki ga ima 
rad še danes, in z žarom v očeh govori o njem. 
Mati je učno mesto zelo iskala in ga dobila pri 
Hinku Šimencu v Ljubljani. Šimenc pa je fanta 
vzel zato, ker je hotel enkrat v življenju konku-
rirati Moščanskim obrtnikom.

Ščetkanje-ščetarstvo je bilo na našem po-
dročju najstarejše in najbolj razvito v Mostah 
pri posameznih obrtnikih-Pri Jur'k in pri Zavr-
šnik. V Komendi so imeli domačo obrt pri 
Nemčevih na Klancu, pri Andrejevcu - Lap 
Franc so delali predvsem riba'ce, saj so bile 
nepogrešljiv pripomoček v vsaki hiši. Delale 
so se iz sirka, iz odpadnega sirka sirkovih me-
tel. Izvažal so jih preko Zagreba celo na Hrva-
ško.

Maks Žnidar se je vozil v uk v Ljubljano na 
konec Resljeve ceste - pri Zmajskem mostu; 
vsak dan s kolesom in naredil po 20 km v vsako 
smer. Dvakrat tedensko pa je moral na Obrtno 
šolo v Mengeš. Kanonik dr. Franc Kimovec 
mu je pomagal, da je nekaj časa živel v Vajeni-
škem domu na  Kersnikovi ulici v Ljubljani. 
Šolanje je trajalo tri leta, zaključni izpit bi 
moral opravljati leta 1941. Ljubljana je bila 
takrat že okupirana od Italijanov in Nemcev in 
niso ga pustili čez mejo. Mojster Hinko je 
moral svojo delavnico zapreti. Žnidar je izgubil 
službo, mojster pa mu je v delavsko knjižico 
napisal, da se mora zglasiti pri njem na delo 1 
mesec po končani vojni. Preselil se je na Črnu-
če. Že takrat si je zelo želel imeti lastno trgovi-
no, a mu oblasti tega niso dovolile. 

nadaljevanje prihodnjič

Ustanova Petra Pavla Glavarja (UPPG) Ko-
menda – Odbor za dodeljevanje socialne po-
moči – je tudi letos pripravila velikonočno ob-
darovanje naših občanov in družin v stiski. 
Dobrodelna akcija je potekala ves marec, vrata 
zanjo pa so tudi tokrat gostoljubno odprle trgo-
vine TUŠ Moste, Kmečki hram Križ, Palček 
Komenda in Marija Moste. Vsem tem trgovi-
nam se za to vodstvo UPPG Komenda in 
omenjeni odbor toplo zahvaljujeta.

Prav tako vsem darovalcem. Z njihovo po-
močjo in pripravljenostjo omenjenih trgovin 
smo člani Odbora za dodeljevanje socialne 
pomoči pripravili devet paketov živil in drugih 
dobrin za naše občane  in družine v gmotni 
stiski. Ti paketi so bili letos skromnejši, ker so 
bili takšni tudi darovi. Kljub temu pa so jih 
obdarovanci hvaležno sprejeli, saj so jim po-
lepšali velikonočno praznovanje, hkrati pa so 

Zahvala za velikonočna darila
občutili, da so v naši občini še ljudje, ki mislijo 
nanje. 

S tem pa nikar ne mislimo, da smo do de-
cembra, ko bo nova dobrodelna akcija, končali. 
Imejmo še naprej odprta srca in roke za naše 
bližnje v stiski, jim radi pomagajmo v dejanju, 
z dobro besedo, prijaznim nasmehom, opogu-
mljanjem. Vse to in še marsikaj drugega potre-
bujejo, saj se tudi v naši občini po podatkih 
strokovnih služb povečuje število ljudi v gmo-
tnih stiskah in potrebah. Naša pomoč jim bo 
dala vedeti, da so še ljudje, ki v sedanjih težkih 
gospodarskih časih in socialni krizi mislijo 
nanje. Kar damo, dajmo iz srca! In bodimo 
veseli, da lahko damo, hvaležni, da imamo za-
poslitev, plačo, zdravje, dom … Številni tega 
nimajo.  

Za UPPG Komenda Jože Pavlič, predsednik 
Odbora za dodeljevanje socialne pomoči 
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Očistimo Slovenijo 2010 v enem dnevu
Suhadole
Že v torek, 13. aprila, je kljub dežju pet vaščanov pobiralo težje odpad-
ke v smeri proti Mlinčkom in jih nalagalo na veliko traktorsko prikolico; 
zabojnik sredi vasi je bil dan pred osrednjo čistilno akcijo in na sam dan 
akcije do vrha poln. Tudi upokojenci so že pred tem dnem pridno pobi-
rali odpadke ob poti proti njim tako ljubim Mlinčkom; prav tako ribiči 
ob Pšati. Ta reka in pa njen razbremenilnik je ekipam, ki so dobile nalo-
go, naj se lotijo njunega čiščenja, povzročil veliko zahtevnega in zamu-
dnega dela, saj je bilo treba biti zaradi marsikje zelo strmega in spolzke-
ga terena ter globine reke še posebej previden. 

Koordinatorki akcije, pri kateri so tudi letos še posebej zavzeto sode-
lovali člani ŠD Suhadole s predsednikom Petrom Pibernikom na čelu, 
in Odbora za ohranitev kvalitete podeželskega okolja, upata, da bo veli-
ka količina nabranih odpadkov vsaj malo potrkala na vest vseh, ki jim 
doslej ni bilo mar lepe in čiste narave. Zavedata pa se, da sodelujoči v 
akciji ne bodo mogli brez občinske pomoči in spremembe zakonodaje 
rešiti tako zahtevnih stvari, kot je odlaganje neprimernih odpadkov na 
travniški parceli na desni strani Pšate v smeri proti Mlinčkom, nato pa 
prekrivanje z zemljo in posejano travo.
O čistilni akciji so povedali 

»Takšne akcije so potrebne za ozaveščanje vsake-
ga občana naše občine, kako pomembna je skrb za 
čisto naravo, od katere smo vsi tako odvisni. Čim 
več jih bo, tem bolj bomo ekološko prebujeni, spre-
menili svoj odnos do okolja, drugače ravnali z od-
padki; začeti pa mora vsak najprej pri sebi.«

»Naravo smo dobili od prednikov, so nam jo zau-
pali v varovanje, mi pa jo bomo prihodnjim rodovom. 
Zato si želim, da ta akcija ne bi bila neka »enodnev-
nica«, marveč bi se iz nje naučili, kakšen odnos 
moramo imeti do narave vse leto. Verjamem v uspeh 
današnje tako obsežne akcije. Pri njej in v prihodnje 
je pomembno dvoje: ozaveščanje in dajanje dobrega 
zgleda drugim.«

»Svet je bil nekdaj lepši, kot je danes. Za to je kriv 
predvsem človek. Dolžni smo, da bolj skrbimo za 
naravo, za lepši in prijaznejši prostor okrog nas; da 
spremenimo svoj odnos do tega, kar nam je bilo po-
darjeno. Potem bo lepše na tem svetu.

»Rad se udeležujem takšnih akcij. Najprej zato, 
ker je potrebna, potem pa tudi zaradi druženja in 
srečevanja vaščanov. Tovrstne akcije nas bolj pove-
žejo med seboj, naredimo pa tudi veliko koristne-
ga.« 

Ivanka Špende

Andreja Blažič

Lucija Pečlin 

Jani Benda

Polona Zupančič 

»Sem v skupini skavtov iz Komende. Na čistilno 
akcijo nas je prišlo nekaj več kot 20, ker se skavti 
zavedamo, da je sestavni del kvalitete našega bi-
vanja čisto okolje, za kar smo dolžni skrbeti tudi po 
naših pravilih. Dobro bi bilo, take akcije ponoviti 
večkrat, čeprav samo na območju občine.«

»Taka akcija je koristna in potrebna. Začeli smo 
nekaj let prepozno misliti na konkretne ukrepe za 
čisto okolje. Kot dolgoletni aktivni gasilec lahko 
povem, da smo člani našega PGD večkrat samoini-
ciativno čistili najbolj potrebne dele naše vasi. Pa 
bomo to še storili, če bo potrebno. Akcija je dobro 
organizirana.«

»Akcija je dobro organizirana in menim, da bo 
predvsem vzgojna za mlajše, ki  bodo od nas pode-
dovali svojo prihodnost. Prišla sem s hčerko in vnu-
kom, pa tudi malo razgibanja mi ne bo škodilo. Huda 
sem na delovni čas prevzema odpadkov v«jami«, 
kjer imajo ob sobotah sprejemanje odpadkov pre-
hitro končajo. «

»Pripeljal sem že drugo samokolnico sortiranih 
odpadkov, ki sem jih zbral že včeraj. Pa jih bom še 
nekaj. Akcija je koristna in bo morda le malo očistila 
»divja« odlagališča. Tisti, ki odlagajo odpadke v 
naravo, so vsega obsojanja vredni in potrebni vzgoje 
ali pa represivnih ukrepov. « 

»Sem nekako zaprisežen varuh in ljubitelj narave, 
tako kot geograf in kot član lovske družine. Menim, 
da bi morala biti moralna prioriteta vseh, da se zave-
damo pomembnosti čistega okolja. Sicer pa smo 
lovci na svojih poteh v naravi že postali nekaki 
»smetarji« in skušamo popraviti to, kar zagrešijo 
drugi. Akcija je dobro organizirana in sem prepričan, 
da bodo rezultati dobri. «

 Jože Pavlič, Tone Ogorevc 

Jože Sušnik

Ana Božič

Albin Schmuck 

Jernej Zupančič

Komendski skavti, razdeljeni v Četo, Volčiče, Noviciat in Klan, so se 
tudi letos vestno lotili pobiranja odpadkov na kar treh zanje določenih 
krajih. Mladi gasilci iz Komende
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POGLED

Tokratno nedeljsko jutro je poskrbelo za dru-
gačno presenečenje kot prejšnje. Če se je ob 
odhodu na Lubnik na zbirališču v Komendi od 
množice kar stemnilo, sem se tokrat čudila 
silno skromni udeležbi – le devet planincev, od 
tega kar pet planinskih vodnikov, se je odločilo 
za tradicionalni pohod na Porezen. Malce su-
mljiva udeležba …

Jutro je bilo oblačno, vremenska napoved pa 
precej slaba, popoldne padavine in na primor-
skem burja. A zdaj smo tu, in le kdo bi se pre-
strašil vremenske napovedi, dokler se nebo ne 
kremži. Sicer pa, samo da greš od doma, pa se 
nebo zjasni. Tako pravijo. In izkušnje govorijo 
v prid tej trditvi.

Pot iz Škofje Loke proti Petrovemu Brdu se 
mi je tudi tokrat zdela brez konca. Iz ovinka v 
ovinek. Na srečo pa je bila okolica slikovita, 
ponekod jo je v senčni legi krasila še kakšna 
snežna zaplata, poleg tega so tudi sogovorniki 
prispevali svoje. A pogled na naravo me ni tako 
premamil, da ne bi nekaj kilometrov pred ci-
ljem opazila prvih dežnih kapelj. Ups, kako bo 
pa tole šlo?! Še zadnji ovinki, zaradi ne najbolj 
obetavne vremenske napovedi smo do konca 
izkoristili asfaltirano cesto, in že smo bili na 
izhodišču. Ob cesti so bili na več mestih parki-
rani avtomobili in planinci so se odpravljali na 
pot. Tudi mi smo zaparkirali in prav žalostno 
sem pogledovala okrog sebe. Sneg, veliko 
snega, megla, rahlo pršenje. A zdaj sem tu, ne 
kaže drugega kot za skupino zagristi v breg. 

Postavili smo se v gosji red, predsednik Zo-

Močna burja spremljala planince 
ran na čelo, mi pa za njim. Najprej smo prečka-
li zasnežen travnik, gamaše so bile dobrodošle, 
a moje so počivale doma na varnem, in že smo 
se znašli v gozdu, po nekaj zavojih na markira-
ni poti, ki je bila nekoliko bolj uhojena. Bili 
smo še zgodnji, le nekaj planincev, ki so se 
vračali, smo srečali. Niso bili najbolj zgovorni, 
nebo nad nami pa se tudi ni hotelo zvedriti. 
Imela sem dovolj dela s tem, da sem varno 
usmerjala svoj korak, do klepeta mi ni bilo 
najbolj, saj sem se bala, da bom pričela zaosta-
jati. Višje smo bili, bolj zaviti v topla oblačila 
in redkobesedni so bili vračajoči se pohodniki. 
Ko smo prispeli na bolj odprt teren, sem dobila 
odgovor na vprašanje, čemu je tako. Veter je 
namreč neusmiljeno bril čez breg. Po kakšnih 
desetih minutah smo prišli v manj izpostavljen 
predel, kjer nas je vodnik opozoril, naj si še kaj 
oblečemo in se pokrijemo, ker to potem ne bo 
več mogoče. Nisem preveč spraševala, ovila 
sem se v šal in se zapela do vratu. In kmalu 
ugotovila, kako resnične so Zoranove besede. 

Prišli smo na greben, veter je okrepil svojo 
moč. Še nikoli nisem bila v hribih v tako div-
jem vremenu. Sneg, ki je na nekaterih mestih 
zdržal našo težo, povsod pa ne, veter, ki je za-
vijal okrog ušes in prinašal dežne kaplje. Mi-
slim, da sem prvič v življenju občutila, kako je, 
če ti dež biča obraz, kako je, če imaš občutek, 
da ti bodo obrvi primrznile in kako trepalnice 
postajajo ledene in težke. Kljubovali smo sili 
vetra in počasi napredovali v breg. Tokrat je 
tudi pozdravljanje vračajočih kljub planinske-

mu bontonu večkrat izostalo. Nekaterim so se 
videle le oči, besede pa je tako ali tako odnašal 
veter. Saj ni bilo kaj razmišljati – le naprej, čim 
hitreje do cilja. Nisem imela pojma, kako daleč 
je še. Koča se je pokazala kar naenkrat, moč 
vetra pa se ni zmanjšala niti malo. Koča – vhod 
vanjo so skrbni organizatorji dobesedno izko-
pali iz snega, saj ga je bilo pred kočo več kot 
dva metra.

V planinski postojanki je bilo veliko ljudi, 
vse v gibanju, prihajanju in odhajanju. Preo-
blačiti se ni bilo vredno, saj smo se ustavili le 
za dobre četrt ure, za čaj in malico iz nahrbtni-
ka, potem pa hitro nazaj v dolino. Ko smo 
prehodili greben in se znašli v zatišju, je bilo 
vse lahkotnejše in prijetnejše, čeprav je še ve-
dno rosilo in pihalo, a manj intenzivno. 

Ko smo prišli do avtomobila, je jutranje 
vprašanje dobilo zelo jasen odgovor. Saj nisem 
vedela, na kakšno pot se podajam, in prizane-
sljivi jutranji nasmehi drugih planincev so zdaj 
dobili svoje mesto. Oni so že vedeli, kaj je 
Porezen in kakšen obraz zna pokazati v tem 
letnem času in ob taki vremenski napovedi. 

Če bi vedela, kaj me čaka, bi najbrž ostala 
doma. A če bi ostala doma, bi bila prikrajšana 
za dragoceno življenjsko izkušnjo. In le kdaj, 
če ne v spremstvu izkušenih planincev, bi si 
lahko tako mirno privoščila tak planinski po-
tep. Splačalo se je. 

Irena

Minilo je že skoraj eno leto, odkar smo bili 
mladi iz občine Komenda na pobudo komen-
dske in trgoviške občine (ki je locirana čisto na 
jugu Srbije)  na obisku pri naših južnih »bra-
tih«. In v starem duhu bratstva in enotnosti  so 
obisk vrnili tudi oni. 

Z županom smo jih pričakali na lepo petkovo 
popoldne. Kot se spodobi, smo jih najprej 
sprejeli in gostili v prostorih občine, kjer smo 
po začetniški zadržanosti prebili led in se nato 
prepustili besedam 
in smehu. Tudi naš 
župan je bil zelo 
vesel njihovega pri-
hoda in v njem se je 
kaj kmalu prebudila  
jugo nostalgija. Po 
formalnem začetku 
smo odšli na večer-
jo, kjer se je s  prije-
tnim klepetom in 
odličnim vzdušjem 
končal naš prvi 
skupni večer.

V soboto ni bilo 
jutranjega poležava-
nja, ampak glasna 

Trgovište v Komendi 
rana ura in destinacija: Planica 2010. Gostje 
niso bili nič kaj preveč zaspani, saj so bili v 
velikem pričakovanju svetovnega športnega 
spektakla.  In tudi res je bilo tako! Bili so nad-
vse navdušeni in navijaško razpoloženi. Navi-
jali so za vse, ne glede na to,  iz katere države 
je bil tekmovalec. Planica jih ni utrudila, kajti 
večer se je nadaljeval z dobrim okrepčilom in 
nato odhodom v nočno ljubljansko življenje. 

Naslednji dan smo jim razkazali našo obči-

no, pomembne stavbe  in predstavili zgodovino 
le-te. Popoldne smo jo mahnili v naše glavno 
mesto, kjer smo v sproščenem vzdušju preži-
veli mirne trenutke po napornem sobotnem 
navijaškem športnem dnevu.

Ker pa sta v družbi naših gostov bili tudi dve 
prelestni dekleti, ki sta si močno zaželeli naku-
povanja, je bil ponedeljek namenjen trgovinam, 
oblekam in čevljem. In moški se v tem primeru 
niso smeli popolnoma nič pritoževati!

V večernih urah smo degustirali slovenske 
jedi in kranjska klobasa je postala njihova 
»omiljena« hrana. Na zabavi, ki je sledila, nas 
je obiskal ansambel narodno-zabavne glasbe. 
Kot pika na i je bil prihod samega maršala Tita, 
ki je sedaj, v posmrtnem , gasilec Tito. Sloven-
ski »narodnjaki« so skrbeli za odlično glasbo, 
medtem ko so nas »bratje«  učili plesat kolo, 
mi pa njih polko in valček. Večer se je prevesil 
v jutro, ko so prijatelji odrinili na dolgo pot 
proti domu.

Pa naj še kdo reče, da duh ljudi, nekoč 
združenih v en velik narod, ne živi še danes.

Tomaž Horvat in Ana Zarnik Horvat
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DRGNJENJE KLOPI

V torek, 9. 2. 2010, smo se vsi šesti razredi 
zbrali pred šolo, da bi se odpeljali v šolo v na-
ravi. Kovčke smo zložili v avtobus in se poslo-
vili od staršev.

Prispeli smo v Cerkno. V hotelu smo odloži-
li kovčke in odšli na smučišče. Tam smo poka-
zali, kaj znamo, in učitelji so nas razporedili po 
skupinah. Jaz sem bila v skupini za deskanje 
na snegu. Deskali smo do kosila, potem smo 
odsmučali do dna in odšli v hotel. Sobe nam 
niso bile prav všeč. Obleke smo pospravili v 
omare, se preoblekli in odšli na večerjo. Tiste-
ga dne smo se zelo zabavali.

V sredo, 10. 2. 2010, smo zjutraj odšli na 
zajtrk, potem pa na smučišče, kjer smo smučali 
do kosila. Smučali smo še do tretje ure, nato pa 
se vrnili v hotel. Tega dne nismo počeli nič po-
sebnega.

V četrtek, 11. 2. 2010, smo pojedli zajtrk in 
skoraj zamudili avtobus, ker sem v sobi pozabi-
la smučarsko karto. Tega dne smo se 
smučali in deskali kar do pol štirih. 
Vrnili smo se v hotel. Tam smo nare-
dili miselni vzorec za gospodinjstvo, 
si odpočili od napornega dne in odšli 
na večerjo. Na izbiro smo imeli dva 
menija in večina nas je izbrala njoke 
s sirovo omako. 

V petek, 12. 2. 2010, smo že zju-
traj pri zajtrku zapeli vse najboljše 
učitelju za športno vzgojo. Bil je 
presenečen in se nam je zahvalil. 
Na smučišču smo se zavedli, da je 
to že naš predzadnji dan. Po kosilu smo smuča-
li do treh in se nato odpeljali v hotel. Ko smo 
izvedeli, da bo po večerji disko večer, smo se 
dekleta in fantje začeli urejati. Bil je večer in 
pol, jaz sem se zabavala s prijateljicami. Gle-
dale smo fante in se pogovarjale. Ni bilo 
učenca in učitelja, ki ne bi plesal. Ob desetih 
smo zaključili s programom in se odpravili v 
sobe. Ta večer mi je bil zelo všeč. 

V soboto, 13. 2. 2010, nam je bilo zelo hudo, 
saj smo vedeli, da odhajamo domov. Po zajtrku 
smo spakirali in se odpeljali na smučišče. Po 
kosilu nismo prav dosti smučali. Ko je napočil 
čas, da gremo domov, smo se še zadnjič odpe-
ljali na dno smučišča, pospravili smučarsko 
opremo in sedli na avtobus. Ob štirih popoldne 
smo prišli v Komendo. Starši so nas že čakali. 
Šola v naravi mi je bila zelo všeč. Želim si, da 
bi lahko šla še enkrat.

Marjeta Lipužič, 6. a
Projekt LEPO JE ŽIVET

Vsakdanje izkušnje v šolah, javnosti in v 
družinah, prav tako pa tudi znanstvene raziska-
ve kažejo, da se mladi omamljajo. Ta pojav se 
čedalje bolj stopnjuje in dogaja v čedalje zgo-
dnejših letih razvoja. Tako  smo se petošolci 
naše šole priključili projektu  Lepo je živet - 
model preprečevanja zasvojenosti in oma-
mnih motenj naravnih potreb v osnovnih 
šolah. Skupaj z Inštitutom Antona Trstenjaka, 
prostovoljci, socialno delavko in razredničar-

Šola v naravi 
kama smo preživeli veliko razrednih ur. Ob 
koncu projekta (4. 3. 2010) smo opravljeno 
delo predstavili staršem. In ker smo bili zelo 
uspešni, so nas z Inštituta  prišli tudi posnet. 
Naše delo so predstavili Ministru za šolstvo.
Nekaj utrinkov s projekta, učencev 5. b razreda:
Z nami sta bila Joži in Peter. Učila sta nas, kako 
alkoholu reči NE. (Lara)
Všeč mi je bil poskus z rožama. Eno smo zali-
vali z vodo, drugo z alkoholom. Prva še sedaj 
lepo krasi naš razred, druga se je že po enem 
tednu posušila. (Katarina Š.)
Všeč mi je bila delavnica, ko smo sestavili rap 
skladbo. Nekaj verzov: Pivo ubija, ker je alko-
hol, mladi fantje pijejo ga, ljubezen izgubijo…
(Luka)
Izvedeli smo, kaj pomeni ena merica alkohola 
in izdelali  zanimive plakate.(Laura)
Vedel bom, kako nekomu reči NE, če mi bo 
ponudil alkohol. (Filip)

Zelo sem vesela, da je naša šola bila vključena v ta 
projekt, saj je zelo poučen in zanimiv. (Monika)
Najbolj všeč mi je bilo, ko smo Petru, Joži, pred-
stavnicam Inštituta, ravnateljici ter staršem poka-
zali, kaj smo se v tem času naučili. (Andraž R.)
Ker smo v projekt vložili veliko dela, smo na 
koncu dobili diplome in nekateri prvič diplomi-
rali. (Tadeja)
Tehniški dan

V petek, 5.3. 2010, smo se učenci petih ra-
zredov odpravili v Tehniški muzej Slovenije v 
Bistri. Ko smo prispeli, smo si učenci 5. b 
najprej šli ogledat muzej. Videli smo prerez 
drevesa in spoznali, kako ugotovimo, koliko je 
drevo staro. Potem smo si ogledali oddelek te-
sarstva. Všeč so mi bili ročno izdelani kozolci, 
ki so jih uporabljali za sušenje sena. Iz lesa je 
bila narejena tudi maketa prvega ljubljanskega 
stadiona, ki so ga naredili leta 1922. Med naj-
lepšimi lesenimi stoli je stol REX, kralj med 
stoli. Ogledali smo si še oddelek z živalmi in 
na koncu še avtomobile. 

Imeli smo dve delavnici. V prvi smo tkali. 
Izdelali smo si zapestnico iz volne. V drugi 
delavnici smo ločevali odpadke in izvedli EKO 
kviz. Bili smo zelo uspešni.

Ta dan smo izvedeli in videli veliko novega. 
Vsi smo bili polni novih spoznanj. Še kdaj si že-
lim obiskati Tehniški muzej Slovenije v Bistri.

Katarina Škufca, 5.b

Na goro Sv. Miklavž v Tuhinju
S planinskim krožkom smo se odpravili na 

goro Sv.Miklavž. Po osemdesetih minutah 
vzpona smo prispeli na naš cilj.

Na vrhu sta mežnarija in cerkev okoli katere 
je turški zid. Ogledali smo si cerkev. V cerkvi 
je zelo lep strop. Ko smo bili že na vrhu, nas je 
ujel dež, zato smo pomalicali kar v mežnariji. 
Notri je bila tudi zanimiva črna kuhinja. Kmalu 
je dež ponehal in spet smo bili lahko zunaj. 
Takrat smo se kmalu odpravili v dolino.

Pohod na Sv. Miklavž mi je bil zelo všeč, 
ker nismo hodili predolgo in, ker sem videla 
črno kuhinjo ter cerkev.

Špela Plevel, 4.b
Ekskurzija 

Zgodaj zjutraj, 7. 4. 2010, smo se odpravili v 
Ljubljano. Tam smo si najprej ogledali Muzej 
novejše zgodovine Slovenije. Videli smo stalno 
razstavo muzeja. Glavna tema razstave je Slo-
venci v 20. stoletju. Začne se z razlogi za 1. 
svetovno vojno. Ogledali smo si tudi primer 
rova, v kakršnem so živeli vojaki na fronti. Za 
tem sledi 2. svetovna vojna ter nazadnje še 
osamosvojitev. 

Pot smo nadaljevali z dvajsetminutnim 
sprehodom do Prešernovega trga, kjer smo se 
razdelili v dve skupini. Naša si je najprej 
ogledala zgradbe secesijskega obdobja, vse do 
nekdanjega Slovenskega trga.

Nato smo se odpravili v Hišo eksperimentov. 
Tam smo se imeli krasno. Zelo je bilo zanimi-
vo. Odkrivali smo fizikalne zakone, merili hi-
trost naših refleksov in se šepetaje pogovarjali 
iz enega konca sobe v drugega. 

Veseli me, da so nas učitelji odpeljali v Lju-
bljano, da so nam to ekskurzijo pripravili.  
Zelo sem uživala. Tega dne ne bom pozabila.

Magdalena Rode, 9. b 
Orientacijski tek po Komendi

V petek, 2. aprila, smo se osnovnošolci 
OŠ Komenda Moste ob 10. uri zbrali pred lo-
vsko kočo na Križu. Vsi nestrpni smo komaj 
čakali na začetek tekmovanja. Razdelili smo se 
v skupine po tri ali štiri, vzeli kompase ter ze-
mljevide prog in se ogreli. 

Najprej smo pozorno poslušali razlago 
mentorice zgolj s tem namenom, da se ne bi 
izgubili in da smo spoznali progo. 

Startali smo… Eni so hodili, drugi tekli, 
vendar smo na koncu vsi do vrha umazani in 
poškropljeni od blata le prišli do določenih 
točk na progi. Zaradi treh različnih tipov prog 
smo morali odteči dve. 

Ob prihodu na cilj smo se dobro okrepčali in 
se počasi vrnili domov.    

Žan Žnidar, 9. b 
V petek, 2. aprila 2010, smo se ob 10. uri 

zbrali pri lovskem domu. Vodja orientacijskega 
kluba nam je razložila, katere barve kaj pome-
nijo. Razdelila nam je azimute ter karte za 
progo, ki smo si jo izbrali. Ko je vsaka skupina 
odtekla dve progi, smo odšli domov. 

Anja Turinek, 9. b 
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SKAVTI

Skavti v Sloveniji praznujemo 20 let Združenja 
slovenskih katoliških skavtinj in skavtov 
(ZSKSS), ki je bilo ustanovljeno 31. marca 
1990. V ljubljanski stolnici je na ta dan leto-
šnjega leta mašo daroval nadškof Stres, ko-
mendski skavti pa smo se v velikem številu 
zbrali v župnijski cerkvi v Komendi, kjer smo 
se Bogu zahvalili za vsa pretekla leta in pripo-
ročili za naslednja.

Po maši smo se zbrali v kapeli. Najprej je 
sledila kratka zgodovina našega združenja, 
potem pa praznovanje ob tortah in ogledu (ne-
kaj celo zmagovalnih) filmov, ki  jih je v prete-
klih in letošnjem letu posnel klan za filmsko 
tekmovanje  Zlata žaba.

10. aprila pa je bilo osrednje praznovanje, 
slavnostna akademija v Poletnem gledališču 
Studenec. Prvič v zgodovini ZSKSS so podeli-
li najvišje priznanje ZSKSS, to je zlata lilija, 
dobil pa ga je pobudnik, ustanovitelj in prvi 
načelnik skavtov v Sloveniji Peter Lovšin. 
Obiskal nas je tudi predsednik države dr. Dani-
lo Turk in dal praznovanju še večjo težo.

Načelnik združenja Sandi Hribar se je v 
svojem govoru spomnil na začetke, ki jih je s 
seznanitvijo z idejo o skavtih leta 1984 in s 

Cvetna nedelja
Zelo lep običaj, ki v marsikaterem kraju zdru-
žuje vaščane, je delanje butar oziroma pletenje 
zelenja, s katerim se simbolno pozdravi vrnitev 
Jezusa Kristusa iz puščave in 40-dnevnega 
posta v njej. Skavti imamo kar nekakšno nava-
do, da vodi in veje med seboj tekmujemo, kdo 
bo naredil večjo, lepšo in izvirnejšo butaro. Že 
nekaj let trend bolj narekuje obliko in izvirnost, 
medtem ko temu ni bilo tako pred petimi leti in 
več, ko smo imeli za rivale tudi vaške korenja-
ke iz Mlake in Podboršta. Takrat je bila bolj ali 
manj pomembna le višina, ki je na vsak način 
lahko zelo atraktivna. Nekateri stari mački smo 
se prav zaradi tega posebej razveselili visoke 
butare, ki so jo naredili volkovi, saj je le-ta 
dodatno s svojo lepo dekoracijo zbudila ponos 

in nostalgijo. Naredili smo izbor najatraktiv-
nejše butare, na katerem je zmagalo zelenje v 
obliki pločevinke z obešenimi čopiči, kar je 
skupaj predstavljalo njenega avtorja 
Piksn'penzla (noviciat). Našle so se tudi dvaj-
setica in rutka (dvajset let skavtstva v Sloveni-
ji, volčiči bravo, zelo izvirno), sokol (sokoli), 
tronožna piramida (klan) in še nekaj zanimivih 
oblik.

Boj med vodi in vejami skavtov bo zagotovo 
ostal, vseeno pa se nadejamo, da je letošnje 
zelenje, posebej krasotica volkov, koga izven 
skavtov izzvalo na prestižno tekmovanje v iz-
delovanju butar, saj so ta zdrava rivalstva zares 
dobrodošla. 

Veseli volk, Arnold Oton Ciraj

Zmaga na filmskem 
festivalu
Komendski klan Farovški zajci se je že šestič 
zapored udeležil filmskega festivala Zlata žaba, 
ki ga organizirajo domžalski skavti in že tretjič 
zmagal v kategoriji najboljši film. Čestitke 
klanu! 

Če kdo želi o festivalu vedeti več, mu je na 
razpolago povezava festivala 'http://domzale1.
skavt.net/Zlatazaba.html', kogar pa zanima 
zmagovalni film, si ga pa lahko ogleda na naši 
spletni strani 'http://komenda1.skavt.net/'.

Veseli volk, Arnold Oton Ciraj

Če začnemo z bolj uradno definicijo svetlob-
nega onesnaževanja: svetlobno onesnaženje je 
vsako nekontrolirano uhajanje svetlobe iz 
umetnih virov izven cilja osvetlitve. Še posebej 
tisto, ki je usmerjeno nad vodoravnico. Posle-
dice so žarenje nočnega neba nad mesti, ble-
ščanje, vsiljena svetloba, zmanjšana nočna vi-
dljivost in nepotrebno trošenje energije. 
Končna posledica je vedno bolj osvetljeno 
nočno nebo, posledično izginjanje zvezd in iz-
ginjanje noči kot naravne danosti. 

Nezasenčene svetilke v nebo pošiljajo veliko 
več svetlobe, kot je potrebno, kar pomeni, da 
so energetsko bolj potratne od zasenčenih. V 
Sloveniji vsako leto po nepotrebnem porabimo 
za približno 10 milijonov evrov električne 
energije. Tako ima Slovenija med državami 
EU že zdaj rekordno porabo elektrike za raz-
svetljavo. Druga stvar je prekomerna umetna 
svetloba v nočnem času. Naravni ritem dneva 
in noči je nujno potreben za normalno delova-
nje večine živega sveta, s prekomerno svetlobo 
pa nočni čas le skrajšujemo. Prav to v nekaterih 
ekosistemih že resno ogroža posamezne vrste. 
Tako kot za živali je tudi za človeka in njegovo 
zdravje naravni bioritem dneva in noči izre-
dnega pomena. Vnos svetlobe v nočnem času 
med spanjem prekine tvorbo melatonina, za-
ščitnega onkostatičnega hormona in antioksi-
danta. Vse več dokazov pa potrjuje hipotezo, 
da je zmanjšano nastajanje melatonina vzrok 
za povečano pogostnost pojavljanja raka na 
prsih in debelem črevesu. Motnje spanja pa so 

20 letnica ZSKSS v Sloveniji
slavnostno obljubo leta 1986 v okviru Sloven-
ske zamejske skavtske organizacije, leto ka-
sneje udejanjil Peter Lovšin s še dvema navdu-
šencema iz voda Divji golob, ko so črno na 
belo zapisali svoj namen. Povezali so se z itali-
jansko katoliško organizacijo AGECSI, ki jim 
je pomagala vzpostaviti stik s tovrstnimi med-
narodnimi organizacijami. 31. 3. 1990 so se 
sanje dokončno uresničile takrat 70. skavtom, 
ko je bil ustanovljen ZSKSS. Cel govor načel-
nika si lahko preberete na spletni strani 
http://skavt.net/t/skavtopis/izpis/
id/3343/t/20-let-zdrave-pameti.

V 20. letih lahko le z besedami in kraticami 
naštejemo razne tabore (TZV, Življenje v nara-
vi, Taborne šole za voditelje, DSV, Jamboree), 
projekte (LMB), sodelovanja v vseh možnih 
mladinskih organizacijah itn. A za vsem tem so 
mladi obrazi v malih stegih, ki sledijo več kot 
100 let stari ideji ustanovitelja skavtstva Ro-
berta Baden-Powella. Ti so pravo srce in duša 
našega združenja. Na stotine zimovanj, tabo-
rov, na tisoče, že skoraj 10 tisoče tedenskih 
srečanj in najbrž preko miljone ur, ki jih name-
nimo tej ideji!

In vedno pripravljeni!
Jure Jerovšek, Srečni sokol 

Svetlobno onesnaževanje 
prav tako eden izmed poglavitnih vzrokov in 
simptomov depresij. 

Velika škoda se s svetlobnim onesnaževa-
njem dela tudi na astronomskem področju. 
Svetlobno onesnaževanje močno ovira astro-
nomska opazovanja, ker se šibka nebesna tele-
sa na osvetljenem nebu preprosto izgubijo. 
Ljudje se ne zavedamo hitrosti, s katero izginja 
naše nebo. Zgovoren primer je Manhattan v 
New Yorku, kjer že od leta 1940 naprej ne vi-
dijo Rimske ceste, v Evropski uniji pa 99% 
prebivalcev živi na območjih svetlobnega 
onesnaževanja. 

Rešitev problema svetlobnega onesnaženja 
je postopno nadomeščanje sedanjih nezasenče-
nih svetilk s popolnoma zasenčenimi, ki svetijo 
le navzdol, kjer svetlobo potrebujemo. V ob-
dobju 10-15 let bi tako brez dodatnih stroškov 
zmanjšali prekomerno osvetlitev na minimalno 
mero. 

27. marca 2010, od 20.30 do 21.30, se je že 
tretje leto zapored zgodil mednarodni dogodek 
Ura Zemlje. Akcijo je leta 2007 sprožil Sve-
tovni sklad za naravo (WWF) in sicer uporab-
niki ob določenem času ugasnejo luči in tako 
prispevajo k promociji boja proti podnebnim 
spremembam. Lani je pri akciji sodelovalo 88 
držav in 4088 mest. Čeprav smisel gibanja ni 
boj proti svetlobnemu onesnaževanju, temveč 
proti podnebnim spremembam, pa lahko kljub 
temu ugasnemo luči, pokažemo, da nam ni 
vseeno in s tem Zemlji namenimo uro počitka.

Barbara Prezelj
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Zbor je bil ob zadovoljivi udeležbi članov, 
med katerimi pa sem pogrešal mlade člane, ki 
po končani osnovni šoli vstopajo v življenje, 
pa tudi občinskih funkcionarjev ni bilo na 
spregled. So se pa občnega zbora udeležili go-
stje: predsedniki PD iz Mengša, Moravč in 
Kamnika,  navzoč je bil tudi predstavnik GRS 
in predsednik domačega turističnega društva. 
V prisrčnem kulturnem uvodu je sodeloval 
Moški pevski zbor iz Komende, sopranistka 
Nuša Fujan in flavtistka Monika Ravnikar.

Minuta molka je bila posvečena umrlim 
članom, nato pa je predsednik društva Zoran 
Sodnik nanizal probleme, s katerimi se je dru-
štvo srečevalo predvsem pri pridobivanju 
uporabnega dovoljenja za objekt. S tem in z 
razhajanji s prejšnjim najemnikom doma, ki je 
decembra odpovedal najemno pogodbo, se je 
začela nekaka »kriza« upravljanja z domom, ki 
pa je po zatrdilih predsednika rešena; kot je 
rešeno tudi vprašanje likvidnosti poslovanja, 
predvsem z dotacijami in donacijami. Tudi 
brez sredstev, ki jih je Občinski svet namenil 
delovanju društva, bi bilo normalno delovanje 
nemogoče. Sklenjena je tudi že pogodba z no-
vim najemnikom. V poročilu je poudaril zelo 
dobro delovanje vseh odsekov in sekcij, ki si 
za svoje delovanje zaslužijo resnično prizna-
nje.

Da pa mladih v bodoče ne bo manjkalo v 

Leto 2010 je evropsko leto boja proti revščini 
in socialni izključenosti. Evropska unija je ena 
od najbogatejših regij na svetu, a kljub temu 17 
% Evropejcev nima dovolj denarja za prežive-
tje in si ne more privoščiti osnovnih dobrin. 
Revščino pogosto povezujemo z državami v 
razvoju, kjer so podhranjenost, stradanje ali 
pomanjkanje čiste vode bolj ali manj vsakdanji 
izziv. A tudi Evropa se spopada z revščino in 
socialno izključenostjo. Morda nista tako resni, 
a kljub temu nista sprejemljivi. Revščina in 
izključenost posameznika prispevata k revščini 
celotne družbe.

Ena od bistvenih vrednot Evropske unije je 
solidarnost, ki je v času krize izredno pomemb-
na, zato nekaj nalog, za katere je sicer prav, da 
jih opravljamo vseskozi, a v letu 2010 toliko 
bolj angažirano:

Spodbujati vključevanje in politično obvezo 
vsakega družbenega odseka k sodelovanju v boju 
proti revščini in socialni izključenosti, od evrop-
ske do lokalne ravni, na javni ali zasebni osnovi;

Navdušiti vsakega posameznega evropske-
ga državljana, da sodeluje v boju proti revščini 
in socialni izključenosti;

Izraziti skrbi in potrebe ljudi, ki živijo v re-
vščini in so socialno izključeni;

Sodelovati s civilno družbo in nevladnimi 

Planinci o svojem delu
Člani Planinskega društva Komenda so se 16. aprila zbrali v prostorih Planinskega doma Milana 
Šinkovca na rednem občnem zboru.

društvu, skrbi šolska sekcija, v kateri je 
dejavnih 50 učencev, od tega samo 8 z ra-
zredne stopnje. Za vzgojo za življenje, lju-
bezni do narave in zdravega načina življenja 
prizadevno pomaga pedagoško osebje šole 
ob pomoči vodnikov društva. Planinskega 
tabora se je udeležilo 12 mladih in 12 njiho-
vih staršev. Predvsem pa pri delu z najmlaj-
šimi veliko pomagajo tudi starši, ki s svojim 
naraščajem velikokrat na izletih in taborih 
prispevajo svoj vzgojni del. Letošnji tabor 
bodo mladi preživeli v Trenti.

Markacisti so opravili veliko vzdrževal-
nih del na poteh in pri obnovi markacij. 
Skupaj je bilo vloženega več kot 180 ur prosto-
voljnega dela. Letos bo potrebnih več del tudi 
na delih planinskih poti, ki so jih v upravljanje 
prevzeli od PD Kamnik.

Sekcija skrbi za nenehno izobraževanje vo-
dnikov, pred kratkim je vodniški izpit opravil 
tudi Milan Šinkovec ml., ki je fizični del krsta 
že prestal. Brez sekcije »Škrjančkov« seveda 
ne gre. Lani je bilo aktivnih 25 moških in 19 
žensk, najuspešnejši pa so bili: Majda Drolc, ki 
je opravila 345 »vzponov« na Šenturško goro, 
drugo mesto (338) je pripadlo Ivanki Žulič, 
tretja pa je bila Angelca Žvelc, 255 krat na 
Šenturški gori. Močnejši spol pa si je osvojene 
»vzpone« razdelil: Franc Drolc (350), dva Pe-
tra Lončarja(oče in sin) iz Zaloga (335) in 
Štefan Kern (301).

Nadzorni odbor je pohvalil brezhibno vode-
nje financ, podeljena pa so bila priznanja Pla-
ninske zveze za petletno delo v društvo Petru 
Zmrzlikarju in Jožici Uršič, posebno priznanje 
za sodelovanje na vseh občnih zborih pa je od 
PD Komenda dobil Moški pevski zbor iz Ko-
mende.

Za delo v letošnjem letu so si zastavili obe-
tajoče cilje, ki poleg 32 izletov in vzponov (od 
teh dva v Avstrijo), zajemajo tudi obsežen se-
znam organizacijskega dela, izpopolnitev igral 
okrog doma, nadstrešek nad teraso, realizacijo 
pogodbe z novim najemnikom, ki je že začel z 
deli potrebne prenove opreme in kaže za delo 
tudi osebno zanimanje. Tudi sanacija financ bo 
opravljena tako, da se bo to leto končalo z iz-
ravnano bilanco.

Tone Ogorevc

Boj proti revščini in socialni ogroženosti
organizacijami, ki se borijo proti revščini in 
socialni izključenosti;

Pomagati odpraviti nesprejemljivo in sra-
motno revščino brez socialnega posluha;

Graditi družbo, ki ohranja in razvija kako-
vost življenja, družbeno blaginjo in enake mo-
žnosti za vse;

Povečati medgeneracijsko solidarnost in 
zagotoviti trajnostni razvoj;

Koliko revščine in socialne izključenosti je 
v občini Komenda, je težko reči, a prav gotovo 
tudi pri nas nismo izvzeti. V krajevnih odborih 
Rdečega križa Moste in Komenda nekaj vpo-
gleda imamo in se po svojih najboljših močeh 
trudimo vsaj malo doprinesti k zmanjšanju re-
vščine in socialne izključenosti. 

Imamo pa tudi nekaj gospodarskih družb, 
ki jim družbena odgovornost ni tuja. Med 
njimi je prav gotovo »Lidl«, ki se tudi sicer 

rad odzove na prošnje raznih društev, to pot 
pa so kar sami poklonili tri nove računalnike. 
Da bi ti trije računalniki prišli v prave roke, 
smo se v obeh odborih Rdečega križa odločili, 
da pozovemo družine, ki menijo, da so upravi-
čeni do njih, da pošljejo prošnje s kratkim 
socialno ekonomskim opisom na naslove:

Iz vasi Moste, Suhadole in Žeje na Marija 
Špehonja, Žeje 1a, 1218 Komenda

Iz vasi: Križ, Komenda, Gmajnica, Gora, 
Mlaka, Podboršt, Komendska Dobrava, Kla-
nec, Potok, Breg in Nasovče  pa na  KO RK 
Komenda in Križ, Glavarjeva cesta 104, 
1218 Komenda.

Rok za oddajo je 20 dni od dneva izida 
Aplence, če pa želite še kakšne dodatne in-
formacije, pokličite na 040 414 143.

KO RK MOSTE in KO RK KOMENDA 
in KRIŽ

RAČUNOVODSKE STORITVE
za družbe, s.p. in društva

PRVI MESEC BREZPLAČNO
 MIBOS d.o.o.

e-mail: mibos@volja.net
tel: 01/83 14 515, GSM: 031 305 451

Delovno predsedstvo občnega zbora 
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Izobraževanje 
gasilcev
Na tekmovanjih, predvsem mladinskih, nam 
vedno primanjkuje sodnikov s tako imenovano 
licenco. 12. marca se je v Kamniku začel tečaj 
za sodnike, ki ga organizira Gasilska zveza 
Slovenije. Iz naše zveze se je tečaja udeležilo 5 
tečajnikov. Tečaj je potekal ob vikendih, kon-
čal pa se je 18. aprila z izpitom. Pod vodstvom 
zelo dobrih in seveda zahtevnih predavateljev 
nas je tečaj uspešno končalo kar 80% udele-
žencev; kar je izjemen uspeh, saj so bili dose-
danji tečajniki uspešni do 50%. Ostali bodo 
lahko znanje pokazali na popravnih izpitih en-
krat v maju. 

Iz naše gasilske zveze so uspešno opravili 
izpit za sodnika Uroš Sušnik, Mojca Krovino-
vič, Slavko Poglajen in Mihaela Poglajen. 
Trenutno pa v Kamniku poteka tudi tečaj za 
strojnika, ki se ga prav tako udeležujejo člani 
naše gasilske zveze. 

Mihaela Poglajen

Po prostovoljnih gasilskih društvih imamo 
ustanovljene tudi komisije za članice. V okviru 
komisije sodelujemo na ravni regije, enkrat 
letno pa se udeležujemo posveta za članice na 
ravni Gasilske zveze. V soboto, 10. aprila, je 
Gasilska zveza Komenda organizirala posvet 
za članice regije III. 

Vsak organizator se trudi, da je srečanje za-
nimivo po strokovni plati in seveda tudi zabav-
no. Največ dela sta opravili predstavnica ko-
misije za članice regije III Vladka Bučevec in 
predstavnica članic GZ Komenda Damjana 
Bricelj. Žal udeležba ni bila velika, verjetno 

Ja, ta mesec je zares izbruhnila pomlad, kar se 
kaže predvsem pri raznolikosti dela Policije in 
v dejavnosti pridaničev, ki nam grenijo vsak-
dan. Sicer je res,da podatki za ta mesec niso 
popolni, kažejo pa pri opisu dogodkov s celo-
tnega območja Policijske postaje Kamnik kaj 
živahno sliko.

Na območju naše občine sicer nič posebnega, 
kar bi nam ne bilo že znano. 
Samopostrežba goriva

OMW bencinski servis na Potoku je pogosto 
žrtev zastonjkarjev, ki po točenju goriva »po-
kažejo pete«. Tako se je 8. 3. zgodilo, da je 
nekomu najbrž primanjkovalo denarja za darilo 
ženski osebi, pa je določen znesek hotel pri-
varčevati s kaznivim točenjem goriva. Če tega 
ne bo ugotovila obdarovanka, bodo pa ugoto-
vili policisti in mu poleg goriva zaračunali še 
kak tolar za povrh.
Zlato je dobra naložba

So pa časi že takšni, da je gornja misel smi-
selna, ni pa vedno povsem varna. To je spoznal 
občan s Križa, ki so mu 15. 3. vlomili v hišo 
doslej še neznani vlomilci. Postregli so si z  
zlatnino. Čeprav je znano, da srake ljubijo 
svetle predmete, so policisti prepričani, da so 
vlomilci (vsaj) »krščene srake«. Upajmo, da 
bo lov kriminalistov uspešen.
Zanimivosti

Med ostalim delom so policisti iz Kamnika 
imeli dovolj dela. Dovolj je samo bežen pogled 
v njihovo poročilo, ki med drugim navaja:

Prihaja pomlad
Eno tatvino v trgovini, 3 ta-

tvine goriva na črpalkah, sku-
paj 5 vinjenih voznikov, ki 
kljub ostrim kaznim in nadzo-
ru še vedno pregloboko pogle-
dajo v kozarec in so nato deležni 
gostoljubja v »policijskem ho-
telu«, 3 prometne nesreče na 
srečo brez večjih posledic, prav 
tako 2 vloma v osebne avtomo-
bile, dvakrat se je zgodilo nasi-
lje v družinah, kjer so morali 
posredovati policisti. Da droga 
ni nobena redkost na našem 
območju, so dokazali 3 zasačeni 
imetniki nedovoljenih poživil. Zgodila sta se 
tudi 2 vloma v stanovanjsko hišo in 1 vlom v 
trgovino.

Pestra slika dogajanja, čeprav ne obsega 
podatkov za ves mesec.
Dobro je vedeti,

da se je sneg za letos poslovil, pa tudi zakon-
ski predpisi o zimski opremi so zaenkrat odveč. 
Upam, da ste preobuli vaše jeklene konjičke, 
saj zimske gume niso primerne za letne vozne 
razmere. Nastopila je doba vse pogostejše 
uporabe motornih koles in včasih preveč pre-
gretih glav, ki na njih sedijo. Ne mislim obto-
ževati vseh motoristov povprek, je pa verjetno 
na mestu opozorilo, da smo za varnost prometa 
odgovorni vsi, ki se znajdemo na cesti. Zaradi 
tega je potrebna tudi posebna pozornost vozni-
kov osebnih in drugih avtomobilov na ravnanje 

in vožnjo vseh udeležencev v prometu, posebej 
tudi na ravnanje in vožnjo motoristov. V času, 
ko se odpravimo na izlet  ali po opravkih, za-
klepajte avtomobile in ne postavljajte na raz-
stavo vsega, kar je ostalo v avtu. Utegne se 
vam maščevati.

Pa še nekaj. Na zahodu občine je postalo 
»moderno« obračanje prometnih znakov. Obr-
njeni so tako, da ne kažejo dejanske uporabnost 
in zavajajo voznike, ki z neprednostne ceste 
zavijajo na prednostno. Če so taka križišča še 
delno nepregledna, je prometna nesreča lahko 
hitro tu. Kdo bo kriv? Predvsem nepridipravi, 
ki si promet predstavljajo po svoje, pa tudi in-
špekcijski organi bi bili lahko občasno pozorni 
na prometno signalizacijo.

Prijetno pomlad in srečno! Doma in na vo-
žnji ali sprehodih. Pa na kresničke ponoči ne 
pozabite!

Tone OgorevcSrečanje članic regije III
zaradi napovedi slabega vremena, tiste, ki nas 
vreme ni prestrašilo pa smo imele zelo zanimiv 
dopoldan. Našega srečanja so se udeležili tudi 
poveljnik GZ Slovenije Matjaž Klarič, vodja 
članic GZ Slovenije Marinka Cempre Turk, 
predsedujoči regije III Matjaž Markovšek in 
seveda predstavniki naše gasilske zveze. Po 
pozdravnih govorih smo se iz pred PGD Križ 
peš odpravile v PGD Moste. Tam so nam čla-
nice prikazale tri zelo dobro izvedene vaje. 
Najprej smo si ogledali gašenje notranjega 
požara, postavitev trodelne lestve in reševanje 
iz višin. Poveljnik GZS Matjaž Klarič je po 
vaji z navdušenjem izjavil, da takšne vaje niti 
člani ne bi mogli bolje prikazati. Bravo punce 
in seveda mentorji. Da je bilo srečanje še bolj 
pestro, so se ekipe članic pomerile v vezanju 
vozlov, kvizu in metanjem vrvi v krog. 

Po Šolski poti smo se potem podale k PGD 
Komenda, kjer se je nekaj članic preobleklo v 
intervencijske obleke in na hipodromu prika-
zalo gašenje požara.  Pot pa smo sklenile na 
Križu ob predstavitvi novega gasilnega sred-
stva Bio versal.

Tekmovalkam smo razdelili ročno poslikane 
majice, delo članic PGD Komenda in spomin-
ska darila. Ob manjšem prigrizku smo sklenile 
naše srečanje.

Mihaela Poglajen
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Na svetu mnogo je poti
a samo ena vodi tja,
kjer boš ti,
po tej poti za teboj
pridemo mi vsi.

ZAHVALA 
V 82. letu je po težki bolezni dotrpel 
naš dragi mož, ata, nono, pranono, tast 
in stric

JURE 
MALETIČ

s Križa pri Komendi,
upokojenec JATE d.d.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem,znancem, vaščanom Križa, sodelavcem Komunalnega 
podjetja Kamnik, Alprema Kamnik in Jate Duplica za izrečena so-
žalja, besede tolažbe in spodbude ter podarjeno cvetje in sveče.
Posebej se zahvaljujemo kriškim gasilcem za spremstvo na njegovi 
zadnji poti.
Zahvala tudi vsem praporščakom, pevcem Solidarnosti za občuteno 
zapete pesmi, trobentaču za zaigrano Tišino in gospodu župniku za 
lepo opravljen obred.
Hvala tudi Domu starejših občanov Kamnik za skrbno nego našega 
dragega pokojnikaše posebno hvala Marjeti Markuš in Majdi Flerin.
Navsezadnje se zahvaljujemo vsem, ki ste našega ata v tako velikem 
številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi
Marec 2010

Sončni dnevi brez tebe, 
so kot noč brez zvezd.
A v srcu si,
kot dobra vest.

ZAHVALA  
V 87. letu življenja nas je za vedno zapustila naša ljubljena mama, 
babica, prababica, sestra in teta

MARIJA 
HACIN
z Mlake

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, 
prijateljem za izrečeno sožalje, podar-
jeno cvetje in sveče.
Posebna zahvala vsem sorodnikom, ki 
so ji stali ob strani tudi na zadnji poti.
Hvala g. župniku iz Kamnika, ki je 
nadomeščal g. župnika Žagarja, pogrebni službi, pevcem in troben-
taču.

Vsi njeni
Mlaka, april 2010

Spomin nate je močnejši, 
kot so števila zvezd v temni noči.

Vsak dan je bližji tebi, 
in misel nate vse bolj živa v temi.

V SPOMIN 
10. maja, pred dvema letoma nas je 
zapustil

LUDVIK 
KORITNIK 

iz Most
Čeprav ga že drugo leto ni, je misel nanj glasnejša od tišine.
Hvaležni smo vsem, ki obiskujete njegov grob, mu prižigate sveče 
in ga ohranjate v spominu.

                                             Vsi njegovi 

Ni noč, ampak luč,
ni konec, ampak začetek, 
ni nič, ampak večnost

(Viktor Hugo)

ZAHVALA
V 73. letu starosti je k Bogu odšel 
naš dragi mož, oče, dedi, brat, stric in 
tast 

BALDOMIR 
KREMŽAR

Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, 
sveče in svete maše.
Hvala županu in vsem, ki ste pripravili in se udeležili žalne seje 
sveta Občine Komenda.
Posebej se zahvaljujemo gospodu župniku, pevcem, trobentaču in 
pogrebni službi za lepo opravljen pogrebni obred.

Vsi njegovi

Odšli so...
Juraj Maletič, rojen 29. 3. 1928, Križ 74a, star 81 let
Franca Gerkman, rojena 8. 1. 1929, Križ 47, stara 81 let
Marija Hacin, rojena 8. 9. 1923, Mlaka 36, stara 86 let
Štefan Kovač, rojen 28. 5. 1933, Križ 3a, star 76 let
Baldomir Kremžar, rojen 1. 1. 1938, Komenda, Krekova  9, star 72 let

OBJAVE
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POMOČ: HAITI: otočje v Velikih Antilih. KALEVALA: Finski narodni ep. LION: Nemški pisatelj– Ferdinand. 
ARHAIK: starejše obdobje praveka. STELA: antična nagrobna plošča.  
 

NAGRADNA KRIŽANKA ZDRAVILNI GAJ TUNJICE

ARBORETUM 
VOLČJI POTOK 
Volčji Potok 3, 1235 Radomlje
Odprto vsak dan  od 8. do 19. ure
Obiščite RAZSTAVE in 
PRIREDITVE

Nagrajenci križanke ARBORETUM 
VOLČJI POTOK 
1.  nagrada – Letna kara – HERMINA KOČAR, KRIŽ 76, 

1218 KOMENDA 
2.  nagrada – Bon za nakup v Vrtnem centru v Volčjem Potoku - NADA 

ŽELE, KRIŽ 43 A, 1218 KOMENDA
3.  nagrada – Družinska karta za obisk v arboretumu - WEISSEISEN 

MARIJA, KLANEC 30, 1218 KOMENDA

Čestitamo! Nagrade dobijo 
nagrajenci po pošti.

Sprehodite se v zdravilnem gaju. Odločite se za slika-
nje vaše aure v Zdravilnem gaju in nadomestite ener-
gijo z živo energijo. Pijte živo vodo iz Zdravilnega 
gaja v Tunjicah. Vaš obisk predhodno najavite po tele-
fonu na številko 01-831-70-85 ali 041-63-50-78.   

1. nagrada: Vstopnica za Zdravilni gaj Tunjice za 2 osebi in 1 živa voda
2. nagrada: Vstopnica za Zdravilni gaj Tunjice za 1 osebo in 1 živa voda
3. nagrada: Vstopnica za Zdravilni gaj Tunjice za 1 osebo in 1 živa voda
 

Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠI-
TEV GESLA) pošljite na naslov: Uredništvo 
Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda DO VKLJUČ-
NO 13. MAJA. Na kuverto napišite: ime, priimek, 
naslov in pripišite Nagradna križanka. 



Utrinki
V projektu Babičin stol so konec   ●

marca mamice poskrbele, da so 
otroci v vrtcu uživali  v lutkovni 
igrici Bobek in barčica. Mamice 
so se izkazale kot odlične igral-
ke, otroci pa so potem  pred 
spanjem pripovedovali, kakšno 

vlogo je igrala  njihova mamica.
Zbornik Demos na Kamniškem je izredno obsežna in bogata   ●

predstavitev dogajanj izpred dvajsetih let ob osamosvajanju in oblikovanju  
naše države. Po uspešni predstavitvi knjige konec marca v Kamniku je bi 9. aprila tudi v knjižnici v Komendi.

Po lanski v Prekmurje so se letos iz občine   ●
Komenda podali na ekskurzijo 
v Komendi primerljivo občino 
na Dolenjsko. Šentjernej je na-
mreč občina, ki je po številu 
prebivalcev nekaj večja od Ko-
mende. Poznana pa je posebej 
po samostanu Pleterje, po Ko-
stanjevici, pa tudi konje in zani-
mivo družbeno infrastrukturo 

imajo.
Očistimo Komendo v Slove-  ●

niji je bila 17. aprila komendska 
čistilna akcija. Ob tem pa se je 
na prostoru bodočega Medgene-
racijskega centra dogajala še ena. Profesionalci 

so se lotili čiščenja gozda, kjer se bo kmalu zače-
la tudi prava  gradnja. Tokrat pa je šlo predvsem za delo od žag.

V torek, 20. aprila, so v Komendi testirali tekaške copate Mizuno. V lepem   ●
vremenu se je testa udeležilo kar 
precej tekačev. Pri izbiri je svetoval 
najboljši slovenski maratonec Ro-
man Kejžar. Vzorce pa si je ogledal 
tudi prvi mož v občini, župan To-

maž Drolec.
Gasilci v Mostah so se letos   ●

odločili za obnovo strehe na do-
mu. Ob pomoči vaščanov in 
prostovoljnem delu članov so 
jim priskočili na pomoč tudi 
sponzorji Plevel Andrej s.p., 
Štebe Igor s.p., Tesarstvo Plevel 
Vilma Cibašek s.p. in Krovstvo 

& Kleparstvo Janez Peterlin  in 
Štefan Grošelj s.p.. Naredil pa so tudi nadstrešek.

Hokejski klub Komenda je marca   ●
priredil v Kranju turnir, ki si ga je 
ogledalo tud nekaj občanov Ko-
mende. Čeprav niso bili najboljši 
pa so bili prepoznavni v novih 
dresih s komendskim grbom. 
Predsednik kluba Tomaž Sodnik 
pa je povedal, da bo njihov turnir 

v prihodnje tradicionalen.
Orientacijski klub Komenda   ●

je skupaj  z Osnovno šolo Ko-
menda Moste  pripravil orien-
tacijski športni dan za starejše 
učence. Kljub razmočenemu 
terenu se ga bodo radi spomi-
njali. Sicer pa se v klubu 
pripravljajo na državno pr-

venstvo, ki bo 22. in 23. maja v Šinkovem Turnu.
                                                                Andrej Žalar

Mamice so bile res odlične v igrici Predstavitev zbornika Demos na Kamniškem

Šentjernej je v marsičem primerljiva občina s Komendo
Namesto od rok je šolo tokrat od žag 

Test Muzino Športnega društva Šola športa Nova streha in za povrh še nastrešek 

Vse bolj prepoznavni komendski hokejisti Orientacijski športni dan za starejše učence


