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Glasilo ob~ine Komenda 1/2007Aplenca AKTUALNO

V petek, 22. decembra, tik pred koncem 
leta in prazniki, je bil v Komendi slovesen, 
prazni~ni dogodek. Med Ministrstvom za 
promet, Direkcijo RS za ceste, Dru`bo za 
avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d. 
d. in Ob~ino Komenda je bil s podpisom 
sklenjen protokol o ureditvi medsebojnih 
razmerij pri gradnji dela navezovalne ceste 
@elodnik – Vodice na odseku mimo naselja 

Moste pri Komendi. Protokol so podpisali 
minister za promet Republike Slovenije 
mag. Janez Bo`i~, direktor Direkcije RS 
za ceste Vili @avrlan, predsednik uprave 
Dru`be za avtoceste v Republiki Sloveniji, 
DARS d. d. Rajko Siro~i~ ter ~lan uprave 
Abdon Peklaj in `upan Ob~ine Komenda 
Toma` Drolec.

Na podlagi predhodnih dogovorov ter 
sklenjenega protokola bodo Direkcija 
Republike Slovenije za ceste, Dru`ba za 

avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d. d. 
in Ob~ina Komenda sklenili sofinancerski 
sporazum, da bo vsaka stranka protokola 
krila 1/3 stro{kov izgradnje ceste, ki bo 
natan~no dolo~en s sporazumom o sofi-
nanciranju.

Uradno poro~ilo ob podpisu protokola 
pravi.

»V skladu s sklenjenim protokolom bo 
Direkcija Republike Slovenije za ceste 
krila stro{ke gradnje v vi{ini do ene tretjine 
investicijske vrednosti oziroma v vi{ini 
v Prora~unu RS zagotovljenih finan~nih 

sredstev za leti 2007 in 
2008 ter prevzela ob-
voznico Moste, ki bo kot 
bodo~a glavna cesta 
nadomestila sedanjo 
glavno cesto G2-104, 
odseka 1137 in 1138 
skozi sredi{~e Most, 
in bodo~e regionalne 
ceste (deviacije 1-41, 
1-42 in 1-43) v uprav-
ljanje.

Dru`ba za avtoceste 
v Republiki Sloveniji, 
DARS d. d. bo vodila 
postopke za pridobitev 
projektno-tehni~ne do-

kumentacije PGD, PZI, PZR, pridobila 
potrebna upravna dovoljenja in soglasja za 
gradnjo, izvedla javni razpis za oddajo del 
in sklenitev gradbene pogodbe, krila ce-
lotne stro{ke izdelave projektno-tehni~ne 
dokumentacije, odkupov zemlji{~ za 
navezovalno cesto, gradnje v vi{ini do 
ene tretjine investicijske vrednosti, predaje 
glavne in regionalnih cest (deviacije 1-41, 
1-42 in 1-43) v upravljanje Direkciji RS za 
ceste ter predala ob~inske ceste, kolesar-

Obvoznica Moste s kro`nim kri`i{~em Moste
S podpisom Protokola o ureditvi medsebojnih razmerij pri gradnji dela navezovalne ceste @elodnik – Vodice na 
odseku mimo naselja Moste pri Komendi je kon~ana zgodba, ki se je na tem delu Gorenjske v Sloveniji za~ela pred 
dobrim desetletjem.
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Vlada Republike Slovenije je 10. januarja 
sprejela sklep o imenovanju Marte Ciraj 
za podpredsednico Medvladnega foruma 
za kemijsko varnost (IFCS) iz Centralno in 
vzhodno evropske regije do vklju~no 6. 
zasedanja. Tako je Marta Ciraj ena izmed 
petih podpredsednikov na svetu.

Predsedujo~i je Zoltan Szabo, direktor 
Nacionalnega in{tituta za varovanje zdravja 

ske steze, plo~nike in javno razsvetljavo v 
upravljanje ob~ini Komenda.

Obveznosti ob~ine Komenda obsegajo 
kritje stro{kov odkupov zemlji{~ za kro`no 
kri`i{~e, gradnjo v vi{ini do ene tretjine 
investicijske vrednosti ter prevzem sedanje 
glavne ceste G2-104, odseka 1137 in 1138 
skozi sredi{~e Most, ki bo nadome{~ena z 
obvoznico Moste, ob~inskih cest, kolesar-
skih stez, plo~nikov in javne razsvetljave v 
upravljanje.

Za gradnjo obvoznice Moste so v pred-
logu Letnega plana razvoja in obnavljanja 
avtocest za leto 2007 predvidena finan~na 
sredstva v vi{ini 50 milijonov tolarjev, v 
predlogu Letnega plana razvoja in ob-
navljanja avtocest za leto 2008 pa bodo 
predvidena finan~na sredstva v vi{ini 150 
milijonov tolarjev.

Finan~na sredstva za gradnjo kro`i{~a 
Moste, predvidena v prora~unu Republike 
Slovenije za leto 2007, zna{ajo 92 mili-
jonov tolarjev, za leto 2008 pa 60 milijonov 
tolarjev.«

Celotna investicija je bila ob podpisu pro-
tokola na vpra{anje novinarjev ocenjena 
na okroglih 800 milijonov tolarjev. Gradnja 
obvoznice Moste se bo predvidoma pri~ela 
v letu 2007 in promet pa naj bi po njej stekel 
predvidoma 2008.

Pri~a smo bili torej za~etku slovesnega 
konca zgodbe, ki se je na tem delu Goren-
jske v Sloveniji za~ela pred domala dobrim 
desetletjem. Takrat je imela zgodba ime 
Menge{ka obvoznica. Potem smo vse 
pogosteje sli{ali za povezovalno cesto @
elodnik – Vodice. Vsakokrat pa so se v tej 
zgodbi pojavljale Moste pri Komendi: kot 
kri`i{~e pri Kralju, kot semaforsko kri`i{~e, 
kot kro`no kri`i{~e. Sedaj je zgodba 
kon~ana in ima ime Navezovalna cesta 

@elodnik – Vodice - Obvoznica Moste s 
kro`nim kri`i{~em Moste.

S slovesnim podpisom protokola se je 
torej v Mostah pri Komendi za~el zadnji 
del desetletne zgodbe in z njim hkrati tudi 
nova zgodba. Veseli in tudi ponosni ob tem 
pomembnem dogodku pa smo bili v ob~ini 
Komenda tudi zato, ker se je minister za 
promet Republike Slovenije mag. Janez 
Bo`i~ odlo~il za podpis v Komendi.

V izjavi za javnost se mu je za to bo`i~no 
darilo {e posebej zahvalil tudi ̀ upan ob~ine 
Komenda Toma` Drolec.

 A. @alar 

Marta Ciraj podpredsednica
Medvladnega Foruma

Saj ni bil za vse. Te`ko bi rekel, da je bil 
najbolj{i, samo nekako navadi{ se in ~e ga 
ni, ugotovi{, da nekaj manjka. Tako nekako 
sem za~util, ko sem v drugi polovici prvega 
meseca tega mladega leta tu in tam sli{al 
pripombo, razmi{ljanje..., ~e Aplence ne 
bo ve~. Pa sem pripomnil, da Aplenca 
bo, da bo poslej to ~asopis, ki bo v enem 
zdru`eval vse tisto, kar je bilo doslej v 

dveh. 

V dveh (?), sem opazil v o~eh vpra{anje. 
Potem pa pripomba, da sploh ni bilo 
opazno, da sta dva ~asopisa v enem, da 
je bil prvi del ob~insko glasilo, drugi del 
pa Aplenca. Zagotovo pa je bil, kakr{en 
je `e pa~ bil, tak{en, da so ga kar radi 
prebirali, da so ga vzeli za svojega in 
da je nenazadnje v danem trenutku tudi 
poosebljal ponos, prepoznavnost in 
pripadnost svojega in k svoji ob~ini.  

Res je, da tisto medsebojno obmetavanje 
z enega na drugi breg, z leve na desno, 
v~asih in na trenutke, ni bilo ravno najbolj 
okusno, pripomni. Bolje bi bilo, da bi si eni 
in drugi zmogli priznanje, da je bilo nekaj 
dobro, in da bi bilo morda lahko {e bolje, 

Mad`arske. Mad`arska je bila v 
preteklih letih (od leta 1994 dalje) 
zelo aktivna in je prav zato tudi gostila 
5. svetovni Forum septembra lani. 
Po delitvi vlog v CEE regiji, kamor 
sodijo poleg osmih pristopnic EU v 
letu 2004 (Slovenija, ^e{ka, Poljska, 
Mad`arska, Slova{ka, Litva, Latvija, 
Estonija) tudi novi dve pristopnici 
Romunija in Bolgarija, vse nove 
dr`ave biv{e Jugoslavije ter velik 
del dr`av biv{e Sovjetske zveze, naj 
bi vlogo podpredsednice prevzela 
katera izmed dr`av, ki niso ~lanice EU, 
torej bolj vzhodnih dr`av.

Vendar pa so nekatere dr`ave s 
prvopodpisano Rusijo predlagale dr. 
Marto Ciraj in zanjo potem glasovale 
vse ~lanice CEE skupine. Na to mesto 
pa jo je potem imenovala uradno tudi 
vlada R Slovenije.

Po imenovanju je Marta Ciraj 
povedala, da ji imenovanje pomeni 
veliko obvezo in izziv. »Prepri~ana pa 

sem, da opravljamo koristno delo, zato ga 
bom opravljala z velikim zadovoljstvom in 
veseljem.«

V imenu bralcev ~estitamo Marti Ciraj, ki 
bo poslej ena od petih podpredsednikov 
na svetu zastopala v IFCS tudi Slovenijo 
in Komendo. Tudi v uredni{tvu ji ‘elimo 
uspe{no delo

A. @.

~e bi skupaj iskali odgovor na vpra{anje 
Kako; ne pa zgolj Brez Koga, ali pa s Kom 
brez Koga. 

In `e me nagovori vpra{anje, kak{no ime 
bo poslej imel? Ko povem, da bo {e naprej, 
kot doslej, torej Aplenca-Glasilo ob~ine 
Komenda, kot da zaznam  odobravanje. 
Pa vsebina? Tudi vsebina naj bi nekako 
odslikavala zvestobo dosedanjima dvema 
~asopisoma. Morda bo le malce druga~e 
razporejena, kot je bila doslej. 

Lahko pa tudi druga~na. Vendar, vsekakor 
tak{na, kot bodo dogajanja, prizadevanja, 
razumevanja, sporazumevanja, odlo~anja 
in, upam, ~imbolj zdru`ljivo sporazumna 
iskanja najbolj{ega z najbolj{imi oblikami 
in vsebinami. Si v tem upanju ̀ elim preve~, 
se vpra{am. Upam in ̀ elim, da ne. ̂ eprav 
je {e kako res, da se ogledalo, v katerem 
naj bi s ~rko in sliko sledili ~asu trenutka 
v prostoru in skupnosti, kjer smo, lahko 
tudi razbije. Vendar, saj si tega ne `elimo. 
Mar niso ~repinje samo v opravi~evanju 
ne~esa nesre~nega lahko slabo prepri~ljiva 
sre~a.

Andrej Žalar        

Dr. Marta Ciraj

Urednikov nagovor
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Po lanskem dinami~nem predvolilnem 
dogajanju, prazni~no veselem decembru, 
ko je delo na vseh podro~jih v ob~ini 
vseeno potekalo nemoteno, bi vsaj janu-
arja pri~akovali kraj{i predah. A ka`e, da 
se tempo nadaljuje. V za~etku januarja ste 
`upani podpisali na primer pomembno 
pismo o nameri.

»Malo predaha res ne bi {kodilo. Morda 
bi k temu pripomogel sneg, ki ga ni. Sicer 
pa nam bo ta zelena zima morda »naredila« 
kak{en meter asfalta ve~.

Podpisano pismo o nameri pa se nana{a 
na vodooskrbo. V ob~ini namre~ nimamo, 
~e tako re~em, glede vodooskrbe obvezo 
le do kamni{ke ob~ine, ampak moramo 
sodelovati tudi pri sanaciji Krvav{kega 
vodovodnega sistema. In tak{no pismo o 
prenovi in ureditvi vodovodnega sistema 
Krvavec smo v Cerkljah podpisali `upani 
ob~in Cerklje, [en~ur, Kranj, Menge{, 
Komenda in Vodice. Gre pravzaprav za 
namero, ki so jo omogo~ile prav nove 
izvolitve po ob~inah.« 

@e nekaj ~asa, in vedno bolj, pa se v ob~ini 
omenjajo razmi{ljanja, ugotovitve, ocene 
na temo ekologije. Za kaj pravzaprav 
gre?

»Ekologija ni samo vedno bolj pogosta 
beseda v vsakodnevnih pogovorih. Postaja 
tudi vse bolj na{a obveza. V Ob~ini lahko 
poskrbimo za ekolo{ke otoke in recimo za 
dobrega koncesionarja. Trudimo pa se, 
da ne gledamo na ekologijo le kot nekaj, 
kar nas obremenjuje. Na{a razmi{ljanja 
potekajo v poslovni smeri. Pametna 
ekologija je namre~ lahko tudi prilo`nost za 
ob~ino. Zakaj si na primer ne bi s predelavo 
smeti v ob~ini dolgoro~no zagotovili denar 
za bolj{e pogoje na razli~nih podro~jih!

Konec leta 2008 nam na primer pote~e 
dovoljenje za odlaganje na{ih komunalnih 
odpadkov na ljubljanskem Barju. Do takrat 
pa si `elimo sami preskrbeti varno in 
ekonomi~no odlaganje na{ih komunalnih 
odpadkov.

@e dlje ~asa govorimo o predelavi 
odpadkov v Suhadolski jami. S projekti 
oziroma smernicami i{~emo mo`nosti 
za na~in predelave. Na{a prizadevanja 
so toliko ve~ja, ker vemo, da v Kovorju 
na Gorenjskem naprave za predelavo 
odpadkov ne bodo zidali zaradi prevelike 
bli`ine (300 metrov) vasi. Po drugi strani 

pa smo izvedeli na nedavnem pogovoru 
ob~inskih svetnikov s predstavnico iz 
Celja, da tam prve zgradbe od centra niso 
oddaljene ve~ kot 300 metrov. No, pri 
nas je ta razdalja 900 metrov. Zato velikih 
vplivov na okolico oziroma tak{nih, ki bi 
bili slab{i od sedanje prekladalne postaje, 
absolutno ne bo.

Tu moramo biti natan~ni in jasni, da 
gre izklju~no za prebiranje in sortiranje 
smeti. Celoten postopek poteka v zaprtih 
prostorih in niti kilogram smeti ne bo ostal 
v ob~ini Komenda. Skratka, tako kot doslej, 
ne bo ostalo ni~ odpadkov, ker se bodo 
odva`ali. V nekaterih dnevnikih je bilo 
namre~ pomotoma objavljeno, da bi se v 
na{i ob~ini tudi odlagali odpadki.

Seveda pa bomo o tem {e veliko 
razpravljali, {e posebej tudi pri javnih 
obravnavah pri pripravi lokacijskega 
na~rta, ki bo obravnaval tudi to predelavo 
smeti. Kaj ve~ pa bomo o tem lahko rekli 
po pogovorih z Gorenjsko, Ljubljano in 
na vladi.«

Med {tevilnimi v minulem letu v ob~ini 
je bil nedvomno eden najpomembnej{ih 
dogodkov tik pred koncem leta podpis 
Protokola o gradnji obvoznice skozi 
Moste.

»To je projekt, kjer je bilo izre~enih 
`e ogromno besed, obljub, tudi obljub o 
odstopih, ~e nam ne bo uspelo. Za~ele so se 
`e pred osmimi leti. Kon~no smo do~akali, 
da se bo za~ela izgradnja obvoznice 
Moste skupaj s kro`nim kri`i{~em. Dva 
dni pred bo`i~em nam je minister Bo`i~ 
dobesedno prinesel v ob~ino bo`i~no 
darilo. Podpisali smo Protokol o izgradnji 
te ceste in ~asovno uokvirili izgradnjo 
obvoznice s kro`i{~em v leto 2007 in 2008. 
Okrog 700 do 750 milijonov tolarjev je 
ocenjen stro{ek, eno tretjino pa bo pokrila 
ob~ina. Naj povem, da so pri tak{nih 
projektih doslej tak{na sofinanciranja 
stalna praksa, ko gre za financiranja ograj, 
plo~nikov, javne razsvetljave, kanalizacije 
oziroma tako imenovane komunalne 
infrastrukture. Morda zneski sofinanciranj 
niso ravno v vi{ini ene tretjine, vendar pa 
v na{em primeru to ni sporen stro{ek. Saj 
nas nekoliko ve~ja soudele`ba postavlja z 
repa ~asovnice izgradnje ceste @elodnik 
– Vodice ~isto na prvo mesto v odsekih 
od Dom`al, prek Meng{a, skozi ob~ino 
Komenda do Vodic. To pa je zmaga, se 
mi zdi, na katero smo nedvomno lahko 

ponosni. In tudi prepri~ani smo, da bomo, 
tako kot doslej skupaj z ministrom Bo`i~em, 
tudi to dosegli v dogovorjenih rokih.

Prakti~no smo na {tartu. Sodelovali 
bomo pri nakupu zemlji{~ od ceste skozi 
@eje pa do priklju~ka na Kranjsko cesto 
vklju~no z zemlji{~em potrebnim za 
kro`no kri`i{~e. Vsi lastniki zemlji{~ bodo 
obve{~eni in povabljeni k sodelovanju in 
upam, da se bomo lahko sporazumeli. Res 
pa je tudi, da uredba, ki jo je sprejela vlada, 
omogo~a tudi razlastninjenje, ~esar pa si 
ne `elim; ~eprav bi to podalj{alo izvedbo 
le za pol leta. Na~rtujemo, da bo gradbi{~e 
odprto jeseni, saj imata DARS in DRSC 
letos rezerviran denar za projekte in odkup 
zemlji{~ in del za izvedbo ceste, prav tako 
pa tudi prihodnje leto.

Za ob~inski vlo`ek okrog 250 milijonov 
smo se na ob~inskem svetu dogovorili, 
da jih ne pla~ujemo iz trenutnih sredstev 
ob~inskega prora~una. Dolgoro~no, za 
deset let, se bomo zadol`ili, kar pa pri 
vra~anju potem za ob~inski prora~un ne 
bo nepremostljiva te`ava. Prizadevali pa 
si bomo tudi, da bi ~im hitreje tudi pod 
Vodicami dobili tako imenovano obvoznico 
Vodice.«

Poglejva. Smo sredi zime. Bo zdaj, 
kar zadeva dogajanja, ki si `e dlje 
~asa pospe{eno sledijo, na vrsti kraj{i 
predah?

»Ja, kako naj re~em. Trenutno najve~ 
delamo poleg vseh ostalih projektov 
(kanalizacija in ostala infrastruktura) 
na izhodi{~ih za na{o prostorsko in 
gospodarsko strategijo. @elim, da ~imbolj 
pregledno pripravimo in predstavimo vse 
pobude, da bomo vsi v ob~ini zares dobro 
obve{~eni. In `elim, da pri tem tudi vsi 
zares sodelujemo. Od nas samih je namre~ 
odvisno, kje bo stal vrtec, kje {ola, kje 
{portne povr{ine, kje …«

Za konec {e, kako ka`e s prora~u-
nom. Ponekod so volitve precej zavrle 
sprejemanje.

»Pri nas poteka sprejemanje normalno. 
Pri~akujem potrditev za leto 2007 na prvi 
naslednji seji. Kako »bogat« bo prora~un, 
bo seveda odvisno od Poslovne cone in 
sprejemanja lokacijskega na~rta za drugo 
fazo le-te. Lahko pa re~em, da nam ka`e 
zelo dobro, saj smo predvsem glede narave 
z vsemi na{li sporazume opredelitve.«

Andrej @alar

@upan Toma‘ Drolec:

Prakti~no smo na {tartu
@upan Toma` Drolec: Obvoznica Moste –»Je zmaga, na katero smo 
nedvomno lahko ponosni. In tudi prepri~ani smo, da bomo, tako kot 
doslej skupaj z ministrom Bo`i~em, tudi to dosegli v dogovorjenih 
rokih. – Ekologija – »Ni nekaj, kar nas obremenjuje, ampak prilo`nost 
za ob~ino...« 
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Kaj se dogaja v poslovni coni
Pri izdelavi lokacijskega na~rta za II. fazo cone se trenutno najve~ ukvarjamo z naravo.

VA[A VPRA[ANJA @UPANU

^e `el i te `upanov odgovor na 
va{e vpra{anje, ga do 2. torka v 
mesecu po{ljite po E-po{ti na naslov:
urednistvo.gok@komenda.si ali ga 
oddajte v tajni{tvu ob~ine Komenda 
na disketi. 

^eprav se intenzivno pripravljamo na 
realizacijo II. faze poslovne cone Komenda, 
naj povem, da so bila v novembru in 
decembru lani opravljena {e zadnja dela, 
ki po svoji vsebini spadajo {e h gradnji 
komunalne infrastrukture v I. fazi cone. 
Opravljen je bil tehni~ni pregled primarnega 
kanalizacijskega voda od poslovne cone 
do meje z menge{ko ob~ino, v sami coni 
pa so delavci Arboretuma iz Vol~jega 
Potoka na zelenicah ob cestah linijsko 
zasadili avtohtone drevesne vrste. Na 
predlog Zavoda RS za varstvo naravne 

dedi{~ine so zasadili tudi bregove in 
okolico zadr`evalnika meteorne vode, da 
bo obmo~je zadr`evalnika ~im prej dobilo 
izgled naravnega `ivljenjskega okolja za 
rastlinske in `ivalske vrste, ki `ivijo na tem 
obmo~ju.

Prav z naravo se trenutno najve~ ukvarjamo 
tudi pri izdelavi lokacijskega na~rta za 
II. fazo cone. Podjetje IPSUM iz Dom`al 
je izdelalo okoljsko poro~ilo in ga po 
uspe{no opravljeni reviziji poslalo na 
Ministrstvo za okolje in prostor. Opravljene 
so `e dopolnitve poro~ila, ki so bile preko 
Zavoda za varstvo naravne dedi{~ine 
zahtevane s strani ministrstva. Upamo, da 
so dopolnitve zadovoljive, tako da bi bilo 
lahko okoljsko poro~ilo skupaj z revizijo 
februarja ali marca javno razgrnjeno. Vsi, 
ki vas to zanima, si boste poro~ilo z revizijo 
lahko ogledali in nanju podali pripombe. 
Po obravnavi pripomb se bo okoljsko 
poro~ilo po potrebi dopolnilo, nanj bo 
treba pridobiti pozitivno mnenje Ministrstva 
za okolje in prostor, s tem pa bo uspe{no 

kon~an postopek Celovite presoje vplivov 
na okolje ( CPVO ).

Vendar to ni edini postopek v zvezi z 
varstvom narave. Izdelati bo treba {e 
Poro~ilo o vplivih na okolje ( PVO ), ki poleg 
vplivov podrobneje dolo~a omilitvene 
ukrepe za zmanj{anje teh vplivov na 
dopustne ravni. Tudi to poro~ilo bo na 
pomlad na javni razgrnitvi predstavljeno 
javnosti. Zainteresirani bodo spet lahko 
podali pripombe, po obravnavi pripomb 
in potrebnih dopolnitvah pa se pridobi 
okoljevarstveno soglasje, ki ga izda 

Agencija Republike 
Slovenija za okolje. 
Uspe{no zaklju~ena 
postopka CPVO in 
PVO sta pogoj za 
sprejem lokacijskega 
na~rta.

Verjetno ste v medijih 
opazili, da podjetje PC 
Komenda, d. o. o., z 
li~nimi oglasi rekla-
mira zemlji{~a v poslo-
vni coni. Trenutno je 
prodanih oz i roma 
s predpogodbami 
rezerviranih okrog 
10 hektarov zemlji{~, 
prakti~no vsak dan pa 

potekajo pogovori z razli~nimi interesenti. 
Prepri~ani smo (tako je bilo tudi v I. fazi), 
da bo po sprejemu lokacijskega na~rta 
interesentov za zemlji{~a v coni ve~ in 
da bo ve~ina zemlji{~ lahko prodana ali 
rezervirana `e letos. Prav tako {e letos 
pa bodo najbolj neu~akani investitorji po 
sprejemu lokacijskega na~rta in etapni 
izvedbi komunalne infrastrukture z gradnjo 
svojih objektov.

Marjan Poto~nik,
Ob~ina Komenda

Firma Starman je prva za~ela poslovanje v Poslovni coni Komenda

in Toma`a Drolca pa je potem ob~inski 
svet soglasna (14 ZA) sprejel Informacijo 
o nadaljnjih aktivnostih pri izvedbi projekta 
Ob~inska mre`a medgeneracijskih pro-
gramov za kakovostno starost in so`itje 
generacij.

Precej `ivahna je bila razprava v tako 
imenovani prvi obravnavi predloga Odloka 
o lokacijskem na~rtu obmo~ja KO 5 
hipodrom – {portno sredi{~e. V uvodni 
obrazlo`itvi je Borut Ul~ar poudaril, da ob 
hipodromu ostane ̀ e obstoje~a {olska pot, 
glavno parkiri{~e se pomakne proti zahodu 
in se tako se pridobi ve~ prostora za tribune 
in {portna igri{~a. Parkiri{~a se predvidijo 
etapno v dveh eta`ah. Prva tako naj bi bila 
prva vrsta tribun tako visoko, da bi bila spo-
daj lahko uporabna cela eta`a spodaj po 
vi{ini uporabna cela eta`a. Sprehajalne poti 
ob P{ati pa se uredijo po projektu {e pred 
pridobivanjem gradbenega dovoljenja.

Odbor za komunalo, ceste, urejanje pro-
stora in varstvo okolja, ki mu predseduje 
Roman Dobnikar, je k tak{nemu predlogu 
v prvem branju dal pozitivno mnenje. 

V razpravi je potem Janez Kimovec menil, 
da je predloge potrebno sprejeti in hkrati 
vpra{al, ~e je skica za izgradnjo konjskih 
hlevov `e pripravljena. Da je idejna skica 
`e pripravljena, treba pa je prilagoditi {e 
tako imenovano prometno infrastrukturo 
v jugovzhodnem delu za navezo za med-
generacijski center,  je pojasnil Marjan 
Poto~nik. Baldomir Krem`ar je ocenil, da 
med sejmom cesta ne bo »sprejela« vsega 
prometa, `upan pa je dodal, da cesta 
ostane, izhod se prestavi vi{je, da se na 
ta na~in pridobi ve~ zelenih povr{in proti. 
Parkiri{~a pa bodo namenjena tudi drugim 
prireditvam na hipodromu. Ob tem pa je 
problem kri`i{~a, ki bo pred {olskim vho-
dom, izpostavil Janez Dolinar in pripomnil, 
da je to tako imenovano poplavno podro~je 
in je potrebno upo{tevati tudi stoletne vode. 
Borut Ul~ar je ob odgovoru, da povezoval-
na prometnica ne bo stalna tranzitna cesta, 
ampak interventna povezava, tudi pojasnil, 
da je `e v izdelavi vodnogospodarska 
{tudija, obstoje~a voda oziroma njena 
struga pa bo prestavljena bolj ju`no. In 
kako varna bosta  {olska pot in kri`i{~e, je 
zanimalo Danico Zmrzlikar. Odgovoril ji je 
Ul~ar, da bo to obi~ajen cestni priklju~ek s 
{iroko cesto in plo~nikom. Miran Brem{ak 
pa je menil, da n a tem obmo~ju ni dovolj 
prostora za tako {iroko cesto in bi bilo zato 
potrebno izbrati  novo lokacijo za izhod s 
hipodroma.

Ob~inski svet je predlog odloka v prvi 
obravnavi sprejel soglasno (14 ZA). V 
predlogu za drugo obravnavo pa je treba 
upo{tevati pripombe ali pojasniti, zakaj jih 
ni bilo mogo~e. 

Ob~inski svet je sprejel tud predlog odloka 
o prora~un Ob~ine Komenda za leto 2007 v 
prvi obravnavi. Svetiki pa so imeli tudi ve~ 
pripomb in pobud. – A. Žalar            

Opredelitev hipodroma 
brez posebnih pomislekov
Ob~inski svet je na seji 21. decem-
bra potrdil informacijo o nadaljnjih 
aktivnostih za izvedbo projekta 
medgeneracijskih programov.    

Na zadnji lanski seji ob~inskega sveta 
so po poro~ilu Nadzornega odbora, ko 
je predsednik Janez ^ebulj pojasnil, da 
je imel odbor {ele konstitutivno sejo, je 
predsednica Medgeneracijskega dru{tva 
za kakovostno starost Komenda Viktorija 
Drolec predstavila nadaljnje aktivnosti na 
podro~ju medgeneracijskih programov za 
leto 2007. Predstavili smo jih tudi v Glasilu v 
decembrski {tevilki. Po razpravi Aleksandre 
Majcen, Janeza Kimovca, Mirana Brem{ka 
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Dobrodelnost in
kultura z roko v roki

Leto{nji novoletni koncert Ustanove 
Petra Pavla Glavarja (UPPG) Komenda 
in Kulturnega dru{tva Komenda 19. janu-
arja zve~er v Kulturnem domu v Komendi 
je bil v resnici v znamenju tega, kar je 
skupnega obema organizacijama, sta po 
njem prepoznavni, pri tem sodelujeta: do-
brodelnosti in kulturi. O prvi so spregovo-
rile predsednica Uprave UPPG Komenda 
dr. Marta Ciraj, predsednica Odbora za 
podeljevanje {tipendij dr. Angelca @erovnik 
in predsednica Odbora za podeljevanje 
socialne pomo~i Milena Petek (zaradi 
odsotnosti v pisnem sporo~ilu), o drugi 
pa monokomedija Roba Beckerja Jamski 
~lovek v izvedbi dramskega igralca Uro{a 
Fürsta in oktet mladih nadarjenih pevcev 
Pushluschtae.

Vse troje je do zadnjega koti~ka 
napolnilo dvorano, obiskovalci pa so 
imeli resni~no kaj videti, sli{ati, do`iveti 
in odnesti s seboj za premislek ter kot 

Darujmo, da se bo 
kdo nasmehnil
zaradi nas!
Vse ve~ potreb tudi po socialni 
pomo~i UPPG Komenda. – Prvi~ so 
sodelovali tudi skavti.

Uprava Ustanove Petra Pavla Glavarja 
(UPPG) Komenda je 19. decembra na seji 
v svojih prostorih na Zaj~evi 23 v Komendi 
odlo~ila, komu od prosilcev med komend-
skimi ob~ani bo namenila socialno pomo~ 
in kdo je upravi~en do daril, ki so jih dajali 
na{i ob~ani v za to pripravljene ko{are v 
trgovinah TU[ in Marija v Mostah, Market in 
Pal~ek v Komendi in Kme~ki hram na Kri`u. 
Pri tem je upo{tevala predloge Odbora za 
socialno pomo~ pri UPPG Komenda, delno 
pa je tudi sama predlagala, komu od ljudi 
v stiski bi {e pomagali.

^lani Uprave UPPG Komenda so 
odlo~ili, da bo denarno pomo~ – na razpo-
lago so imeli 200.000 tolarjev – dobilo vseh 
pet prosilcev. Ko so podrobneje preu~ili 
njihove pro{nje in socialne razmere, so 
razpolo`ljivo vsoto denarja sku{ali ~im 
pravi~neje razdeliti. Prav tako nabrane 
darove v omenjenih trgovinah. Tudi te so 
namenili prosilcem za denarno pomo~ 
v na{i ob~ini, pa {e dvema dru`inama v 
stiski. Darove so zlo`ili v pakete in pomo~i 
potrebnim razvozili ~lani Odbora za so-
cialno pomo~ pri UPPG Komenda.

Letos so se jim pri zbiranju pomo~i, 
predlaganju, kdo je upravi~en do nje, in 
pripravi daril pridru`ili tudi komendski ska-
vti in skavtinje. Ti so se odlo~ili, da bodo 
UPPG Komenda namenili darove, ki jih 
bodo dobili ob razna{anju »lu~ke miru« iz 
Betlehema, UPPG Komenda pa naj ravna z 
njimi po svojem premisleku in potrebah.

Ob tej razveseljivi novici za ustanovo 
pa njene ~lane `alosti, da je bilo letos v 
ko{arah UPPG Komenda po trgovinah 
na{e ob~ine znatno manj daril kot lani in 
predlanskem, ~eprav jih je k temu dejanju 
vabilo zelo prijazno in pomenljivo povabilo: 
Darujmo, da se bo kdo nasmehnil zaradi 
nas! Zato so ~lani Odbora kljub ve~jim 
potrebam po obdarovanju ljudi lahko za 
obdarovane pripravili le sedem kolikor 
toliko »zajetnih« paketov daril. Tola`i pa 
jih, da so bili ljudje v stiski prinesenih 
daril zares veseli; prav tako tudi vo{~ila v 
imenu UPPG Komenda in tistih dobrih src 
v na{i ob~ini, ki v teh prazni~nih dneh niso 
pozabili nanje.

Nova prilo`nost za obdarovanje na{ih 
ob~anov v stiski bo pred veliko no~jo. 
Bodimo velikodu{ni, polep{ajmo `ivljenje 
drugim, s tem ga bomo tudi sebi!

V imenu UPPG Komenda

Jo`e Pavli~

sporo~ilo in povabilo obenem. Najprej 
prav gotovo prirediteljice dobrodelne 
prireditve UPPG Komenda k dare`ljivosti 
tudi v prihodnje v obliki denarne podpore 
za {tipendiranje mladih nadarjenih dijakov 

in {tudentov iz komendske ob~ine in daril 
ob novem letu (bo`i~u) in veliki no~i za tiste 
ob~ane, ki jih tare gmotna stiska. Tisti, ki so 
se {e posebej izkazali z denarnimi darovi, 
so dobili priznanje dobrotnika oziroma 

mecena. Slednje je kot najve~ja podpor-
nica ustanove dobila ob~ina Komenda. 
Dvoje »popotnih listin« UPPG Komenda 
za uspe{no kon~ani {tudij (magistri Ani 
Je{e in diplomirani socialni delavki Veroniki 
Pavli~) je potrjevalo prizadevnost in enega 
izmed dose`enih pomembnih `ivljenjskih 
ciljev {tipendistov. Da imajo ti vsestranske 
darove, sta izpri~ala Anja Bolari~ in Danijel 
Haromet z vodenjem prireditve. Dvorano so 
pripravili in li~no okrasili ~lani Kulturnega 

dru{tva Komenda.

Lepo zapete pesmi okteta Push-
luschtae in monokomedija Jamski 
~lovek sta navzo~im dala obilo es-
tetskega u`itka, jih prepri~ala, kaj 
znajo in zmorejo mladi, ~e zdru`ijo 
trdo delo z nadarjenostjo, igralec 
Uro{ Fürst pa jih je z monokomedijo 
Jamski ~lovek z zelo posre~enim 
sme{enjem razlik med mo{kim in 
`ensko nasmejal do solz.

Tako vsebinsko bogatih, spo-
ro~ilnih in zanimivih prireditev si {e 
`elimo!

Jo`e Pavli~

Dr. Marta Ciraj, predsednica Uprave  in dr. Angelca 
Žerovnik, predsednica  odbora za podeljevanje 
{tipendij ter voditelja prireditve Anja Bolari~ in
Danijel Haromet.

Navdu{il je oktet Pushluschtae

Podelili so priznanje dobrotnika in mecena

Najvi{je priznanje tokrat Ob~ini oziroma 
ob~anom, kot je poudaril podžupan Mirko 
Kepic, ko mu ga je izro~ila dr. Marta Ciraj.
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Praznovanju 135. obletnice rojstva in 50. 
obletnice smrti najve~jega slovenskega 
arhitekta Jo`eta Ple~nika (Ljubljana, 23. 
januarja 1872 – Ljubljana, 7. januarja 1957) 
se v Ple~nikovem letu pridru`ujemo tudi 
komendski ob~ani in `upljani. 

Cerkveni trg in pomnika na njem

Komendski ob~inski mo`je so pred 
evharisti~nim kongresom od 28. do 30. 
junija 1935 v Ljubljani sklenili, da bodo 
preuredili prostor pred `upnijsko cerkvijo 
sv. Petra v Komendi, dostop nanj in v samo 
cerkev. Tedanji `upan Janez [trcin se je v 
imenu odbora za ureditev cerkvenega trga 
obrnil na znanca, arhitekta Jo`eta Ple~nika. 
Ta si je uresni~itev zahtevne naloge zamislil 
tako, da je prvotno nagnjeno zemlji{~e 
izravnal, pred vhoda v cerkev namestil 
kamnite stopnice, te tudi ob `upni{~u, 
kaplaniji in pred vhodom v zakristijo, 
za cerkvene slovesnosti in dovoz na 
plo{~ad med cerkvijo in `upni{~em pa 
je predvidel klan~ino. Na njenem zavoju 
je kot vidni spomin na veliki cerkveni 
dogodek v Ljubljani, pri katerem je dejavno 
sodelovala tudi komendska `upnija, 
dal postaviti svetilnik v obliki stebra z 
zgovornim napisom: @upnija Komenda 
evharisti~nemu Kralju. Zamisel zanj je dobil 
pri poznogotskem svetilniku iz leta 1510 na 
ju`nem robu pokopali{~a v Komendi.

Ker je komendska ̀ upnija utrpela veliko ̀ rtev 
med prvo svetovno 
vojno (101 padlih na 
raznih boji{~ih), so, 
ko se je z urejanjem 
cerkvenega t rga 
ponudi la ugodna 
pr i lo`nost  za to, 
komendski ob~inski 
in cerkveni mo`je 
menili, da bi kazalo 
postaviti {e primerni 
p o m n i k  p a d l i m 
vojakom. Mojster 
Ple~nik je zasnoval 
enkratnega z v kamen 
vklesanimi imeni 
vas i  komendske 
`upnije, pod njimi 
pa imeni in priimki 
`rtev iz teh vasi, 
`eleznim zvonom na 
vrhu, po eni strani 
(zaradi kovine, iz 
katere je bil izdelan) 
znamenjem vojne, po 
drugi pa predvsem 
opomin jeva l cem 
pred n jo ,  kar  je 
najbolj prepri~ljivo izrazil z napisom na 
~elni strani pomnika: Molimo za zdravo 

pamet!

Odbor za postavitev tega na cerkvenem trgu 
najbolj opaznega pomnika, postavljenega 
na stopni{~u, ki vodi na 
drugi malce dvignjeni 
del cerkvenega trga in 
na pokopali{~e, je vodil 
prosvetni delavec mlinar 
France [kofic. Odve~ni 
`elezni zvon Kranjske 
indus t r i j ske  dru`be 
z Jesenic iz leta 1918 
je podaril komendski 
c e r k v e n i  k l j u ~ a r , 
veletrgovec in kronist 
Andrej Meja~.

Cerkven i  t rg  so po 
Ple~nikovih zamisl ih 
za~eli preurejati 1. aprila 
1935. Dela je izvajal tedaj 
dale~ naokrog znani 
zidarski mojster Bo{tjan 
Belcijan z Gore. Svetilnik 
in pomnik `rtvam prve 
svetovne vojne je 11. 
avgusta 1935 blagoslovil 
l j ub l j ansk i  {ko f  d r. 
Gregorij Ro`man.

Tabernakelj

K o m e n d s k i  ` u p n i k 
Viktorijan Dem{ar je pred 800-letnico 
`upnije, ki jo je Komenda praznovala 

leta 1956, sredi junija 
istega leta pa je bila v 
Komendi tudi birma, s 
cerkvenim klju~arjem 
Janezom [trcinom prosil 
arhitekta Ple~nika, ~e bi 
namesto dotrajanega 
lesenega Jelov{kovega 
tabernaklja, ker ta ni ve~ 
ustrezal bogoslu`nim 
predpisom, zasnoval 
novega. Ple~nik je na to 
rad pristal, ta tabernakelj 
pa je bil njegov zadnji. 
Zamisel za obliko zanj 
– iz kovine, da bo trajen 
– je dobil pri Glavarje-
vem (Testaferratovem) 
vodnjaku iz leta 1750 
pred sedanjo [midovo 
gra{~ino. Iz spo{tovanja 
do velikega freskanta in 
slikarja Franca Jelov{ka 
(leta 1758 je po njegovih 
na~rtih ljubljanski po-
dobar Janez Gabri~ za 
komendsko `upnijsko 
cerkev izdelal prekrasen 

leseni baro~ni glavni oltar), je pri njegovi 
izdelavi (asistent arhitekt Anton Bitenc, pasar 

Alojz Pirnat) uporabil Jelov{kove baro~ne 
angel~ke, zelo zahtevno vklju~evanje 
kovinskega izdelka v baro~no dovr{e-

nost in razgibanost 
Jelov{kove mojstro-
vine pa je dopolnil z 
dvema svetilkama.

V zmes plemeni-
t ih kovin za novi 
tabernakelj so pre-
l i l i  meden inas ta 
vratca prej{njega 
tabernaklja, nekatere 
cerkvene posode in 
bronasti ciborij iz 
Ple~nikovega na silo 
leta 1956 s prvotnega 
mesta odstranjenega 
svetilnika, pa tudi 
podarjene dragocene 
predmete `upljanov. 
Oltarno mizo sta 
pred namestitvi jo 
novega tabernaklja 
13. junija 1956 utrdila 
z ida rsk i  mo js te r 
Slavko Urbanc iz 
Most  in mizarski 
mojster Franc Stele z 
Gore. Pri slovesnosti 
posvetitve tabernaklja 

17. junija 1956 je govoril cerkveni zgodovinar 
dr. Maksimilijan Miklav~i~ iz Ljubljane.

Nagrobnika

Arhitekt Ple~nik je na ̀ eljo izvajalcev svojih 
del, gradbenega vodje Ivana Dimica s Kri`a 
pri Komendi in tesarskega mojstra Antona 
[tebeta iz Most pri Komendi (sodeloval 
je pri izgradnji Univerzitetne knji`nice v 
Ljubljani), naredil na~rte za dru`inska 
nagrobnika na komendskem pokopali{~u. 
Dimi~ev nagrobnik z napisom ^lovekov 
dom je izdelal kamnosek Alojzij Vodnik, 
[tebetov pa kamnosek Jernej Levec. Prvi 
nagrobnik je na desni strani takoj po vhodu 
na pokopali{~e, drugi pa na isti strani nekaj 
deset metrov dlje.

Kelih in poslednje pismo `upniku 
Dem{arju

Arhitekt Ple~nik je za srebrno ma{o 
nekdanjega komendskega `upnika 
Viktorijana Dem{arja leta 1953 zasnoval 
kelih.

@upniku Dem{arju je napisal tudi svoje 
zadnje neodposlano pismo, datirano 
1. januarja 1957: »Vele~astiti, predragi 
gospod. Za vse med boleznijo Bohlonej. 
Va{ Ple~nik.«

Jo`e Pavli~

Arhitekt Ple~nik v Komendi
Njegova tukaj{nja dela izpri~ujejo veli~ino mojstrove osebnosti, znanja in zamisli.
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Varovanje `ivljenja
V lanskem decembru so se v tednu pred sejo 

ob~inskega sveta zbrali v zavidljivem {tevilu ~lani 
Liste TRN, da bi razpravljali o to~kah dnevnega 
reda ob~inskega sveta, predvsem pa o predlogu ob~inskega 
prora~una za leto 2007, in svoje sklepe posredovali po svojih 
predstavnikih v ob~inskemu svetu.

Mnenja so bili, da je ob~inski prora~un za leto 2007 razvojno 
naravnan, mestoma kar nekoliko preve~ optimisti~no, vendar se 
bo preko leta pokazalo, kaj je mo`no realizirati. Rezultat razprave 
~lanov Liste TRN so bile naslednje pobude:

Da se uredi in raz{iri cesta prek Brega do Nasov~ in doda varen 
pas za umirjen promet – za pe{ce in kolesarje, in s tem zagotovi 
varno pot {olarjem. Podan je bil rokovnik izvedbe.

Tudi v predlogu prora~una planinskemu domu na Podbor{tu 
namenjena sredstva naj bi se pove~ala z dveh na pet milijonov. To 
je vsota, s katero bi planinski dom lahko dokon~ali in ga izro~ili v 
uporabo `e v leto{njem letu, sicer bi ta {e kar nekaj ~asa miroval 
brez koristi.

V obravnavi pa so bila tudi sredstva namenjena uvajanju 
angle{kega jezika v vrtcu in s tem nenehno pove~evanje stro{kov 
otro{kega varstva, ki mo~no bremenijo ob~inski prora~un. 
Postavljeno je bilo tudi vpra{anje, ~e je prav, da se otroci s 
sistemati~no metodo prej sre~ajo s tujim namesto materinem 
jezikom.

Na seji ob~inskega sveta sta predstavnika Liste TRN podprla 
pokrivanje stro{kov iz prora~una za cepljenje deklet proti virusu 
– povzro~itelju raka na materni~nem vratu. Dodano pa je bilo 
{e, da je potrebna ob tem tudi vzgoja in ozave{~anje mladih, saj 
je cepljenje namenjeno varstvu `ivljenja in ne kot za{~ita pred 
posledicami, ki so vzrok neodgovornega predajanja spolnosti.

Za listo TRN, Baldomir Krem‘ar

Razmi{ljamo globalno, 
delujemo lokalno
Spo{tovane ob~anke in spo{tovani ob~ani!
Kako se je izvajanja lokalne politike lotil OO SD Komenda? 
Popolnoma preprosto, brez velikih filozofij in brez prerekanj. 
Za~rtali smo pot in vizijo, s katero `elimo na{im ob~anom 
uresni~iti ~im ve~ njihovih ̀ elja oz. re{iti ~imve~ njihovih morebitnih 
problemov.
Le kot primer vam lahko na{tejemo nekaj drobnih stvari, s 
katerimi smo popolnoma brez hrupa in hvale realizirali veliko 
obljub `e ob samem za~etku na{ega mandata. Nekaj va{~anov 
iz vasi Gora, nas je pred volitvam prosilo, da bi `eleli imeti tudi 
oni bolj osvetljene javne poti. Obljubo smo dr`ali, podali pobudo 
na ob~inski svet in `upan nam je obljubil, da bodo na Gori dobili 
javno razsvetljavo `e v prvih mesecih leto{njega leta.
Nekaj idej gospoda Jo`eta Kerna s Klanca smo strnili v pobudo, 
s katero bodo tudi va{~ani Klanca dobili prostor za t.i. ekolo{ki 
otok, katerega do sedaj {e niso imeli.
Prostovoljnim gasilskim dru{tvom smo obljubili pomo~ in zato 
`e lani podali pobudo, da sredstva za nakup vozila dobi PGD 
Moste.
Ponovno smo opozorili na nevaren odsek ceste med Ob~ino 
Komenda in gostilno Je`evec pri mostu na Gmajnici in dobili 
zagotovilo, da se bo ta del re{eval `e v kratkem.
Na{e prizadevanje za javna otro{ka igrala po vaseh so ̀ e obrodila 
sadove, saj se `e i{~ejo primerne parcele, ki bodo namenjene 
na{im najmlaj{im.
Na ta na~in Socialni demokrati postajamo najmo~nej{e politi~no 
gibanje v Sloveniji. Ker znamo, zmoremo in `elimo. Ljudje to 
namre~ najbolj cenijo.

Roman Dobnikar, predsednik OO SD Komenda

Odprimo se za 
povezave in se 
okrepimo
je naslov enega izmed treh projektov, ki jih je ob obravnavi 
prora~una Ob~ine Komenda predlagala Slovenska ljudska 
stranka, OO Komenda. Gre za projekt sodelovanja in osebnostne 
rasti za osnovno{olce {estih ob~in (Komenda, Menge{, Cerklje, 
Vodice, Kamnik in Kri`evci), ki naj bi ga skupaj izvedle UPPG, 
Osnovna {ola Komenda-Moste in Mladinski center Komenda. 
Drugi projekt nosi naslov @IVIMO ZDRAVO. Gre za pilotni projekt 
v regiji, izvedli pa naj bi ga delno s sredstvi iz nacionalnega 
programa zdravstvenega varstva, ki ga financira Ministrstvo za 
zdravje, pod strokovnim vodstvom Zavoda za zdravstveno varstvo 
Ljubljana, ob sodelovanju vseh dru{tev v Komendi, ki bodo to 
`elela, povabljena bodo vsa, kajti vsa zdru`ujejo ljudi, in bi vsem 
iskreno `eleli, da bi `iveli {e bolj zdravo. Tretji projekt nosi naslov 
U~na pot po poteh kulturne dedi{~ine ob~ine Komenda. Glavni 
izvajalec naj bi bil Turisti~no dru{tvo v sodelovanju z Odborom za 
kulturno dedi{~ino v Ob~ini Komenda. Gre za vklju~itev objektov 
kulturne dedi{~ine v turisti~no ponudbo Ob~ine Komenda na 
sodoben in prijeten na~in. Vse tri projekte naj bi podprla Ob~ina 
Komenda, tako s sredstvi kot tudi kot ~astna pokroviteljica.

dr. Marta Ciraj,
predsednica OO SLS Komenda

in podpredsednica Glavnega odbora SLS

Člankov političnih strank in list ne lektoriramo in ne 
cenzuri ramo. Za  vsebino odgovarja avtor.

V novo leto s starimi 
dolgovi

^lani Nove Slovenije smo se v petek,
8. decembra 2006, zbrali na rednem ob~nem zboru. Ob prisotnosti 
gostov iz sosednjih ob~in, med drugim tudi poslanca Antona 
Kokalja, smo izvolili nov ob~inski odbor. Ta se bo zavzemal za 
tak program, ki bo upo{teval dolgoro~ne potrebe ob~anov po 
bolj{ih pogojih skupnega `ivljenja. Zavzemal pa se bo tudi za 
tradicionalne vrednote, ki kratkoro~no sicer {e ne prina{ajo glasov 
na volitvah, dolgoro~no pa so edina re{itev tako za na{o ob~ino 
kot tudi za pre`ivetje Slovenije in Evrope.

Medtem smo do`iveli prve seje ob~inskega sveta po volitvah. 
Razmerje mo~i je ostalo v prid LDS, SD, SLS in neodvisnih list. 
Prora~un za leto 2007 bo med drugim precej zaznamovan s 
poravnavanjem dolgov iz lanskega, tudi predvolilno obarvanega 
fiskalnega leta. Enako prakso upravljanja nam ob~inska uprava 
napoveduje tudi za naprej. To pomeni, da bo morala novoizvoljena 
uprava leta 2010 po vsej verjetnosti prevzeti in leto dni odpla~evati 
dolgove sedanje uprave. Tudi dejstvo, da je bilo treba lanski 
prora~un na prihodkovni strani popraviti za 22% oz. milijardo 
tolarjev, na odhodkovni pa kar za 32% oz. milijardo in 700 milijonov 
tolarjev, gotovo ne gre v ~ast njegovim na~rtovalcem.

Nova Slovenija bo v teh razmerah nastopala kot konstruktivna 
opozicija! Projekte, za katere bomo ocenili, da so v dobrobit 
ob~anov in bodo dobro pripravljeni, bomo z veseljem podprli, 
{kodljive in slabo pripravljene projekte pa bomo zavrnili. [e zlasti 
pa si bomo prizadevali za to, da oblikujemo predloge za nove in 
bolj{e re{itve vpra{anj skupnega dobrega komendske ob~ine.

Robert Rozman
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Novo vodstvo in nov 
izvr{ilni odbor

Na volilni konferenci dne 14. 12. 2006 sem 
bil izvoljen za novega predsednika OO SDS Komenda. V svojem 
in v imenu novoizvoljenega IO se zahvaljujem vsem na volilni 
konferenci prisotnim ~lanom za njihovo zaupanje. Zahvaljujem 
pa se tudi vsem, ki so prispevali h krepitvi odbora, ki bo na{im 
svetnikom v veliko oporo za la`je in bolj kvalitetno delovanje v 
ob~inskem svetu. 

@e na prvi seji IO v novi zasedbi smo obravnavali dve za 
bodo~i razvoj na{e ob~ine zelo pomembni zadevi. Ve~insko smo 
podprli razvoj konjeni{kega turizma v povezavi s konjeni{kim 
{portom v na{i ob~ini. To je velika tr`na ni{a, v kateri lahko tudi 
mi najdemo svoj prostor pod soncem. V Evropi je danes `e {est 
milijonov konjeni{kih turistov, njihovo {tevilo pa se {e naprej 
hitro pove~uje. Obravnava se kot ekolo{ki turizem, ki nudi turistu 
gibanje na sve`em zraku in odkrivanje neokrnjene narave, ki je 
sicer z avtom nedostopna. In `e smo pri drugi zadevi, mehansko 
biolo{ki obdelavi odpadkov v suhadolski jami, ki je vsaj na prvi 
pogled z razvojem eko-turizma v popolnem nasprotju. To naj bi 
bila sicer ~ista tehnologija, vendar odlo~ili smo se, da bomo za 
odgovorno odlo~anje zahtevali bolj natan~ne podatke.

Pavel [mid, OO SDS Komenda

^as in prostor
Drugo prostorsko konferenco v postopku priprave lokacijskega 
na~rta obmo~ja 03 Gramoznica Suhadole, ki je bila 20. 12. 2006 
v Komendi, je `upan Drolec predstavil projekt, po katerem bo 
na podro~ju gramoznice v Suhadolah zgrajena predelovalnica 
odpadkov za letno koli~ino 60.000 ton, dnevno koli~ina 240 
ton, poleg tega objekta naj bi bila tu zgrajena tudi betonarna 
kamni{kega Graditelja in objekt podjetja Re{et.
Na{e ugotovitve in stali{~a, ki smo jih na tej konferenci predstavili 
`upanu, so naslednje:
1. Va{~ani Suhadol predelovalnice odpadkov ne potrebujemo,
2. Postavitev predelovalnice sredi rodovitnega polja je neumest-
no (na Dunaju je predelovalnica in kurilnica odpadkov sredi 
mesta),
3. projekt obmo~ja 03 Gramoznica ne re{uje ekolo{kih problemov, 
temve~ je to podjetni{ka dejavnost, s katero ob~ina re{uje svoje 
finan~ne aktivnosti.
@upanov monolog, ko je sledil na{im stali{~em, ni obetal ugod-
nega ozra~ja za konstruktiven pogovor. ^e bo obveljala beseda 
`upana, ki mu oblast je dana, potem bo projekt uresni~en, va{~ani 
Suhadol in ob~ani Komende pa imajo za naslednjih 100 let zago-
tovljeno tovarno za smeti pred nosom, ki jo ne vrag in ne sosed 
ne bo preselil drugam.

Klemen Pibernik

Va{a pisma
Za vsebino objavljenega pisma odgo varja avtor. Pisem z žaljivo 
vsebino ne objavljamo. Posamezno pismo je lahko dolgo največ 
2.100 znakov s presledki vred, v nasprotnem primeru si pridr žujemo 
pravico krajšanja. – Urednik

Prekinjen `ivljenjski krog
Na predbo`i~ni Klepetalnici je bila aktualna tema kje je 
najprimernej{i prostor za nov otro{ki vrtec. Poudarjam, nov otro{ki 
vrtec, ker je tudi v okviru medgeneracijskega centra na~rtovan 
neke vrste vrtec za ostarele. Kar nekaj pripomb je bilo na ra~un 
v Mostah na~rtovane lokacije. Ta naj bi bila blizu {ole, na drugi 
strani P{ate. V te namene je ob~ina zemljo `e odkupila, zato 
mislim, da bi morala biti ta Klepetalnica organizirana najmanj 
eno leto pred tem in pobudnik bi morala biti ob~ina, z namenom 
bolj{e obve{~enosti prebivalcev. Strinjam se z ve~ino izre~enih 
pomislekov na na~rtovano lokacijo, vendar bi na tem mestu {e 
posebej poudaril v zadnjem ~asu zelo osiroma{en odnos med 
najmlaj{imi in najstarej{imi prebivalci na{e ob~ine.
V~asih so se ljudje postarali in umrli doma, v okviru svoje dru`ine 
in v dru`bi svojih vnukov. Le-ti so bili zelo navezani na stare star{e, 
ki so se z njimi igrali in jim pripovedovali zanimive zgodbe iz svoje 
mladosti. Skupno jim je, da imajo oboji ~asa v izobilju. Zato lahko 
vzpostavijo pristne medsebojne odnose, v~asih celo bolj{e kot 
otroci in pravi star{i, ki so zelo zasedeni s svojimi slu`bami. Da je 
mera polna jim zdaj jemljemo {e babice in dedke. Bolj ko se pre-
bivalstvo stara, bolj je starost neza`elena. Starih ljudi se ho~emo 
znebiti, tako da jih po{ljemo v dom za ostarele ali v varstvo. Kot 
ka`e, je zaradi potro{ni{kega na~ina `ivljenja postalo to skoraj 
neizbe`no. Postavlja pa se vpra{anje: »Kako naj otroci sploh {e 
pridejo v stik s staranjem in smrtjo, ki sta naravni in neizbe`ni 
sestavini `ivljenja? Kako vzpostaviti pristno medgeneracijsko 
so`itje, ~e otroke ̀ e v rosni mladosti odtrgamo od starej{ih ljudi?« 
Zato vsaj vrtec zgradimo v neposredni bli`ini medgeneracijskega 
centra, da se bodo otroci in starej{i lahko dru`ili in videvali na 
{olski poti. Ali bomo vozili otroke v mo{~anski vrtec, ostarele pa 
v Komendo – da se ja ne bodo slu~ajno sre~ali? Ali mislimo resno 
s so`itjem med generacijami?

Pavel [mid

[port v Komendi
Odgovor g. Kimovcu

Spo{tovani,

pri  pozornem gledanju oddaje o {portu,  njenega bistva vseeno 
niste razumeli. V tej oddaji nisem navedel niti ene neresnice, kakor 
tudi ne samohvale. Navedel sem samo dejstva, za katerimi trdno 
stojim. Zgodovino in delovanje {portnega dru{tva in Ko{arkarskega 
kluba v Komendi poznam zelo dobro. Od ustanovitve leta 1973 
sem v tem dru{tvu tudi ves ~as aktivno sodeloval. Precej let sem 

tudi vodil Ko{arkarski klub in napisal tudi kar nekaj letnih poro~il o 
dejavnosti. Ustanovil sem tudi novi oz. samostojni Ko{arkarski klub 
Komenda, ki ne deluje ve~ v sklopu [D Komenda. Osnovni cilj je 
bil nuditi mo`nost igranja ko{arke vsem generacijam prebivalstva 
ob~ine Komenda, predvsem pa seveda  otrokom in mladini. V 
trideset let starem poro~ilu ste navedli, da sta bili v Komendi 
v~asih dve ~lanski ekipi, pionirska in mladinska ekipa. Naj vam 
povem, da so takrat imeli ekipo {e na Kri`u in tudi v Mostah. Kaj 
pa se dogaja sedaj? 

V nedeljo sem si ogledal tekmo druge dr`avne lige za mladince 
med Cerkljami in Komendo. Na tej tekmi sta igrala 2 Komend~ana. 
Eden v ekipi Cerkelj, ki je igral celotno tekmo in drugi v ekipi  
Komende, ki je igral pribli`no polovico tekme. Pri Cerkljah so bili 
vsi ostali igralci Cerkljani. Pri Komendi sta celotno tekmo na klopi 
presedela {e dva Komend~ana. Tekmo pa so odigrali mladinci iz 
Meng{a, Dom`al, Kamnika itd. Rezultat je bil ves ~as tesen in na 
kraju je »Komenda« skoraj brez Komend~anov zmagala za 5 to~k. 
Ko so bili ti mladinci {e pionirji, smo na otvoritvi {portne dvorane 
to ekipo Cerkelj premagali za 20 to~k in to s pionirji, od katerih 
samo dva nista bila Komend~ana. Razlika je torej o~itna. 

G. Kimovec, v tem je ves problem in ker to moti tudi veliko drugih 
ob~anov, sem na to opozoril. To je dale~ od mojih na~el, ki so 
me vodila tako pri treniranju otrok, kot tudi pri prizadevanjih za 
izgradnjo {portne dvorane. Moj cilj je vedno bil, da se v {portni 
dvorani, ki je bila zgrajena tudi s samoprispevkom, s {portom 
ukvarjajo vse generacije Komend~anov, ne pa to kar se dogaja 
sedaj. Ko bo temu tako, bom tudi za {port v Komendi {e kaj 
napravil, do tedaj pa lahko pomagam tudi kje drugje. 

 Tudi pri objavljanju fotografij v bodo~e le bodite malo bolj 
dosledni. Namesto fotografije mene in mojih prijateljev ste objavili 
sliko g. Milana Lukana in g. Marjana Kosca iz ekipe Meng{a. Mene 
napaka ne moti, arhiv pa si le popravite.

S spo{tovanjem,

Marko Lah
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Blagoslovitev konj na 
Kri`u
Hvale`ni smo lai~nim sodelavcem 
Cerkve, ki so takrat, pred petnajstimi 
leti obudili stari obi~aj.

Petnajst let je `e minilo od prve obuditve 
starodavnega obi~aja blagoslovitve konj 
pri podru`ni~ni cerkvi na Kri`u. Leto se je 
obrnilo in zopet so prizadevni krajani ob 
pomo~i posameznikov, gasilcev in kri{kih 
gospodinj pripravili slovesnost blagoslova 
konj. Obred je, kot po navadi, opravil 
doma~i ̀ upnik Zdravko @agar ob asistenci 
nad{kofijskega tajnika Marka Kri`mana. 
Obred je spremljal Me{ani pevski cerkveni 
zbor Peter Pavel Glavar.

Ve~ kot {tirideset konj (in konji~kov) 
je prejelo blagoslov s pripro{njami sv. 
[tefanu, zavetniku konj, za dobro zdravje, 
ki so privrele iz src vsaj dvestoglave 
mno`ice.

Prav nasprotno kot lani je bilo vreme 
skoraj idealno za sre~anja in slovesnost 
obreda in seveda za prijazna sre~anja 
znancev in prijateljev teh plemenitih `ivali. 
Izkazale so se, kot vsako leto doslej, tudi 

Komend~ani arhitektu 
Ple~niku v spomin
Komendo krasi ve~ umetnin arhitekta 
Jo`eta P le~nika, 
najve~jega mojstra 
te zvrst i  umetni -
{kega snovanja in 
us tva r jan ja  med 
Slovenci, vse bolj 
z n a n e g a  i n  p r i -
znanega ter ob~u-
dovanega tudi zunaj 
meja na{e dr`ave. 
Hvale`nost Jo`etu 
Ple~niku za njegove 
umetnine v Komendi 
in jubilejni spomin 
nanj sta botrovali 
spominski prireditvi 
v Kulturnem domu v 
Komendi. Prireditelja 
sta bila Turisti~no dru{tvo Komenda 
in Ob~ina Komenda, sodelovali pa so 
poznavalec Ple~nikovega `ivljenja, dela in 
umetnin dr. Damjan Prelov{ek, generalni 
direktor Direktorata za kulturno dedi{~ino pri 
Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije, 
dramski igralec in pesnik Tone Kuntner, 

u~enci in u~enke 
O [  K o m e n d a -
Moste, Mo{ki pevski 
z b o r  K o m e n d a 
p o d  v o d s t v o m 
zborovodje Lojzeta 
Kolar ja in ~ lani 
Kulturnega dru{tva 
Komenda.

Ple~nik  je  tako 
z a ` i v e l  p r e d 
p o l n o  d v o r a n o 
p o s l u { a l c e v  v 
prepr i~ l j iv i ,  po-
znavalski besedi 
dr. Prelov{ka, v mo-
drostnih izrekih, ki 

so jih povedali u~enci O[ Komenda Moste 
in v dokumentarnem filmu.

Njegove »komendske dragulje« je v 
pozdravni in zahvalni besedi organizatorjem 
prireditve omenil tudi `upan Toma` 
Drolec. Med najzaslu`nej{imi sta poleg 
`upana Drolca in Vida Koritnika Mojmir 
Tozon in [tefan Kern, oba ~lana UO TD 
Komenda, ki je poskrbelo tudi za natis 

zgibanke o arhitektu Ple~niku. Posebno 
zgibanko z ob{irnej{im besedilom o 
arhitektu pa je pripravil tudi Jurij Kern.

Spominske prireditve so se poleg kome-
ndskih ob~anov udele`ili visoki gostje iz 

Ljubljane in od drugod; iz Cerkelj `upan 
Franc ^ebulj in zgodovinar ter skladatelj 
prof. Janez Mo~nik, ki je za Mo{ki pevski 
zbor Komenda za ta ve~er napisal glasbo 
in besedilo za novo pesem, posve~eno 
Komendi.

E. ^.

Lu~ka za zahvalo 
Lu~ka miru iz Betlehema je pri{la v 
Slovenijo 17. decembra zve~er. Skavti 
so jo najprej raznesli v Komendsko 
Dobravo in potem po vaseh v vsako 
hi{o. Prinesli so jo tudi `upanu in se 
zahvalili za odli~no sodelovanje z 
ob~ino v minulem letu. – A. Ž.

Mo{ki pevski zbor Komenda pod vodstvom Lojzeta Kolarja

Župan Tomaž Drolec se je zahvalil tudi dr. 
Damjanu Prelov{ku, generalnemu direktorju 
Direktorata za kulturno dedi{~ino.   

Na starodavni prireditvi, ki so jo obudili pred 
petnajstimi leti, je bilo tokrat prek {tirideset 
konj.

prizadevne kri{ke gospodinje in gospodarji, 
ki so poskrbeli za sladke dobrote in ostale 
zadeve, ki so pripomogle k dobremu 
razpolo`enju.

Marsikje na Slovenskem je obi~aj 
blagoslova konj tradicionalen `e dolgo 
~asa. Tako tudi pri nas. Po dolgem zati{ju 
so ga, kot re~eno, obudili na Kri`u lai~ni 
sodelavci Cerkve, ki smo jim lahko hvale`ni 
za obujanje starega obi~aja, ki naj bi ga 
vsaka generacija prena{ala iz roda v rod.

Tu je na{a dol`nost do ohranjanja 
slovenskih korenin in ljudskega izro~ila {e 
toliko bolj obvezujo~a.

-vc
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Res so se obiskovalci prireditve s 
tem naslovom imeli »fletno« in predvsem 
veselo. Spored je bil ubran predvsem 
na zabavno plat in je obiskovalcem nudil 
resni~no veliko spro{~enega smeha in 
dobre volje.

Da dober sosed pomeni veliko, so do-
kazali organizatorji – Dru{tvo upokojencev 
Komenda s predsednikom in pobudnikom 
Janezom Kimovcem, ki so sprejeli medse 
tudi izvajalce {e enega dru{tva. Tako so na 
leto{nji prireditvi sodelovala dru{tva upo-
kojencev iz Cerkelj, Vodic in seveda iz Ko-
mende, spoznali pa smo tudi ~lane Dru{tva 
upokojencev [martno-Tacen, ki so se 
letos pridru`ili `e tradicionalni trojici. Tako 
so letos nastopili: lajnar iz Vodic, plesna 
skupina Danica iz Cerkelj skupaj z otro{ko 
plesno skupino Korak iz O[ Komenda-
Moste (hvalevredno sodelovanje razli~nih 

Re~eno – storjeno
Most na Komendsko Dobravo

Na zadnji seji ob~inskega sveta, 21. 
decembra lani, je Janez Kimovec pripomnil, 
da bi na cesti Podbor{t - Komendska 
Dobrava veljalo popraviti ograjo na 
mostu. 

Po mesecu dni, 20. januarja, ugotavljamo: 
Re~eno – storjeno. – A. Žalar

Skupaj se imamo 
fletno
Tudi tokrat se je potrdil izrek, da dober 
sosed veliko pomeni.

Dva sejma in tri dirke
Konjeni{ki klub Komenda, ki deluje 52. 
leto, predseduje pa mu Alojz Lah, ki je 
tudi ~astni ob~an Ob~ine Komenda, ima 
letos v programu dva kmetijska sejma in 
tri kasa{ke prireditve oziroma dirke.  

Spomladanski kmetijski sejem bo 30. in 
31. marca ter 1. aprila, Jesenski sejem pa 
5., 6. in 7. oktobra. Kasa{ka tekmovanja 
pa bodo po koledarju kasa{kih prireditev 
20. maja v po~astitev praznika Ob~ine 
Komenda, konec julija in septembra.

A. Ž.

Za~ela so se
zborovanja dru{tev
Za~etek leta  je tudi mejnik za dru{tva v 
ob~ini. V prvem trimese~ju se bodo zvrstili  
ob~ni zbori, na katerih bodo pregledali delo 
v minulem letu in se  dogovorili za leto{nja 
dogajanja.

Že po tradiciji leto z ob~nimi zbori nekako 
za~nejo gasilci. Tudi letos je tako.

V soboto, 27. januarja, so zborovali ~lani 
PGD Komenda. Prihodnjo soboto, 3. 
februarja, ob 18. uri bodo zborovali ~lani 
PGD Moste v gasilskem domu v Mostah, 
naslednjo soboto, 10. februarja, ob 18. uri 
pa v Breznikovem domu. gasilci Kri`a. 

Ob~ni zbor Gasilske zveze Komenda pa bo 
konec marca ali v za~etku aprila.

A. Ž.

Gasilci Komende so na ob~nem zboru v 
soboto, 27. januarja, ko so pregledali delo, 
sprejeli program in podelili priznanja, za 
novega predsednika dru{tva izvolili Antona 
Smrekarja. Zahvalili pa so se dosedanjemu 
predsedniku Matja`u Smolnikarju in med 
drugim tudi Rudiju Jeraju z Gore, ki je 
poskrbel, da imajo na gasilnem domu v Ko-
mendi sedaj tudi oglasno desko. – A. Ž.      

Obiskala sta najstarej{e
Župan Toma` Drolec in direktorica ob~inske 
uprave Majda Ravnikar sta pred  prazniki ob 
koncu leta obiskala in obdarila najstarej{e 
ob~anke in ob~ane v Domu v Kamniku in v 
ob~ini. Za`elela sta jim vse lepo v leto{njem 
letu. – A. Ž.  

generacij), folklorna skupina DU Komenda, 
harmonikar s pevkama iz [martno-Tacen, s 
ske~em se je predstavila dramska skupina 
DU Cerklje, citrarka iz [martno-Tacen, 
lutkarji iz Vodic, z gorenjskimi narodnimi 
plesi so sodelovali ~lani folklorne skupine iz 
Cerkelj, triglavski val~ek in ven~ek narodnih 
so predstavili harmonikarji iz [martna s 
pevko, kme~ka opravila so predstavili ~lani 
DU Vodice, iz istega dru{tva je ponovno 
nastopila temperamentna plesna skupina 
Danica iz Cerkelj, ve~er pa je sklenil Me{ani 

pevski zbor DU iz Komende.

Skupaj smo se imeli fletno v 
Cerkljah 16. decembra, v Komendi 
26. decembra, v letu 2007 pa smo 
veselje in radost prenesli {e ob~instvu 
v Vodice 12. januarja in v Tacen pod 
[marno goro 19. januarja.

Nedvomno je, da ima sodelovanje 
na vseh podro~jih med sos-
ednjimi dru{tvi lahko le dobre 
razultate, saj imajo vsa dru{tva 
upokojencev le en skupni cilj: 
izbolj{ati, nadgraditi in ople-
menititi `ivljenje svojih ~lanov.

In {e dobrohoten namig. 
Vabila za to prireditev so obljubljala 
tudi proslavitev dneva samostojnosti 
in enotnosti. Vendar je bilo to pro-
slavljanje omejeno samo na be`no 
omembo v napovedniku in z recitacijo 
primerne vsebine. Pa ne bi bila odve~ 
prazni~na beseda katerega od vodij 
strank ali list ali celo predstavnika 
oblasti v ob~ini. –vc
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Ob~inski svet je 
na seji dne 7. 
decembra lani, 
po seznanitvi o 
raku na mate-
rni~nem vratu 
in cepivu proti 
njemu, podprl 
predlog ̀ upana, 
d a  o b ~ i n a  v 
ob~inskem pro-

ra~unu zagotovi sredstva za cepljenje 
deklic v ob~ini. Odlo~itev je tako reko~ 
~ez no~ postala izredno odmevna, po`ela 
simpatije in odobravanja v Sloveniji. Kako 
je pravzaprav nastala pobuda, njen sedanji 
in jutri{nji potek je v pogovoru predstavila 
direktorica ob~inske uprave, spec. jav. 
uprav. Majda Ravnikar.

»V za~etku septembra lani naju je z 
`upanom predsednica dru{tva Kala 
(Dru{tvo za boj proti oku`bam s HPV in 
raku materni~nega vratu) obvestila, da 
bo ob koncu leta 2006 v Slovenijo pri{lo 
cepivo proti raku na materni~nem vratu. 
Kot je znano, raka na materni~nem vratu, 
ki je druga najpogostej{a oblika raka 
med Slovenkami, povzro~a ~love{ki virus 
papiloma (HPV), dodatni dejavniki tveganja 
pa so zgodnji spolni odnosi, pogosto 
menjavanje spolnih partnerjev, kajenje, 
alkohol, stres idr... Oku`ba z omenjenim 
virusom, ki se najhitreje prena{a pri spolnih 
odnosih s ko`e na ko`o, je zelo pogosta, 
saj se ve~ kot polovica spolno aktivnih 
`ensk vsaj enkrat v `ivljenju oku`i z njim, 
vendar v ve~ini primerov oku`ba v najve~ 
dveh letih izzveni. Pri pribli`no desetih 
odstotkih oku`enih z virusom pa preide v 
dolgotrajno oku`bo, ki lahko nato v desetih 
do petnajstih letih vodi do razvoja rakavih 
celic. Podatek, da v Sloveniji letno za 
rakom na materni~nem vratu zboli okrog 
200 `ensk, ve~ kot 2300 jih je operiranih 
zaradi predrakavih sprememb, umre pa 
jih od 50 do 60 na leto, se nama je zdel 
alarmanten.

Cepljenje je samopla~ni{ko in dokaj 
drago, za nekatere star{e finan~no prav 
gotovo nedosegljivo. Ker je cepivo izjemo 
u~inkovito, smo v njem videli velik obet in 
dol`nost, da deklice za{~itimo. ^ez nekaj 
let se bo s tem cepivom rutinsko cepilo 
vse deklice dolo~ene starosti. @al se bo do 
takrat s humanim virusom papiloma oku`ilo 
{e veliko deklic.

Kot `e re~eno, je ob~inski svet na svoji 
decembrski seji soglasno podprl predlog, 
da iz ob~inskega prora~una in z morebitno 

Komenda s cepljenjem proti raku 
zgled dr`avi
Majda Ravnikar, direktorica ob~inske uprave: »Z akcijo bomo nadaljevali, 
dokler cepivo ne bo pri{lo v nacionalni program.«

donatorsko pomo~jo uspe{nih podjetij, 
zagotovimo finan~na sredstva za cepljenje 
deklic, ki so letos v osmem in devetem 
razredu osnovne {ole. Ko bo cepljenje s 
tem cepivom pri{lo v nacionalni program in 
bo cepivo pla~ano iz sredstev obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, bodo te 
deklice namre~ `e srednje{olke in jih 
obvezno cepljenje ne bo zajelo.«

Sklepu o zagotovitvi sredstev za cepljenje 
in novinarski konferenci je sledila 
tudi javna predstavitev. Kak{en je bil 
ob izredni odmevnosti v slovenskem 
prostoru sprejem pri star{ih?

»Poteza Ob~ine Komenda, ki se je kot 
prva v Sloveniji odlo~ila svojim {olarkam 
ponuditi brezpla~no cepljenje z novim 
cepivom, je do`ivela zelo dober odziv. Ne le 
med predstavniki lokalnih oblasti v ostalih 
slovenskih ob~inah, ki se `e odlo~ajo za 
tovrstno akcijo, pa~ pa tudi med dekleti, 
ki kon~ujejo osnovno {olo in njihovimi 
star{i.«

Cepljenje se je `e za~elo. Je odziv 
primeren?

»Res je, cepljenje se je za~elo. Izvaja ga dr. 
Fti~arjeva, pediatrinja, ki tudi sicer skrbi za 
na{o {olsko populacijo. 9. januarja letos je 

bilo cepljenih prvih 13 deklic od skupaj 44 
prijavljenih. K cepljenju pa so star{i prijavili 
prav vse deklice! Preostala dekleta bodo 
cepljena v naslednjih dveh terminih in sicer 
16. in 23. januarja. Drugo in tretjo dozo 
cepiva dekleta prejmejo po dveh oziroma 
{tirih mesecih. Celotno cepljenje je tako 
kon~ano v {estih mesecih od prejema 
prvega odmerka cepiva.«

Se bo ta akcija nadaljevala tudi v 
prihodnje?

»Veseli me, da so svetniki v na{em lokalnem 
okolju ozave{~eni, kaj pomeni zdravje 
mladih ljudi in so soglasno podprli predlog, 
da v prora~un uvrstimo sredstva za 
cepljenje. Na podporo svetnikov ra~unamo 
tudi v bodo~e. Z akcijo bomo nadaljevali, 
dokler cepivo ne bo pri{lo v nacionalni 
program. Za to smo se zavestno odlo~ili, 
~eprav se zavedamo »nevarnosti«, da 
bi dr`ava ob na{i humani akciji pri{la v 
sku{njavo, da bi del obveznosti, ki bi jih 
sicer morala sama financirati, prenesla na 
ob~ine.«

Poleg cepljenja pa ob~ina namenja 
precej{nja sredstva tudi za nekatere 
druge oblike varstva in vzgoje najmlaj{ih 
ob~anov ob~ine Komenda.

»Na podro~ju otro{kega varstva najve~jo 
postavko vsako leto predstavlja »dopla~ilo 
oskrbnih stro{kov«, v okviru katere ob~ina, 
skladno z Zakonom o vrtcih in Pravilnikom 
o pla~ilih star{ev za programe v vrtcih, 
subvencionira programe otro{kega 
varstva. Povpre~no pla~ilo star{ev zna{a 
30 odstotkov, razliko do polnega pla~ila 
(70 odstotkov) pa krije ob~ina. Star{i v 
povpre~ju tako prispevajo za oskrbo in 
vzgojo svojih otrok v vrtcu dobrih 108.50 
EUR (26.000 SIT) za otroke prve starostne 
skupine (1-3 leta) oziroma 83.46 EUR 
(20.000 SIT) za otroke druge starostne 
skupine (od 3. leta dalje). V letu 2006 je 
ob~ina za dopla~ilo oskrbnih stro{kov 
namenila dobrih 4,423.300 EUR (106 
milijonov SIT). Povpre~ni prispevek na 
otroka v vrtcu (~e upo{tevamo samo 
dopla~ilo oskrbnih stro{kov) za ob~ino 

zna{a 208.65 EUR (50.000 
SIT) mese~no oziroma 
dobrih 2.500 EUR (600.000 
SIT) na leto.

Ob~ina skladno s Pravi-
lnikom o subvencioni-
ranju varstva otrok, ki 
niso vklju~eni v programe 
v r t c a ,  v s a k  m e s e c 
namenja subvencije tudi 
otrokom, ki jim je bil vpis 
zaradi prezasedenosti 
zmogljivosti vrtca v ob~ini 
Komenda odklonjen in 
otroci niso vklju~eni v 
drug vrtec. Vi{ina subve-
ncije za posameznega 
upravi~enca zna{a 50 
odstotkov povpre~nega 
zneska, ki  ga ob~ina 

prispeva (sofinancira) mese~no na otroka 
v doma~em vrtcu.

Poleg tega ob~ina na podro~ju otro{kega 
varstva v okviru nadstandardnih storitev 
(so)financira angle{ke urice za najmlaj{e, 
plavalni te~aj, taborjenje idr…

Vrsto nadstandardnih storitev Ob~ina 
Komenda (so)financira tudi na podro~ju 
osnovnega {olstva.«

A. @alar

Majda Ravnikar

Tudi Okrogla miza s strokovno razlago o cepivu je imela velik 
odziv star{ev.
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Naslednje jutro (v petek 5. julija) smo 
opazovali son~ni vzhod kar iz {otora in 
ob~udovali lepoto vse bolj osvetljenih 
vrhov in svetle~ega se ledu na strmih 
pobo~jih masivnega osemtiso~aka Nanga 
Parbata, pod katerim smo do`iveli toliko 
lepega.

Po zajtrku smo se spustili v dolino. Hodili 
smo dve uri in pol in ̀ e smo bili v d`ipih, s 
katerimi smo se odpeljali po vrtoglavi cesti 
v dolino. Na za~etku spusta po nevarno 
izpostavljeni cesti so {oferji med seboj {e 
tekmovali in se sku{ali prehitevati, na{e 
tarnanje in stokanje pa jih je umirilo. Hvala 
Bogu, celi smo se pripeljali do avtobusa, 
ki nas je ~akal ob reki Ind. Vkrcali smo se 
v avtobus in pot nadaljevali proti mestu 
Be{am (Besham). Dolga je bila vo`nja, 
a spektakularna. Ozek kanjon Inda je 
veli~asten, ~emur je pripomogla tudi 
Karakorumska cesta, ponekod vklesana 
v `ivo skalo. Le redka so tod v hrib vpeta 
naselja.

V Be{am smo prispeli po ve~ kot 10-
urni vo`nji pozno zve~er utrujeni in s 
praznimi `elodci. Ve~erja, ~eravno ne 
najbolj{a, nam je dobro teknila. Bili pa 
smo razo~arani nad higieno hotela, oh, a 
vsega smo ̀ e navajeni. Enotnega mnenja 
smo bili, da za osnovno higieno v hotelih 
manjka `enska roka, medtem ko mo{kih 
kar mrgoli. A Be{am, ne samo da v njem 
ne vidi{ `enske, je tudi najbolj umazan 
in zanemarjen kraj na vsej na{i poti po 
severnem delu Pakistana.

Be{am, umazano mesto, smo rade volje 
zapustili (v soboto, 6. julija). Pot smo 
nadaljevali proti jugu; najprej smo se 
vozili ob reki Ind, nato pa preko visokih 
hribov v ni`ji svet v smeri proti Islamabadu, 
glavnem in modernem mestu dr`ave 
Pakistan. Med potjo smo se ustavili v 
Abatabatu, glavnemu mestu pokrajine 
Hazare in D`ems Abat, kjer stoji 
nekdanja britanska utrdba in cerkev. 
Sicer pa je v stavbah tod precej opazen 
vpliv Angle`ev. Po kraj{em sprehodu po 
mestu smo si za dobro voljo privo{~ili 
{e kosilo.

Naslednji postanek je bil ob samostanu 
Taxili, ki velja za najve~ji arheolo{ki 
dragulj na kri`i{~u kultur severnega 
Pakistana. Njegova zgodovina sega v 
6. stol. pr. n. {t. Tu je bilo budisti~no 
sredi{~e, Grki pa so ob samostanu 
ustanovili mesto, v katerem je zacvetela 
gandarska umetnost. Huni so tako 
kot drugod v severnem Pakistanu kraj 
in z njim kulturo uni~ili v 5. stoletju, 
precej pa so prispevali {e trije ve~ji 

potresi. Tudi ru{ilni potres v 
za~etku jeseni 2005 temu kraju 
ni prizanesel.

Ob prihodu Islamabad smo si 
najprej ogledali mogo~no in 
moderno mo{ejo {aha Faisala. 
V temi smo se odpravili nato do 

hotela z navdihom evropske civilizacije, 
kjer smo opravili formalnosti za preno~itev, 
nato pa se s taksiji odpeljali v center mesta, 
v glasbeni vrt, kjer smo si naro~ili zajetno 
ve~erjo po svoji volji. Vrt je zgrajen zelo 
domiselno, obkro`ajo 
ga {tevilne kuhinje, 
kjer kuhajo in pe~ejo 
razne dobrote, {tevilni 
natakarj i  pa j ih po 
naro~ilu nosijo na mize 
{tevilnih obiskovalcev. 
Taksi, ki smo ga naro~ili 
tudi nazaj do hotela, je 
za na{e prilike ve~ kot 
poceni.

Glavno mesto Isla-
mabad odlikujejo {iro-
ke in pono~i izvrstno 
razsvetl jene ceste, 
ve~nadstropni moderni 
bloki z vmesnimi, lepo 
urejenimi parki, ve~ 
spro{~enosti je v oble-
kah, pokritih in odkritih `ensk, ve~ je tudi 
turistov, napisi so ve~inoma v latinici …

Naslednje jutro (v nedeljo, 7. julija) smo 
se v de`evju odpeljali na gri~ Mergala 
(Merghala), za{~iteno obmo~je nad 
Islamabadom. S terase je od tod izredno 
lep pogled na mesto, mo{ejo {aha Faisala, 
pala~e, univerzo in na vladni kompleks s 
predsedni{ko pala~o, vse obkro`eno z 
obilnim zelenjem parkov in dreves. 

Pot smo nadaljevali proti izhodi{~nemu 
mestu na{ega prihoda v Pakistan, Pe{a-
varju, vmes pa smo se {e ustavili v 
`ivahnem mestu Rawalpidi, kjer smo si 
ogledali bogato zalo`en bazar; tudi manj{i 
nakup nam tu ni u{el.

Sredi dneva smo nadaljevali pot po dobri 

cesti do okoli 150 kilometrov oddaljenega 
Pe{evarja, kamor smo prispeli sredi 
popoldneva. Za zaklju~ek potovanja po 
Pakistanu smo se odpravili na bazar, 
ker preostalega denarja v njihovi valuti 
nismo nameravali nositi domov. Med 
najbolj vreden nakup sodi lesen, pisano 
pobarvan tovornjak, narejen po vzorcu 
velikih tovornjakov, kakr{ne smo sre~evali 
predvsem v goratem severnem delu 
Pakistana. Tak{ne tovornjake sva (Angelca 
in Marko) sre~evala tudi v severnem delu 
Indije. Vendar je to `e druga zgodba.

Naslednjega dne (v ponedlejek, 8, avgu-
sta) smo vstali ob tretji uri. Sledilo je 
tu{iranje po vro~i in soparni no~i ter 
kratek zajtrk v hotelu Haritage, nakar 
smo se odpeljali na letali{~e, od koder 
smo brez zapletov poleteli proti Bahrainu, 
kjer smo za kraj{i ~as izstopili iz letala. 
Letali{~e je tod izjemno moderno, potniki 
pa zelo razli~ni (od povsem pokritih do 
razgaljenih mladenk). Let od tu smo 
nadaljevali proti Istambulu, kjer smo si 
popoldne privo{~ili sprehod po mestu, ki 
nas navdaja evropsko.

Tuji turisti so v Istambulu skoraj neopazni, 
`ensk mo{ki tu ne nadlegujejo z buljenjem  
kot v Pakistanu. Skratka neobremenjeno 
smo se gibali med bogato zalo`enimi 
trgovinami, na bazarju, po ulicah, kjer 

~isto~a kaj velja. Privo{~ili 
smo si {e malo spanja v 
hotelu Orsep, nakar smo 
se v zgodnjih jutranjih 
urah (v torek, 9. avgusta) 
odpeljali na letali{~e, od 
koder smo poleteli proti 
letali{~u Brnik. 

Snidenje z doma~imi na 
le-tali{~u Brnik je bilo 
ganljivo. Hvala Bogu za 
sre~no vrnitev iz lepe in 
zanimive de`ele, iz Paki-
stana, kjer smo do`iveli 
veliko zanimivega, lepega 
in pou~nega, pa tudi 
precej{njo izpostavljenost 
pred nevarnostjo.

V objemu najvi{jih gora sveta (7. del)

Napisala dr. Angelca in dr. Marko @erovnik

SEVERNI PAKISTAN
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^arli in tovarna ~okolade
V sredo, ravno na Miklav`ev dan, smo si 
{li s {olo ogledat film ̂ arli in tovarna ~oko-
lade. To je pomenilo, da mi odpade nekaj 
ur pouka. Ali bi lahko bilo kaj bolj{ega?

Zjutraj sem morala priti v {olo ob isti uri 
kot po navadi. Najprej smo imeli tri ure 
pouka – k sre~i zadnja ni bila cela, ampak 
smo malo prej kon~ali. Z avtobusom smo 
se odpeljali v Kranj. Sede`i v kinu so bili 
zelo udobni.

Film se za~ne s prikazom fantka ^arlija, 
ki je izviral iz revne dru`ine. V njegovem 
doma~em mestu je stala tudi tovarna 
~okolade, ki pa je bila `e zelo dolgo za-
prta. Njen lastnik je dal izobesiti plakate 
o nagradi tistemu, ki v kupljeni ~okoladi 
prejme zlato vstopnico. Ta naj bi omogo~ila 
vstop v tovarno. Na celem svetu je bilo 
samo pet takih vstopnic in zadnji izmed 
sre~nih dobitnikov je bil ^arli. Skupaj s 
{e {tirimi sre~ne`i je vstopil v tovarno. V 
tovarni so {tirje otroci zaradi razvajenosti in 
neupo{tevanja navodil zabredli v te`ave in 
njihov ogled se je kon~al. Kon~ni zmagova-
lec je tako postal preprosti ^arli, nagrada 
pa je bila cela tovarna.

Film mi je bil v{e~, zanimiva se mi je zdela 
povezanost resni~nega in pravlji~nega 
sveta. Upam, da nisem podobna kateremu 
izmed tistih razvajenih otrok. Tak{no ve-
denje je namre~ zelo te`ko sprejemljivo.

Leja Goru~an, 7.a

Film o Petru Pavlu Glavarju
V decembru pa se nismo le enkrat sre~ali 
z obiskom kinodvorane – u~enci 8. in 9. 
razredov so bili lepo povabljeni k ogledu 
igranega dokumentarnega filma o Petru 
Pavlu Glavarju, katerega idejni vodja je bil 
Franc [ivic, re`iser pa Bojan Kastelic. Film 
jim je bil v{e~, ob njem so osve`ili spomin 
na nekatere klju~ne postaje `ivljenjske 
poti tega na{ega izjemnega rojaka, hkrati 
pa so bili osupli nad slikovitostjo nekaterih 
prizorov iz ~ebeljega sveta. Svoje vtise so 
strnili takole:

Film je zanimiv, saj prikazuje `ivljenje 
znamenite osebnosti iz na{ega kraja, zato 
se je tudi snemanje v veliki meri odvijalo v 
Komendi in okolici. Tako sem prepoznal 
~ebelnjak, doma~o cerkev in Glavarjevo 
knji`nico. Poseben ~ar filmu doda {e de-
jstvo, da tudi igralci izhajajo iz doma~ega 
okolja.

Nejc Ko~ar, 9.b

O `ivljenju Petra Pavla Glavarja prej nisem 
skoraj ni~ vedela. Zdaj bolje poznam nje-
govo `ivljenje, vem, kako je pou~eval in 
pomagal mladim in starej{im ter da so ga 
kot ~ebelarja ̀ e v njegovem ~asu strokovn-
jaki cenili ter poznali dale~ po svetu.

Tja{a Kralj, 9.b

Na kratko, film bi ocenila z oceno pet. 

Tadeja Lon~ar, 9.b

V filmu sem prepoznala veliko igralcev iz 
na{e ob~ine, ki jih moram pohvaliti, saj so 
zares dobro odigrali vse prizore. Najbolj mi 
je bilo v{e~, ko je bila prikazana notranjost 
Glavarjeve knji`nice, ker sem jo do sedaj 
videla le na slikah. Nenavadno se mi je 
zdelo tudi to, kako je Glavar preverjal ver-
sko znanje posameznih dru`in, ~esar si 
danes ne predstavljamo ve~. Skratka, film 
je bil zanimiv.

Petra Grkman, 9.b 

^UVAJTE VSAK SVOJ BISER

IN GA DELITE NAOKROG.

^E DELI[ SRE^O Z LJUBEZNIJO,

JE NIKOLI NE ZMANJKA.

To sporo~ilo je darilo, ki nam ga je izro~ila 
gledali{ka skupina Varstveno delovnega 
centra ^rnomelj z igrico Sama Sim~i~a, O 
pti~ki, ki je ukradla zlato jabolko.

V prednovoletnem ~asu {e posebej 
razmi{ljamo, kaj bi podarili tistim, ki jih ima-
mo radi, kako bi drug drugega razveselili, 
kako bi drug z drugim delili tisto, kar nas 
bogati. I{~emo darila, kupujemo stvari. 
Mnogokrat pozabljamo, da so najve~ja 
darila neotipljiva, a se nas dotaknejo. Os-
tanejo prijetna do`ivetja. Glasba odzvanja 
v u{esih, mavri~ne slike odsevajo v o~eh, 
iskreno izre~ene besede se ohranjajo v 
srcih. Vse to so nam, na{im u~encem 
razrednega pouka in varovancem INCE-ja 
iz Most podarili igralci, ki so se igralskih 
ve{~in u~ili dolge mesece. S svojo izvirnos-
tjo so nas popeljali v pravlji~no de`elo in 
nam z ljubeznijo delili bisere. Tudi za igralce 
je bilo to prijetno do`ivetje in hkrati navdih 
za nove nastope.

Varstveno delovni center je v sodelovanju 
z Zavodom za izobra`evanje in kulturo 
^rnomelj vklju~il v svoj delovni program us-
posabljanja oseb z motnjami v du{evnem 
razvoju tudi gledali{ko dejavnost.

Priprava igre za odrsko izvedbo je potekala 
osem mesecev. Igralci so se nau~ili dolgih 
besedil, vloge so izvrstno odigrali. Scena je 
bila preprosta, a prepri~ljiva. K popolnosti 
je prispevala izbrana glasba in osvetljava. 
U~enci so v popolni ti{ini spremljali pred-
stavo in se z dolgim aplavzom zahvalili 
nastopajo~im.

Bernarda Hozjan,
u~iteljica raz. pouka

Jedci ~istega zraka

Jedci ~istega zraka so pri{li k nam,

a tudi k vam.

So pri{li

in nikoli ve~ ne bodo od{li.

^ist zrak izginja v njihovih trebuhih,

ven prihaja v umazanih izpuhih. 

^isti zrak prosi za pomo~,

a mi – kot da smo gluhi kot no~.

In ga presli{imo

in br` naro~ilo za avto napi{emo.

Krivi pa niso samo avtomobili,

svoj dele` prispeva tudi industrija,

ki kar naprej raste in se razvija.

Nika Rebolj, 7.b

Dva razli~na na~ina
sodelovanja …
Sredi januarja smo imeli na {oli v Komendi 
sre~anje s predstavniki lokalne oblasti 
in Publicusa. Sre~anje pomeni za~etek 
medsebojnega sodelovanja na podro~ju 
ekolo{ke vzgoje mladih. Dogovorili smo 
se za skupne akcije name{~anja ekolo{kih 
otokov, kompostnikov in posode za zbi-
ranje tetrapak embala`e, ki jo na{i u~enci 
`e pridno zlagajo, da zmanj{ajo volumen 
odpadka. Na~rtujemo {e ve~ skupnih 
ekolo{kih akcij, najbolj aktivni in zavzeti 
eko u~enci bodo primerno nagrajeni. Sicer 
pa smo ugotovili, da moramo biti mladim 
dober zgled. Tako se bodo trudili za lep{o 
prihodnost in la`je prena{ali na{e napake 
preteklosti.

Kot vsak delovni dan smo tudi omenjen-
ega dne z u~enci ~istili okolico {ole. Na 
parkiri{~u se je ustavil golf ljubljanske reg-
istracije srebrne barve (83 2ST). Na na{e 
veliko za~udenje se nam je na zelenici pred 
{olo pridru`ila starej{a gospa …Na{e delo 
je ni preve~ motilo, saj je bila prezaposlena 
z iztrebljanjem svojega {tririno`ca. V svo-
jem zadnjem ekolo{ko kriti~nem prispevku 
sem zapisala: kjer osel le`i, dlako pusti. 
Tokrat se bom komentarja vzdr`ala, saj je 
{lo le za psa, ne za osla …

Darinka Marija Erjavec,
mentorica eko {ole
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Razprodaja miru
Ve~ da{, ve~ ima{

Lu~ko miru iz Betlehema ali LMB, kot jo 
skavti pogosto poimenujemo, so k nam 
prinesli voditelji ~ete skupaj z vodniki di-
rektno iz Ljubljane v nedeljo, 17. decembra, 
zve~er. [e isti dan smo jo tako kot vsako 
leto simboli~no raznesli v Komendsko Do-
bravo, najbolj oddaljeno vas na{e ob~ine. 
Uradni sprejem lu~ke s ceremonijo je bil 
naslednji dan pri ve~erni ma{i. Skavti smo 
jo po skupinah posku{ali ~im prej raznositi 
v vsako hi{o po vseh vaseh, kjer so jo hoteli 
sprejeti. 

Najbr` ve~ina `e ve, da lu~ko sprejemate 
prostovoljno in zastonj. Zelo pa smo veseli 
va{ih prostovoljnih prispevkov. Del od njih 
bomo namenili Ustanovi Petra Pavla Gla-
varja, del za slovensko skavtsko zdru`enje, 
del pa tudi za na{e delovanje in popla~ilo 
stro{kov. Zato bi se ob tej prilo`nosti radi 
zahvalili vsem, ki ste dali svoj prispevek.

Kljub vsemu pa je poglavitno delo na{ega 
razna{anja stik z ljudmi, iskrena vo{~ila 
soob~anom, nekaterim, verjetno tudi ve-
likokrat osamljenim, ki so  veseli, ~e jih pred 
vrati v mrzlem ve~eru pri~akajo otro{ke 
iskrive o~i z zadovoljnim nasme{kom na 
obrazu. Pogosto od malih skavtov sli{imo, 
da jim razna{anje lu~ke ni v breme, prej v 
veselje. 

V ̀ ivljenju se je gotovo dobro dr`ati leto{nje 
slovenske poslanice LMB: ve~ miru kot 
razda{, ve~ ga ima{. Upamo, da je tudi 
vas ob gledanju lu~ke na va{i okenski 
polici, morda ob ve~ernem sprehodu, ko 
ste videli, da ima skoraj vsaka hi{a simbol 
miru, navdal optimizem in zavedanje, da v 
sebi le vsi te`imo k miru.

Jure Jerov{ek, Sre~ni sokol

Zadovoljstvo
Za~elo se je leto 2007 in ob pogledu na leto 
2006, se komendskim skavtom zaslu`eno 
prikrade zadovoljstvo na obrazih. Nazaj 
lahko namre~ pogledamo na kar nekaj 
dose`kov, od tega tudi nekaj novih pro-
jektov.  Ekipni triatlon, ki ste se ga lahko 
udele`ili tudi ob~ani neskavti, Smrtonosno 
vozilo 2 (dirkanje z doma narejenimi avto-
mobili), Naseljenci travnika Makota (pri-
redba strate{ke igre) in  film Klub Delfin, so 
verjetno na{i najve~ji projekti, vam najbolj  
znana pa sta zagotovo prisr~na LMB in 
adventni projekt (delanje ven~kov). Na 
novo pa smo v decembru priredili po dolgih 
letih sre~anje stega in prvi~ do sedaj izv-
edli duhovno obnovo za voditelje. Tudi na 
medsebojnem odnosu smo naredili veliko, 
pridobili nekaj novih skavtov in voditeljev 
ter mladoporo~enca (izgubili). V upanju da 
bi bilo to leto po uspehu blizu.

Arnold Oton Ciraj, Veseli volk

Sre~anje stega
V soboto, 16. decembra 2006,  smo imeli 
Komendski skavti sre~anje stega. Zbrali 
smo se pred cerkvijo, kjer smo za~eli dan z 
uvodno katehezo na temo tr`nice, na kateri 
smo kupovali tudi mir. Nato pa smo se po 
skupinah odpravili na pot proti skavtskemu 
fevdu, kjer smo imeli nadaljnji program. 
Da je bila pot bolj zanimiva, so nas vmes 
~akale razne naloge: od ognjev do vozlov 
risanja miru na mandarine in podobno. 
Zadnja naloga nas je ~akala na cilju, saj 
smo morali postaviti ogenj, da smo kasneje 
lahko skuhali kosilo. 

Takrat pa je pri{el na vrsto najbolj zanimiv 
(beri: odklopljen) del. Sredi travnika je 
bilo nekaj navezano na visoki palici. Ker 
smo morali nekako priti do tega, so nam 
voditelji predlagali (kljub nekaterim la`jim 
idejam), da bi okrog palice nasuli zemljo, 
ki je ostala na travniku od drena`e, nekako 
v slogu: Skavt, ki je {el na travnik in se vrnil 
s hriba’.

Primo` Poga~ar

Adventni ven~ki so 
zopet zagoreli
Kot vsako leto, smo tudi letos skavti v 
advent vstopili delavno. Že pred prvo 
adventno nedeljo, ste nas lahko sre~ali, 
ko smo v okoli{kih gozdovih nabirali mah 
in smre~je za adventne ven~ke, sobotno 
dopoldne pa je minilo v izdelovanju le-teh. 
Poleg izdelovanja ven~kov, pa smo na 
~etrto advento soboto poskrbeli tudi za 
malo bo`i~nega vzdu{ja. Klanovci so ob 
pomo~i voditeljev dan pre`iveli v dru`bi 
`age in kladiva in nastale so nove jaslice. 
Po ma{i, pa so pripravili kraj{o bo`i~no 
zgodbo, ki jo je popestril skavtski pevski 
zbor~ek. 

Veseli smo, da ste se udele`ili dogodkov 
in s tem potrdili na{e delo.

Vztrajni volk

Geolo{ki kro`ek 
Kamenkost 
Moj novi kro`ek
Na geolo{ki kro`ek sem za~el hoditi, ko 
mi je so{olka povedala zanj.

Takoj me je za~elo zanimati. Povedala mi 
je kateri dan in ob kateri uri naj pridem 
h kro`ku. Mentor tega kro`ka je Edo 
Grm{ek. Bil sem navdu{en in za~el redno 
obiskovati ta kro`ek.

V{e~ mi je bilo, ko smo obuli {kornje, 
nadeli rokavice,si nadeli za{~itna o~ala, v 
roke vzeli posebno kladivo in se odpravili 
na teren. [li smo k potoku blizu lovske 
ko~e na Kri`u in za~eli raziskovati. Na{li 
smo fosile {koljk in pol`ev v glinenem 
kamnu.

Najbolj pa sem bil navdu{en, ko nam 
je mentor Edo omenil razstavo fosilov, 
mineralov in nakita v Münchnu. Komaj 
sem ~akal, kdaj bo pri{el dan, ko se 
bom z avtobusom peljal v München na 
razstavo. Doma smo se odlo~ili, da gremo 
v München vsi – jaz, o~i, mami in brat Rok. 
V soboto 4. novembra 2006 smo zelo 
zgodaj vstali. Na pot smo od{li ̀ e ob tretji 
uri zjutraj. Bilo nas je za cel avtobus, med 
njimi tudi moj so{olec Gabriel s star{i. Med 
dolgo vo`njo smo v avtobusu gledali filme. 
Kon~no smo prispeli v München. Tam 
so bile velike dvorane polne mineralov, 
fosilov, dragih in poldragih kamnov, 
razli~nih oblik in barv. Bilo je zelo lepo. 
Med fosili so mi bili najbolj v{e~ zobje 
morskih psov. [e bolj pa mi je bilo v{e~ 
tam, kjer je bil bazen napolnjen z vodo 
in peskom. Tam smo se u~ili s spiranjem 
iskati zlato. Na{el sem dva ko{~ka zlata, ki 
sem ju lahko odnesel domov. Postal sem 
zelo utrujen, `ejen in la~en. Ko sem se 
odpo~il in okrep~al, sem za spomin kupil 
en lep kristal kamene strele. Tako se je na{ 
»kamniti dan« v Münchnu zaklju~il. Domov 
smo pri{li pozno zve~er.

Doslej smo bili {e na dveh zanimivih 
izletih. V Prirodoslovnem muzeju Slovenije 
v Ljubljani smo si ogledali zelo pou~no 
razstavo Kaj Spreminja svet. Tam smo 
spoznali nastanek zemlje, delovanje 
vulkanov, potresov, neurij itd. Na posebni 
napravi pa smo lahko ob~utili tudi pravi 
potres. Od stalnih zbirk v tem muzeju pa 
je bilo najbolj zanimivo velikansko okostje 
mamuta in jamskega medveda ter zbirka 
mineralov. V Jamarskem domu na Gorju{i 
pa smo si ogledali zbirko ̀ upnika Simona 
Robi~a. Bil je raziskovalec podzemnih 
jam, ter iskalec in zbiralec fosilov. Te je 
nabiral predvsem tam kjer jih sedaj mi – v 
tunji{kem gri~evju. Bil je namre~ `upnik 
na [entur{ki Gori. V bli`ini smo si ogledali 
tudi res lepo podzemno jamo. Imenuje se 
»@elezna jama«.

Jan [penko, 4.aSkavti so hrib delali na vso mo~.
-  Foto: Matevž Cerar
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Dru{tvo upokojencev 
in socialno delo
Socialno delo ni samo birokracija, 
je tudi `ivljenjska potreba po topli 
besedi, sosedski bli`ini …

Pojem socialnega dela se je med ljudmi za-
sidral predvsem s svojim posrednim delom 
za ljudi. Velikokrat ga ocenjujejo samo po 
bolj ali manj znanih birokratskih (`al tudi 
potrebnih) opravilih. Pa socialno delo ni 
samo birokracija, je tudi ̀ ivljenjska potreba 
po topli besedi, sosedski bli`ini in skrbi za 
tistega, ki je tega potreben. Sicer se uradna 
institucija socialnega dela tega zaveda, ni 
pa ~asovno kos vsemu, kar bi njeno delo 
osmislilo v {ir{em pomenu besede.

Prav tu pa so dru{tva upokojencev na{la 
svoje mesto v naj{ir{em vidiku izbolj{anja 
kvalitete ̀ ivljenja svojih ~lanov, ki so takega 
sodelovanja najbolj potrebni in jim obisk 
na domu ali drobna pozornost pomeni ve-
likokrat svetel trenutek v sivem vsakdanu.

Dru{tvo upokojencev Komenda ima kar 
21 ~lanov, ki `ivijo izven svojega okolja, v 
domovih starej{ih ob~anov, ali kakorkoli te 
domove imenujemo. Vsi so dele`ni vsako 
leto vsaj enega obiska s skromnim darilom. 
Ve~ kot 200 obiskov bolnih in pomo~i 
potrebnih ~lanov in 350 poslanih vo{~ilnic 
ob rojstnih dnevih ohranja stik dru{tva 
s svojimi ~lani. Posebne pozornosti so 
dele`ni ~lani, ki so te`ko ali dalj ~asa bolni, 
saj jih obiskujejo va{ki poverjeniki s skrom-
nim darilom in toplo besedo. V preteklem 
letu je bilo 48 takih obiskov. Starej{i ~lani 
so enkrat letno povabljeni na prilagojen 
enodnevni izlet, kamor lahko vzamejo tudi 
svoje spremljevalce (~e so takega sprem-
stva potrebni). Stro{ke takega izleta krije 
dru{tvo. Javne pozornosti so na vsako-
letnem ob~nem zboru dru{tva dele`ni vsi 
zlatoporo~enci.

Skupno z Dru{tvom upokojencev Kamnik 
zagotavljamo svojim ~lanom potrebno 
pravno pomo~, ki je v zvezi z uveljavljanjem 
pravic iz socialnega zavarovanja, ~lanom 
dru{tva je omogo~ena tudi nabava kuri-
lnega olja pod ugodnimi pogoji. ^lani s 
svojo ~lansko izkaznico imajo tudi pravico 
do raznih popustov v zdravili{~ih. Pomo~i 
in nasveta pa ne odkloni noben aktivni ~lan 
nobenemu, ~e so taki nasveti dobrodo{li 
in potrebni. In na koncu – ob poslednjem 
slovesu se od ~lanov poslovimo z darilnim 
paketom sve~ in dru{tvenim praporom.

Tako ob{iren program pa zahteva tudi 
sredstva, saj skoraj 80 odstotkov ~lanarine 
nameni dru{tvo za te vrste potreb. Za vse 
druge aktivnosti, ki jih ni malo, pa dru{tvo 
pridobiva sredstva na podlagi razpisov 
od ob~ine, s sponzorskimi sredstvi, z 
organizacijo sre~anj in piknikov, pa tudi 
s prostovoljnimi prispevki ob raznih pri-
reditvah. Pomemben prispevek pa dajejo 
tudi vsi ~lani odbora in poverjeniki, ki vse 

svoje delo opravljajo volontersko – kot 
lastni prispevek k splo{no koristnemu delu 
dru{tva za dru`bo.

Kot najve~je dru{tvo v ob~ini, vanj je 
vklju~enih 879 ~lanov, vabimo vse, ki {e 
niste v na{ih vrstah, da se nam pridru`ite. 
– vc

O[ Moste. Pod mentorstvom dr. Jo`eta 
Ramov{a in organizatorke medgeneraci-
jskega kluba Viki Drolec je prvo sre~anje 
vodila dipl. med. sestra Alojzija Fink, av-
torica knjige Doma~a nega.

Drugo sre~anje in predavanje je bilo na 
temo premo`enja in denarnega urejevanja, 
o dedovanju in oporokah oskrbovancev. 
Predavala je dipl. pravnica Senka Vrbica 
iz Ljubljane.

Tretje predavanje slu{ateljem je bila 
priprava in so`itje med prazniki, jubileji, 
obletnicami in drugi dru`inskimi dogodki s 
starostniki med generacijami. Kako najbolj 
kakovostno in koristno pre`iveti v sode-
lovanju med seboj. Predloge in mnenja so 
si prisotni izmenjevali medsebojno.

April in maj sta meseca, ko smo za~eli 
priprave na telesne aktivnosti. Na infor-
mativnem sestanku smo se povezali z 
medicinsko fizioterapevtko Vido Repov` 
iz Dom`al, ki vodi te~aje Nordijske hoje. 
Vaja je potekala na {olskem dvori{~u v 
dveh skupinah po 9 ~lanov. Za~eli smo 
19. aprila in kon~ali 10. maja. 14–urni te~aj 
(cena je 19.600 SIT) je v celoti pla~al RK. 
^lanek o koristnosti nordijske hoje je bil 
objavljen tudi v glasilu Aplenca.

RK Komenda–Kri` pa je 22. maja v stavbi 
Ob~ine Komenda na novo odprl zbirni 
center obla~il, kjer naj bi ob~ani prejemali 
in oddajali nerabljeno garderobo.

Junij: po programu OZRK Kamnik je 
nad Kavarno Veronika potekala pro-
slava v po~astitev krvodajalcev in aktivnih 
~lanov RK. Za priznanje smo predlagali 
zaslu`nega ~lana in krvodajalca gospoda 
Viktorja Nogra{ka. 8. in 9. junija je `e dru-
gi~ v letu 2006 v Domu kulture v Kamniku 
potekala krvodajalska akcija. Raznosili 
smo plakate in osebna vabila.

September: na Rogli je 9. septembra po-
tekal 12. ob~ni zbor PBS (Plju~nih bolnikov 
Slovenije). Na pobudo Franca Ravnikarja 
se je sre~anja udele`ilo tudi 13 ~lanov RK 
Moste in Komenda.

Oktober in november: V sodelovanju z 
dru{tvom PBS in dr. Barbaro Latkovi~, 
prim. dr. Majdo Ustarjevo, Francem Ravni-
karjem - RK Moste, smo se obvezali, da v 
telovadnici O[ Moste enkrat tedensko po 
eno uro brezpla~no organiziramo dihalne 
vaje pod vodstvom fizioterapevtke Fanike 
Motnikar iz Kamnika. Za`eljen je bil obisk 
plju~nih bolnikov, astmatikov, bolnikov z 
alergijami in vseh ostalih ob~anov. Tudi v 
dru{tvu Temeljni postopki o`ivljanja iz Lju-
bljane so se odzvali na{emu vabilu. Tako 
smo v O[ Moste opravili vaje o`ivljanja 
pod vodstvom dr. Andreja Doma iz Lju-
bljane. Dve skupini po 8 do 9 ~lanov je vaji 
sledilo tri ure. Cena je bila 5000 SIT, vsak 
pa je pla~al le 2000 SIT, ostalo je kril RK 
Moste. Vabili za oba te~aja smo poslali v 
glasilo Aplenca.

December: Obdaritev starostnikov, bol-

KORK Moste
Kaj smo delali lani?
Ob~utki so dobri. Bili smo dejavni.

Kot vsako leto tudi tega v KORK Moste 
zaklju~ujemo z dobrim ob~utkom. Bili smo 
dejavni, ~eprav smo se na {estih sejah 
posve~ali mnogim problemom, ki smo jih, 
kolikor je bilo mogo~e, uspe{no re{ili. S 
prizadevanjem vseh 19 ~lanov in ~lanic v 
odboru in dve ~astni ~lanici smo se seveda 
tudi v lanskem letu posve~ali na{i osnovni 
zavezi: pomagati so~loveku. Da bi bilo 
na{e delo {e naprej koristno, izkoristimo 
ideje za pozitivno bivanje in jih posku{amo 
posredovati vsakemu od vas. Po najbolj{ih 
mo~eh se bomo trudili tudi v letu 2007 in 
prepri~ani smo, da bomo skupaj dosegli 
{e veliko dobrega.

Meseca januar in februar sta ~as, ko 
pobiramo ~lanarino. Ta je ostala nespre-
menjena, torej 500 SIT na osebo in 1000 
SITt na dru`ino. ̂ lanarino pobiramo aktiv-
isti prostovoljno brez vsakr{nih dodatkov. 
Med seboj si razdelimo teren pobiranja 
in tako `e vrsto let obiskujemo ~lane in 
dru`ine RK, ki so nam zvesti in podpirajo 
na{o dejavnost. Ob{irno poro~ilo in pred-
stavitev na{ega dela v KORK Moste smo 
poslali v RK Slovenije in KORK Kamnik. 
Februar je zaznamovala krvodajalska 
akcija, ki je potekala v Kulturnem domu v 
Kamniku 9. in 10. februarja 2006. Obvestila 
in plakate smo oddali po nabiralnikih in na 
javnih mestih.

Mesec marec nam polep{ata dva prazni-
ka: 8. marec – Dan `ena in 25. marec 
– Materinski dan, v okviru katerih `e vrsto 
let pripravljamo prireditev s kulturnim pro-
gramom. Mentorice s {olsko mladino iz O[ 
Moste in O[ Komende pripravijo prisr~no 
proslavo, kjer po~astijo matere, `ene 
in dekleta, jih pobarajo, naj si vzamejo 
minuto tudi zase in prisluhnejo `eljam, 
obljubam ter zahvalam, ki so jim namen-
jene. Vedno dobro obiskana prireditev 
se nadaljuje s pogostitvijo in dobrim 
razpolo`enjem. Hkrati smo na domovih 
obdarili in obiskali 70 ob~ank, ki se vedno 
razveselijo na{e pozornosti. V veselje nam 
je, da vodstvo {ole nudi svoje prostore za 
predstave, predavanja in sestanke RK. 
Cenimo razumevanje vodstva {ole, mi pa 
se tudi trudimo, da odnosi ostajajo trajni 
in dobri.

In{titut Antona Trstenjaka iz Ljubljane je 
v preteklem letu pripravil tri sre~anja v 
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nikov in invalidov za Bo`i~ne in Novoletne 
praznike je `e ustaljena akcija RK Moste. 
Z darili, naro~enimi v trgovini TU[, smo 
obiskali 96 ob~anov in ob~ank, jim za`eleli 
zdravja, vsega dobrega in lepega. Seveda 
njih ne osre~i toliko darilo kot pozor-
nost in ob~utek povezanosti. Praznike 
smo polep{ali tudi dru`ini iz Suhadol s 
finan~nim prispevkom. Na{im partnerjem 
se ob koncu leta za skupno poslovanje in 
dobro sodelovanje zahvalimo s ~estitkami 
in vo{~ilnicami.

Na `upanovo povabilo smo se udele`ili 
tudi sre~anja klubov in dru{tev v Ob~ini 
Komenda. Predstavitev dela RK Moste je 
pripravila in vodila predsednica RK Moste 
Marija [pehonja. 

Ob tem kratkem pregledu dela RK Moste v 
letu 2006 naj poudarim, da se zelo trudimo 
(tako s finan~nimi sredstvi iz ob~inskega 
prora~una kot s ~lanarinami) oplemenititi 
in poskrbeti, da dejavnost humanizacije 
`ivi in se izbolj{a, da se ve~a skrb za 
preventivo ter vklju~uje dobre ideje med 
ljudi.

Veronika Kepic

EL-TT odbojkarska 
liga 2006/2007

@ivo je in glasno. Ni~ ni ~udnega, da 
igralec in navija~ na odbojkarski ligi v Komendi 
med tekmo izgubita glas. Da se ob liga{kih 
sobotah v [portni dvorani Komenda nekje 
od 15. do 23. ure ves ~as naenkrat odvijajo 
vzporedno tri odbojkarske tekme in da navija~i 
navdu{eno navijajo s tribun ter da tudi tek-
movalci `elijo bolj ali manj glasno spodbujati 
svojo ekipo, je razumljivo, da je potem ~lovek 
„ob glas“.

Leto{njo odbojkarsko ligo, ki se letos 
imenuje EL-TT odbojkarska liga 2006/2007, 
`e peto sezono organizira Dru{tvo prijateljev 

{porta. Skoraj vsako drugo soboto se na 
odbojkarskih igri{~ih v tekmovalnem in pri-
jateljskem vzdu{ju iz Komende in {ir{e okolice 
sre~uje 23 ekip, ki predstavljajo skoraj 300 
igralcev in igralk. Liga je v polnem teku, saj je 
za nami `e sedem od enajstih krogov lige in 
so vse ekipe odigrale 14 od na~rtovanih 22 
tekem. Odbojkarske ekipe torej ~akajo {e {tirje 
krogi oziroma osem meritev mo~i z drugimi 
ekipami. Po tem pa bodo znani rezultati, ki se 
bodo dokon~no oblikovali na finalu, ki bo 21. 
aprila. Na njem bodo gotovo nastopile ekipe 
Unikati, Fresh in Konkurenca, ki so trenutno 
po vrsti na prvih treh mestih in imajo vse nad 
90-odstotno uspe{nost.

Na spletni strani www.drustvo-dps.si 
boste na{li bogato galerijo slik iz razli~nih 
odbojkarskih dogodkov, aktualne podrobne 
rezultate, predstavitve ekip, pravila igranja ter 
arhiv, ki obsega vseh pet sezon odbojkaske 
lige in {e kaj za vsakega odbojkarskega 
radovedne`a.

Za DP[ Anja Marija Ciraj

Kje so meje 
razumevanja
(in razumnosti)
Po nepopolnih podatkih so lani na 
na{ih cestah umrli {tirje ve~ kot leto 
prej. – V EU skupnosti je bilo lani 
40.000 smrtnih `rtev in od tega kar 
10.000 zaradi vpliva alkohola.

Z Generalne policijske uprave so sporo~ili, 
da je po {e nepopolnih podatkih v lanskem 
letu na na{ih cestah umrlo 262 ljudi, {tirje 
ve~ kot leto prej. Najpogostej{a vzroka 
prometnih nesre~ sta {e vedno bila 
neprilagojena hitrost in neupo{tevanje 
prednosti pred drugimi udele`enci v 
prometu. K obema vzrokoma lahko {e 
mirne du{e pripi{emo vo`njo pod vplivom 
alkohola, ki nemalokrat skupaj z obema 
na{tetima dejavnikoma botruje smrti na 
cestah. Med povzro~itelji (in `rtvami) je 
skoraj praviloma kar precej{nje {tevilo 
mladih voznikov. Sicer pa Policija pripravlja 
vrsto novosti v prometni zakonodaji, kjer 
bo posve~eno mnogo ve~ pozornosti 
prometni in varnostno vzgoji tako mladih 
voznikov, kot vsem kategorijam, ki so v 
prometu najbolj ranljive.

Lani konec decembra smo se na povabilo 
PP Kamnik nekateri, ki se ukvarjamo z 
varnostno problematiko, zbrali na kraj{em 
posvetu. Ker podatki o dogodkih v celem 
letu {e niso zbrani, niti verificirani na PU 
Ljubljana, bom nanizal samo nekaj ({e 
neprimerljivih) podatkov, ki pa `e ka`ejo 
dokaj ugodne pokazatelje o delu PP 
Kamnik in stanju varnosti v obeh ob~inah, 
ki jih ta PP pokriva.

Raziskanost kaznivih dejanj v letu 2006 
je kar 41-odstotna (pa je {e kar nekaj 
primerov, o katerih raziskava poteka in 
niso zajeti v statistki. 22 odstotkov manj je 
bilo kr{itev javnega reda in miru. Da smo 
zanimivi tudi za ilegalni prehod tujcev, ka`e 
podatek, da je {tevilo takih kr{itev naraslo 
kar za 62%. Skrbi pa nas lahko podatek, 
da je {tevilo kaznivih dejanj v zvezi s 
prepovedanimi drogami naraslo kar za 72 
odstotkov.

Obravnavanih je bilo 284 prometnih 
nesre~. V tem {tevilu pa niso zajete manj{e 
prometne nesre~e, ob katerih se obe 
stranki sami poravnata in ne zahtevata 
intervencije policije. Takih primerov je 
po oceni delavcev PP Kamnik okoli 30 
odstotkov. Telesno je bilo v prometnih 
nesre~ah po{kodovanih 138 udele`encev 
oziroma 38 odstotkov ve~ kot lani. Te`je 
po{kodbe je utrpelo 14 ljudi (lani 18), umrl 
je en ponesre~enec, medtem ko sta lani 
ugasnili na cestah dve `ivljenji.

PGD Komenda v 
letu 2007
Tudi letos bomo veliko ~asa namenili 
na{i mladini

Veseli december je mimo in z novim letom 
pridejo nove `elje, novi na~rti. V PGD Ko-
menda jih imamo veliko.

Tudi letos bomo veliko ~asa namenili na{i 
mladini. Z njimi se bomo u~ili, trenirali in 
hodili na tekmovanja. Ker se ob novem 
letu zamenja generacija, upamo, da bo 
tudi leto{nja tako uspe{na, kot je bila lan-
ska. Tudi ostale tekmovalne ekipe: ~lani, 
~lanice, veterani in veteranke se bomo 
udele`evali leto{njih tekmovanj.

V decembru se je iz stanovanja izselila 
dru`ina, ki je dolga leta skrbela, da je 
bila okolica na{ega gasilskega doma 
urejena, da so bile po vsaki intervenciji 
oprane obleke. Dru`ini [tebe `elimo vse 
lepo v nadaljnjem `ivljenju. V stanovanje v 
gasilskem domu bo pri{el novi hi{nik. Za 
dom bo v bodo~e skrbela mlada dru`ina, 
ki ji bo to prvi dom. Trenutno obnavljajo 
stanovanje. Gasilski dom je bil zgrajen 
leta 1959 in obnovljen leta 1985, zato je 
`e krepko potreben obnove. Okna smo 
zamenjali pred tremi leti, letos pa bi radi 
obnovili sanitarije in napeljali toplo vodo, 
saj si gasilci, ko pridemo iz intervencije ali 
vaj, niti rok ne moremo umiti. Ve~ino dela 
bomo opravili sami, hud finan~ni zalogaj 
pa bo material (plo{~ice, cevi, lepilo …). 
Z veliko volje in truda nam bo uspelo, 
dobrodo{la pa bo vsaka pomo~ v materi-
alni ali finan~ni obliki.

Na pomo~!
Mihaela Poglajen

Pustna povorka
V Komendi 17. februarja ob 13.30 
pred {portno dvorano.
[portno dru{tvo Voklo, ki `e nekaj let  
pripravlja {egave pustne sprevode skozi  
ob~ine [en~ur, Medvode, Vodice, Ko-
mendo in Cerklje, tudi letos pripravlja 
veselo pustovanje. Sprevod z desetimi 
kompozicijami bo letos krenil skozi ob~ine 
17. februarja ob 8. uri iz Voklega. Ob 10. uri 
bo povorka v Kranju, ob 11. uri v Zbiljah, ob 
12.30 v Vodicah, ob 13.30 v Komendi in 15. 
uri v Cerkljah. Povorko bodo spremljali tudi 
Kurenti in [en~urska godba. - A. Ž.

(Nadaljevanje na naslednji strani)
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Policisti so celo leto posebno pozornost 
posve~ali preventivnemu delovanju v 
prometu in med ljudmi, saj so ob kontrolah 
prometa zaznali 5121 kr{itev CPP, medtem 
ko je lani bilo »samo« 3.300 kr{itev. 
Izre~enih je bilo 3.046 glob (lani 1307). V 
ve~ kot 30 odstotkih primerov je policija ob 
upo{tevanju kriterija te`e prekr{ka izrekla 
kr{iteljem samo opomin.

Kot re~eno, veljajo navedeni podatki za 
~as od januarja do novembra 2006; torej 
slika ni popolna.

Policija bo vse leto nadaljevala tudi s 
prevent ivn imi  akci jami  iz redne in 
poostrene kontrole prometa. Na »udaru« 
bo prekora~evanje dovoljene hitrosti, 
alkoholiziranost voznikov in uporaba 
varnostnega pasu.

Dobro je, da vemo, da ima na{a ob~ina 
novega vodjo varnostnega okoli{a. To 
je Borut Puncar, ki ga bomo prav kmalu 
predstavili tudi v na{em Glasilu.

Posebej bi rad posredno izro~il vo{~ila 
Komandirja PP Kamnik in vseh njegovih 
sodelavcev vsem ob~anom ob bo`i~nih 
praznikih in novem letu in ta del zaklju~il z 
njegovo mislijo:

»Policija ne dela proti ljudem, ampak za 
ljudi«.

Bilo je 2. decembra, ko je mimo gostinskega 
lokala v Komendi pri{el pe{ec. Ko je 
zagledal nezaklenjeno kolo, je sklenil, da 
bo spremenil na~in svojega premikanja. 
Kolo si je kar prisvojil. Upajmo, da za 
kratek ~as, ker policisti zbirajo potrebna 
obvestila za kazensko ovadbo na sodi{~e. 
Enaka usoda ~aka tudi nepridiprava, ki je 
12. decembra vlomil skozi kletno okno v 
stanovanjski hi{i na Gmajnici. Prisvojil si ni 
ni~esar, napravil pa je 2.000 SIT {kode.

Na sam god sv.[tefana, 26. decembra, so 
si ~leni `e znane dru{~ine hoteli privo{~iti 
nekaj ve~ »jeklenih konj« za svojo ne~edno 
zbirko. Pri vlamljanju v osebni avtomobil so 
jih opazili policisti. Pobegle storilce (bili so 
trije), so po blokadi obmo~ja prijeli policisti, 
ki so pohiteli za njimi v smer proti Komendi 
in jih ujeli. Zoper storilce so kriminalisti 
podali kazensko ovadbo.

Tone Ogorevc

Aplenca – Glasilo ob~ine Komenda je naslednik ~asopisov Aplenca, ki je prvi~ iz{el 10. januarja 1992 in Glasila ob~ine 
Komenda, ki je za~el izhajati po ustanovitvi ob~ine Komenda. Skupaj sta izhajala do konca leta 2006.Od 25. januarja 2007 pa 
je ~asopis Aplenca-Glasilo ob~ine Komenda vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo pod zaporedno {tevilko 1135.
Aplenca – Glasilo ob~ine Komenda izdaja ob~ina Komenda, Zaj~eva 23, 1218 Komenda
Odgovorni urednik Glasila ob~ine Komenda: Andrej @alar
E-mail: urednistvo.gok@komenda.si
Uredni{ki odbor: Marta Jerebi~, Sabina Küzmi~, Anton Poga~ar, Marija [pehonja, Katja Tabernik, Bojan Tav~ar 
in Vesna @ivadinov [tebe. ^lani uredni{tva: Tone Ogorevc, Jo`e Pavli~, dr. Marko @erovnik, Mihaela Poglajen, … 
Tehni~ni urednik: Baldomir Krem`ar, Tisk: Bavant. Naklada: 1600 izvodov. Izhaja enkrat mese~no, vsa gospo-
dinjstva v ob~ni pa ga dobijo brezpla~no.

  Rože uvenejo,
lica usahnejo,
v srcu le sanja
otožen spomin.

V SPOMIN
Mineva leto `alosti, odkar je 

prenehalo biti plemenito srce na{emu 
dragemu

JANEZU BRANKU
iz Most

Nemalokrat se nam orosi oko, 
ko stojimo ob tvojem zadnjem 

domovanju …
Iskrena zahvala vsem, ki se ga 

pogosto spominjate s cvetjem in 
pri`iganjem sve~k.

Vsi njegovi
Moste, december 2006

   Že leto dni v grobu spiš,
a v našem srcu še živiš.

Ko želimo tvoje si bližine,
podamo se na mirni kraj tišine,

tja, kjer draga mama spiš.
Tvoj zadnji dom na zemlji rože krasijo

in svečke ti v spomin gorijo,
tam naša duša tiho svojo bol izlije.

V SPOMIN

Mineva `alostno leto, ko nas je 
zapustila na{a draga skrbna mama, 
sestra, babica, prababica in ta{~a

PAVLA BERGU[, rojena Ocepek

Smukova mama iz Nasov~
Vsem, ki obiskujete njen grob, 

pri`igate sve~ke in se jo spominjate v 
molitvi, se iskreno zahvaljujemo.

Vsi njeni!

Ni konec, ko pride tvoj zemeljski konec.
Le vsakodnevno orodje pospraviš

in se k počitku odpraviš.
Po isti poti, koder odhajaš,

nevidno nazaj prihajaš –
med svoje, ki jih ne nehaš ljubiti

in ki živijo iz tvoje ljubezni.
In tvoja prisotnost je bolj prisotna

kot kdajkoli prej:
na vseh poteh,

v vseh rasteh
od korenin do vej.

V SPOMIN

SIMONU SR[ENU
iz Suhadol

Mineva tretje leto, ko si v ti{ini od{el od nas. 
Niti poslovil se nisi, pustil pa si bole~ino 
in `alost. Srce ne more dojeti, da si pustil 
praznino. Radi bi sli{ali tvoj smeh in bili s 
teboj ob tvoji igrivosti … Toda ta ̀ elja se ̀ al 
ne more uresn~iti. Mo~no te pogre{amo.
Vsem, ki se ob njegovem grobu ustavljate, 
mu nosite sve~e in cvetje, se lepo zahvalju-
jemo. Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Vsi doma~i

Četudi v grobu zdaj počivaš,
med nami živ si, kot si bil, 
saj vso ljubezen in dobroto, 

si za nas izlil.
(Narodna)  

V SPOMIN
25. januarja mineva 20 let, odkar nas 

je zapustil

FRANC STREHOVEC
z Gore

Smrt te je iztrgala iz na{e sredine, 
vendar pa ne iz na{ih src, kjer bo{ ve-
dno `ivel. @alostni smo, ker te ni ve~ 
med nami, a ponosni, ker smo te imeli.

Hvala vsem, ki se ga spominjate.
Vsi njegovi

Gora, januar 2007

Aplenca – Glasilo ob~ine Komenda, 
Leto 16, {tev. 2 bo iz{la
28. februarja 2007.

Gradivo za objavo oddajte do
19. februarja 2007 

^lanke po{ljite po E-po{ti na naslov
urednistvo.gok@komenda.si

ali jih oddajte na disketi v tajni{tvu na ob~ini.

V decembrski {tevilki pomotoma ni bil 
objavljen prispevek V spomin Janezu 
Branku. Za to neljubo pomoto se 
svojcem opravi~ujemo. Uredni{tvo.



Tako mlada si
za vedno od{la,
te`ko je dojeti,

ni nam dano razumeti.

V SPOMIN

Minilo je leto dni, odkar je kruta usoda pretrgala niti `ivljenja 
na{i ljubljeni h~eri in sestri

ANJI  MR[I^

Hvala vsem za vsako pri`gano sve~o, polo`en cvet in 
lepo misel ob njenem preranem grobu. [e posebej 

hvala njenim prijateljem,
razredni~arki in so{olcem 4 bb.

Ati, mami, brat in sestra

Komend~an obele`il jubilej Snovika
V Termah Snovik so obele`ili pet let delovanja in proslavili 
ISO 14001

V Termah Snovik, kjer so, kot je poudaril direktor Ivan Hribar 
dobrodo{li in tudi zelo redni gostje s popustom tudi ob~anke in 
ob~ani Komende, so minuli teden  slovesno obele`ili  podelitev 
certifikata Kakovosti ISO 14001in predstavitev odlo~be Ministrstva 
za zdravje, da je voda v Snoviku zdravilna. Obele`ili pa so tudi 5. 
obletnico delovanja pokritega termalnega bazena. 

Vsako leto se namre~ spomnijo 25. januarja 2002, ko so Terme 
Snovik dobile pokriti bazen. Od takrat vsako leto obiskovalec, ki 
je bil najve~krat med letom obiskovalec term oziroma bazen ter 
termalnih uslug, upihne sve~ko na torti. Namesto petih sve~k je bil 
letos na torti pravi ognjemet, ki ga je sku{al upihniti ob~an Ob~ine 
Komenda Peter Razpotnik iz Most. Lani je bil v Termah Snovik 
namre~ blizu 150 krat. Kaj je povedal in kak{ne so Terme Snovik 
pa ve~ v prihodnji {tevilki.

– A. Žalar



JAKNE – otro{ke, `enske, mo{ke – kape, rokavice
HLA^E – BLUZE – SRAJCE

– PLETENINE (jopice – puloverji)
NOGAVICE  PEzRILO  PI@AME

– POZAMENTERIJA (vse za {ivanje)

In {e mnogo stvari se pri nas dobi!


