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Župan Tomaž Drolec z
ob~insko upravo in ob~inski svet Ob~ine Komenda  

Ob dnevu upora proti okupatorju
in prazniku dela ~estitam in
`elim prijetno praznovanje

Vsem ob~ankam in ob~anom ob
ob~inskem prazniku iskreno ~estitam 

in `elim, da bi bili slo`ni in uspe{ni 
v prizadevanjih za skupno dobro!

Miha Novak,
na~elnik Upravne enote Kamnik
s sodelavci

Za~enjajo se prazni~ni dnevi in
{tevilne prireditve ob ob~inskem prazniku.

Vsem ob~ankam in ob~anom iskrene
~estitke ob Dnevu upora proti okupatorju

in Prazniku dela.
Veselo in lepo prazni~no razpolo`enje 

vsem tudi ob ob~inskem prazniku. Naj bodo 
praznovanja na prireditvah spodbuda vsem za 

slo`no sodelovanje in uspe{no doseganje skupnih 
ciljev v prihodnje, prireditve pa prilo`nost za

sprostitev in lepo, veselo prazni~no razpolo`enje.

Pred bli`njim ob~inskim praznikom se 
izteka {e eno leto, ki mu velja nameniti  
pozornost. Vendar pa, predlagam, tokrat 
najin pogovor postaviva v druga~en okvir 
in v druga~no predprazni~no izhodi{~e.  
Ozriva se po nekaterih aktualnostih, ki se 
nas dotikajo, nas zadevajo, spodbujajo. 
Morda za za~etek: 

Kako je s centrom, s sredi{~em
Komende? 
»Dogovori s Konjeni{kim klubom potekajo 
po na~rtih. Mislim, da se bomo uspe{no do-
govorili o zamenjavi zemlji{~ in o prestavitvi 
hlevov na vzhodno stran hipodroma ozi-
roma reke P{ate. Projektanti obljubljajo, 
da bomo v mesecu dni dobili projekte, s 
katerimi bo mo~ zaprositi za gradbeno 
dovoljenje za postavitev novih hlevov. 
Hkrati v ob~ini pripravljamo tudi sprejetje 
lokacijskega na~rta, da bomo lahko post-
avili nove hleve. To je klju~nega pomena, 
da se podrejo stari hlevi in hi{a med hlevi in 
biv{o trgovino Vele na Glavarjevi 96.  

Prepri~an sem, da bomo s Konjeni{kim klu-
bom podpisali dogovor, ki bo v obojestran-
sko korist in bo omogo~il za~etek gradnje 
recimo {e pred po~itnicami.«

Ali so za sklenitev do-
govora potrebna {e 
kak{na usklajevanja?

»Uskladiti je potrebno le 
ceno oziroma vrednost 
hlevov in zemlji{~a ob 
njem ter zemlji{~a preko 
P{ate, ki jih ima ob~ina, 
kakor tudi zemlji{~ v 
sami stezi hipodroma. 
Mislim pa, da smo tudi 
pri tem pred sklenitvijo 
vseh potrebnih priprav 
in bomo projekt pred-
vidoma predstavili ~ez 
en mesec tudi svetnikom 
na seji ob~inskega sveta, 
da bodo tudi oni poveda-
li svoje mnenje. Tako bi z gradnjo in z 
ru{enjem lahko za~eli {e pred poletjem.

Center bo imel trgo-
vino in nekaj ~ez 20 
stanovanj .  V tem 
objektu bo tudi ne-
kaj tako imenovanih 
socialnih oziroma 
neprofitnih stanovanj. 
Pomagali bomo tudi  
sedanjim stanoval-
cem na Glavarjevi 96 
do  ~imbolj ugodne-
ga nakupa stanovanj 

v tej zgradbi.«

Na zadnji seji ob~inskega sveta smo sli{ali, 
da nekateri celo razmi{ljajo, da bi bila 
trgovina zgrajena {e letos.

»Mercator resno `eli, da bi {e letos in sicer 
1. decembra odprli vsaj trgovino, stanovan-
jski del pa kasneje. To se sli{i zelo spod-
budno in osebno tak{no Mercatorjevo ̀ eljo 
zelo podpiram, vendar pa mislim, da je mo~ 
realno pri~akovati, da bomo ~ez leto dni, 
za ob~inski praznik, imeli pravo sve~ano 
otvoritev. Mislim, da je tak{en cilj veliko bolj 
realen. Sicer pa menim, da je v tem trenutku 
bolj kot 1. december ali prihodnje leto za 
ob~inski praznik pomembno, da smo z 
idejnimi projekti vsi zadovoljni. Projekti z 
vsemi zasnovami namre~ ka`ejo, da bomo 
na center lahko vsi skupaj ponosni.     

Toma‘ Drolec, `upan ob~ine Komenda:

Praznik pred obdobjem 
velikih gradbi{~
Center in sredi{~e Komende – Dogaja se v Mostah – Nimbus efekt ali:  ~esar 
no~emo, ne sli{imo. -  Sejem ni ve~ komendski, postal je slovenski. – Obrtna 
cona Potok spodbuja nadaljevanje Poslovne cone II. – Naj bo praznik lep 
vsem.  

Pred leto{njim odprtjem sejma je dr`avnega sekretarja za kmetijstvo 
mag. Gvida Mravljaka sprejel tudi `upan Toma` Drolec s sodelavci

Obrtna cona Potok postaja spodbuda za nadaljevanje v Poslovni coni II  
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Prostorsko gledano bo center Komende 
imel trgovino, dom, hipodrom, lep pogled 
proti cerkvi...

»Za ureditev lokala oziroma okrep~evalnice 
in tribun bodo arhitekti v bli`nji prihodnosti 
pripravili idejni projekt, da bi tako v drugi 
fazi uredili tudi ta del centra Komende. 
Pri tem pa je pomembno, da hipodrom 
ostane na sedanji lokaciji in bo namenjen 
za treninge. Novi centralni hipodrom pa 
na~rtujemo nad Žejami.«

V zvezi s centrom Komende se ve~krat ob 
tako imenovani prostorski umestitvi centra 
oziroma sredi{~a Komende omenja tudi 
most ~ez P{ato. Kaj pravzaprav pomeni?

»No, v center oziroma sredi{~e Komende 
bi lahko vsekakor vklju~ili tudi most   preko 
P{ate. Povezal bo Glavarjevo cesto nasproti 
telovadnice in {ole s  sredi{~em, kjer bo 
Medgeneracijski center na desni strani v 
smeri proti Gori in na levi strani {tadion 
z nogometnim igri{~em, atletsko stezo, 
bazenom, tribuno in spremljajo~imi objekti. 
Na severnem delu ob P{ati bodo stali novi 
hlevi, ~ez P{ato, na mestu sedanjih kurjih 
hlevov,  pa bosta stala dva ve~ja stanovan-
jska objekta.«

In kdaj naj bi se za~ela gradnja mostu, ki 
si ga, mimogrede, `elijo tudi organizatorji 
sre~anja slovenskih upokojencev v Ko-
mendi prihodnje leto? 

»Gradnja in morda tudi izgradnja naj bi bila 
v leto{njem letu, hkrati pa tudi povezava 
oziroma navezava od mostu na Glavarjevo 
cesto.« 

Komenda je torej pred  obdobjem ve-
likega gradbi{~a. Nenazadnje tudi zaradi 
na~rtovane gradnje v tako imenovani KO 
13 Gmajnica. Vendar slednja ne sodi v tako 
imenovano sredi{~e bodo~e Komende.    

»Res je. Živahna dogajanja so ta trenutek 
tudi `e na [midovem travniku. Na terenu 
je podjetje PUH, ki bo med obe naselji 
prestavilo potok Govinek, ki prite~e z Mlake. 
Desno naselje bo gradilo podjetje Gradis 
Celje, levega pa firma Gradvest iz Ljubljane. 
Tam bo zraslo prek 80 stanovanjskih objek-
tov za trg. To, kar se sedaj dogaja, so prip-
ravljalna dela in ob~ina pri tem ni vlagatelj. 
Bomo pa jeseni poskrbeli za infrastrukturo 
oziroma  izgradnjo fekalne kanalizacije.«

V Mostah je `ivahno na travni-
kih in poljih   
Dogaja pa se tudi v Mostah?

»V Mostah je `ivahno na travnikih in poljih 
nad Žejami pred vstopom iz kranjske smeri 
v Moste. Tam so na travnikih in njivah v 
teh dneh geodeti, ki opravljajo meritve 
za potrebe projektiranja ceste Želodnik-
Vodice. Gre za tisti del ceste, za katerega 
smo lani pred bo`i~em z ministrom za 
promet mag. Bo`i~em, Darsom in DRSC 
podpisali potrebne dokumente za ta odsek. 
Dela so dokaz, da minister in sopodpis-
niki ob podpisu niso imeli fige v `epu. 

Vse namre~ poteka po planu in rekel bi, 
da lahko verjamemo, da bomo v tem letu 
odkupili vsa zemlji{~a in v pozni jeseni 
za~eli s pripravljalnimi deli. V letu 2008 
pa sem skoraj prepri~an, da se bomo 
peljali skozi novo kro`no kri`i{~e Žeje. S 
tem bomo tudi ovrgli vse tiste dvome o 
nepreto~nosti prometa skozi Moste, kar so 
na veliko napovedovali in razgla{ali nekateri 
`e ob izgradnji Poslovne cone. [e posebej 
smo bili pri~a tem njihovim napovedim ob 
prodaji zemlji{~a podjetju Lidl. Spominjam 
se, koliko pomislekov je bilo takrat pred-
vsem zaradi prometa. No, pa je Lidl `e ob 
odprtju svojih 15 prodajaln pokazal, kak{en 
promet lahko pri~akujemo. Sedaj  namre~ 
ugotavljamo, da zaradi Lidla pove~anega 
prometa prakti~no ni zaslediti, saj se le-ta 
odvija prete`no pono~i.« 

Odgovor na Vpra{anje `upanu 
Kako bo MBO (Mehansko biolo{ka ob-
delava), ~e bo, vplival na prometno doga-
janje v Suhadolah in Žejah. ( V {tevilki 3. 
je vpra{anje zastavil Bojan )

 »Naj ponovno povem, kar poudarjam zad-
nje ~ase in kar sem povedal tudi na okrogli 
mizi v Meng{u, da so tovrstna ugibanja in 
presoje preuranjeni. Do konca tega meseca 
so se ̀ upani gorenjskih ob~in obvezali, da 
bodo izbrali lokacije za post-
avitev enega oziroma dveh 
MBO. Zato je ugibanje, koliko 
prometa bo, ~e  bomo zidali v 
Suhadolski jami, preuranjeno

Trdim pa tudi, ~e se bomo vsi 
skupaj odlo~ili, seveda pod 
pogoji, ki jih bomo  dogovorili, 
da bo MBO stal v Suhadolski 
jami, da bi bila najmanj{a ovira 
prav promet. Saj bi polovica 
vse tona`e v MBO prihajala iz 
vzhodne strani iz ob~ine Kam-
nik, biv{ih dom`alskih ob~in in 
sedanje ob~ine Dom`ale, kjer 
pa kompletno dejavnost ravnanja z odpadki 
opravlja Publicus v Kamniku in Komendi z 
dvema voziloma, v Dom`alah pa Prodnik 
za vseh pet ob~in s {tirimi vozili. Torej {est 
kamionov za ve~ kot polovico zmogljivosti 
tega MBO. In ~e bi {e z gorenjske pri{lo 
{est tovornjakov, je to komaj 12 tovornja-
kov, ki bi opravljali to slu`bo. Pa jih dodajmo 
{e 8 za rezervo,  in jih je potem 20. Kaj pa 
je 20 tovornjakov na teh glavnih cestah? 
Mislim, da velja ugotovitev, da se promet ne 
bi znatno pove~al. Kar torej zadeva promet, 
nas ni treba skrbeti. Vsekakor pa, tudi ~e 
bomo gradili MBO v Suhadolski jami, bodo 
do takrat, do za~etka njenega obratovanja, 
`e zgrajeni tisti klju~ni deli v ob~ini na cesti 
Želodnik-Vodice in prometa skoraj ne bi 
smeli ~utiti.«

Se`igalnica v jami? Nikoli!!!
In kako je s Suhadolsko jamo in dogajanji 
okrog nje?

»[e ta mesec, v aprilu, se bomo odlo~ili: 
Suhadolska jama - da ali ne. Seveda imamo 
zelo veliko nasprotnikov, ki so se posebej 
izrazili v prek 800 podpisih. Bojim pa se, da 
ti podpisniki niso bili primerno obve{~eni 
o MBO (Mehansko biolo{ki obdelavi), saj 
sem od marsikaterega na{ega ob~ana 
sli{al informacije, ki pa absolutno ne dr`ijo. 
Tudi v Meng{u na okrogli mizi je dr. prof. Iv-
anc, ki ni bil povabljen z na{e strani, ampak 
ga je pripeljal organizator, povedal, da MBO 
(katerokoli tehnolo{ko varianto izberemo 
na javnem razpisu), absolutno nima vpliva 
na okolje, najmanj pa na podtalnico, na 
katero pa resni~no sploh nima nobenega 
vpliva. In na okolico prav tako ne, oziroma 
so vplivi nanjo neznatni. Prepri~an sem, da 
bomo z vstopom v EU,morali za~eti  verjeti 
tudi standardom, ki jih je Evropa ̀ e sprejela 
pred na{im vstopom in smo se zavezali, da 
jih bomo tudi v na{i dr`avi spo{tovali; sicer 
ne bi bili sprejeti v EU. MBO se nikakor 
ne more graditi, ne da bi ustrezala vsem 
normam, ki jih je EU sprejela. In zato so 
vsi pomisleki o kvarnih, negativnih vplivih 
na okolico, {e posebej na `ivljenje ljudi 
v neposredni bli`ini, nepotrebni. To so 
nam potrdili tudi na Ministrstvu za okolje 
in prostor v prisotnosti ministra Janeza 
Podobnika, da tudi dr`ava vplive na okolje 

kontrolira najve~ v razdalji do 600 metrov, 
kjer ni pri~akovati nobenih vplivov. Kontro-
lirali bodo torej vplive na obmo~je v maksi-
malni razdalji 600 metrov od MBO, kjer pa 
v na{em primeru ni niti ene hi{e.«

V povezavi z MBO je ob~inski svet tudi 
sklenil, da se Komenda vklju~i v CERO ( 
center za ekolo{ko razgradnjo odpadkov 
).

»V CERO je trenutno vklju~enih 21 gore-
njskih ob~in in prav vse na{e sosednje 
ob~ine, razen ob~ine Kamnik, s katero  pa 
smo mi ves ~as na~rtovali, da se bomo 
priklju~ili Ljubljani. Tja tudi ̀ e sedaj v okviru 
dogovora z ljubljansko Snago odva`amo 
komunalne odpadke. Da pa sploh lahko 
sodelujemo pri dogovoru o skupni skrbi za 
odlaganje odpadkov skupaj z gorenjskimi 
ob~inami, je prvi pogoj, da vstopimo v 
dru`bo CERO. 

Smo pa na okrogli mizi v Meng{u prvi~ 
sli{ali, da je mo`nost, da nas Ljubljana 

Sejem ni ve~ samo komendski, postal je slovenski. 
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{e vedno vzame pod svoje okrilje.  ^e je 
to res in izvedljivo, bo ob~ina Komenda 
nemudoma pristopila k podpisu tega do-
govora.«

Smo pa ob tem sli{ali na zadnji seji 
ob~inskega sveta, da mora Ljubljana to 
potrditi v 14 dneh.
»Tako je.«

Pogoj pa je bil na seji ob~inskega sveta 
izra`en tudi v zvezi s Cerom?

»Res je. ̂ e ne bodo gorenjski ̀ upani dr`ali 
besede, dane pred dvema mesecema, da 
se bodo do konca aprila odlo~ili za lokacije, 
ki bi bile primerne za gradnje MBO, ob~ina 
Komenda ne bo ve~ resno obravnavala 
teh povezav in bomo ponovno premislili o 
vstopu v center CERO.

Karte so torej odprte. Vendar pa ob tem 
{e eno vpra{anje. V zvezi s prek 800  
podpisi proti MBO je bilo tudi sli{ati, da 
so se podpisniki neredko odlo~ali tako, 
ker so bile razlage, da v jami ne bo samo 
sortirnica oziroma MBO, ampak bo v njej 
tudi se`igalnica. Tega pa ~e{ da ob~ina 
oziroma `upan no~eta povedati. Kaj 
pore~ete na tak{ne izjave?

»Teh neresnic je bilo, sem prepri~an, zelo 
veliko. Vendar vse to odlo~no zanikam. [e 
enkrat poudarjam: v primeru, da bo MBO, 
v na{i ob~ini ne ostane niti en kilogram 
pripeljanih komunalnih odpadkov!!! Prav 
tako kategori~no zanikam, da bi kadarkoli 

lahko kdo pomislil in kasneje predlagal ali 
odlo~il, da bi v komendski ob~ini oziroma 
v Suhadolski jami postavili tudi se`igalnico. 
Nikoli!!!

Najbolj `alostno pa je, da ljudje, ki so do 
nedavna {e sedeli v ob~inskih klopeh v 
ob~ini Komenda, trosijo neresnice med 
ljudi v sosednjih ob~inah. Tako je bilo pove-
dano tudi na okrogli mizi, da v Suhadolski 
jami nimamo prostorsko urejenih pogojev 
glede na prostorski plan. Tak{na trditev 
absolutno ne dr`i, kar smo jim v pogovoru 
tudi dokazali. Vendar se po tednu dni od 
osmih ~lanov, ki so bili o tem seznanjeni, v 

Meng{u nih~e ni ve~ spomnil tega. [e ve~, 
biv{i svetnik ob~ine Komenda mi je o~ital, 
da la`em, ko sem odgovoril udele`enki 
okrogle mize, da je Suhadolska jama po 
strate{kih planskih dokumentih ̀ e od 1986. 
leta  opredeljena  za ravnanje z odpadki in 
da je pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje 
za postavitev predelovalnice (seveda ne v 
tako velikem obsegu ampak za potrebe 
ob~in Komende in Kamnika od leta 1992). 
Suhadolska jama pa je namenjena tem de-
javnostim tudi po spremembah prostorskih 
planov, sprejetih `e v samostojni Ob~ini 
Komenda.« 

Opravi~ilo? Ne, ker se resnica 
ne sli{i
Ali sedaj po odlo~ni zavrnitvi in ob dokazilu 
s faksimilom pri~akujete opravi~ilo biv{ega 
svetnika in tistih, ki trdijo, da la`ete?

»Lepo bi bilo, vendar pa opravi~ila ne 
pri~akujem. Ka`e pa~, da kar nasprotnikom 
MBO ne ustreza, tega ne sli{ijo. Mislim celo, 
da tudi sami vedo, da MBO ne ogro`a tega 
dela oziroma na{e ob~ine in pri sosedih, 
vendar je prevladal tako imenovani Nimbus 
efekt: Pri nas ne! Kar pri sosedu ali kjerkoli 
naj bo MBO, pa ~eprav bo cena za nas za 
to {e tako velika! Bomo pa potem govorili, 
da se na ob~ini `upan in njegovi niso znali 
prav odlo~iti in dogovoriti!«

Bo Komenda nadaljevala 500-letno 
sejemsko  tradicijo     

^e enemu pomembne-
mu dogodku smo bili 
pri~a pred nedavnim. 
Leto{nji spomladanski 
sejem je bil veliko ve~ 
kot le komendski. Bil je 
pravi slovenski spom-
ladanski sejem. 

»Tokrat je sejem ponov-
no potrdil, da je pros-
tor zanj postal odlo~no 
premajhen.  Komenda 
na hipodromu in na sos-
ednjih zemlji{~ih ni ve~ 
sposobna organizirati 
sejmov v pri~akovanju 
ljudi. To pa je tudi do-
kaz, da imamo enega 
najbolj privla~nih sej-

mov v tem delu Gorenjske oziroma Slo-
venije. Že dlje ~asa govorimo, da bomo 
tako hipodrom kot sejemsko dejavnost in 
vzporedne dejavnosti kot so kmetijstvo, 
tr`nica, avkcijska prodaja `ivine, razstave 
`ivine, konjeni{ke prireditve in podobne 
prestavili drugam. Kraj je znan. To je nad 
bodo~o obvoznico pri Žejah. Z 28 lastniki 
zemlji{~ na tem obmo~ju smo se ̀ e dvakrat 
sestali, sku{ali uskladili besedilo pogodbe 
in se dogovorili za pogoje in tudi obisk na 
Ministrstvu za okolje in prostor. S Skladom 
kmetijskih zemlji{~ smo se dogovorili, da s 
kmeti, ki pogojujejo prodajo z nadomest-

nimi zemlji{~i, `e potekajo pogovori, da 
bomo dobili tudi podatke o nadomestnih 
kmetijskih zemlji{~ih. Upam, da bomo v 
2 mesecih pogodbe notarsko overili in od 
takrat naprej bodo pogovori s soglasoda-
jalci o spremembi namembnosti zemlji{~a 
iz kmetijskega v stavbno zemlji{~e, kjer bo 
mo`no graditi omenjene objekte.

Gre za {portno rekreacijo in sejemsko 
kmetijsko sredi{~e.«

Gorenjska kot pokrajina s 24 ob~inami 
je z zaprtjem sejma v Kranju ostala brez 
sejma in Kranj brez 500-letne sejemske 
tradicije. V evropskem prostoru sedaj to 
gorenjsko tradicijo morda lahko prevzame 
in nadaljuje Komenda.

»Res je in tako gospodarstveniki  kot 
ljubitelji konjskega {porta prisegajo na 
pomo~ ob~ini Komenda pri postavitvi tega 
centra.«     

Prostorsko polna, da tako re~em, postaja 
tudi Obrtna cona Potok nasproti OMV 
servisa.

»Minuli teden smo odprli nov objekt Hagleit-
ner, kjer se ukvarjajo s sanitarno kozmetiko. 
Vidimo, da se ta Obrtna cona lepo razvija. 
Prav vsi lastniki `e gradijo, nekateri so `e 
vseljeni in pred kratkim smo odprli prostore 
firme Interexport, kjer je prodaja kmetijske 
mehanizacije in najve~jih traktorjev na 
svetu. Ob odprtju je direktor Interexporta 
Ale{ Jen~i~ tudi podaril ob~ini ~ek za 5000 
evrov. Skupaj smo se odlo~ili, da to darilo 
namenimo za cepljenje deklic proti raku 
na materni~nem vratu. Ob tej priliki se zato 
javno zahvaljujem v imenu ob~anov za to 
plemenito darilo firme Interexport. 

Prav ni~ manj pa nisem vesel vseh ostalih 
lastnikov in graditeljev v tej coni, saj je v 
njej veliko na{ih ob~anov na{lo prilo`nost 
za gradnjo poslovnih prostorov. Želim jim 
uspe{no poslovanje.«

Obrtna cona Potok je torej prostorsko 
zapolnjena. Zato bo potrebno pospe{iti 
izgradnjo Poslovne cone II; no pa o tem v 
naslednji {tevilki Aplence. 

»Upam, da bova takrat `e lahko zapisala, 
da smo ovire glede lokacijskega na~rta 
v Poslovni coni II premagali in da bomo 
mogo~e, upam, ̀ e letos jeseni za~eli v njej 
z izgradnjo komunalne infrastrukture.

Nazadnje pa bi rad {e rekel, da se maja 
za~enja praznovanje v ob~ini ob leto{njem 
osmem ob~inskem prazniku z vrsto pri-
reditev. Vsako leto se ob prazniku veselimo. 
Mislim, da smo letos z dogajanji in pred-
vsem s pridobitvami  v ob~ini v zadnjem 
letu med dvema praznovanjema lahko vsi 
skupaj zadovoljni. Ni bilo malo uspehov, 
veliko pa je tudi {e novih obvez in v pri-
hodnje za~rtanih ciljev. Vsem ob~ankam in 
ob~anom veljajo moje ~estitke ob leto{njem 
15. maju - prazniku ob~ine Komenda in 
iskreno povabilo na prireditve.«

Andrej Žalar  

Faksimile: Uradne objave  19. december 2003 – Odlagali{~a 
odpadkov....
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GOSPODARSTVO

Podjetje Interexport je 30. marca v Potoku 
pri Komendi odprlo najve~ji in najsodobnej{i 
poslovno-kmetijski center v Sloveniji (1.600 
kvadratnih metrov). Odprtja centra so se 
udele`ili minister za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano Iztok Jarc, predsednik Kmeti-
jsko gozdarske zbornice Slovenije Peter 
Vrisk, predsednik Dr`avnega sveta RS 
Janez Su{nik, `upan ob~ine Komenda 
Toma` Drolec ter poslovni partnerji In-

terexporta iz Nem~ije, Finske, Hrva{ke, 
Avstrije in Srbije.

Ale{ Jen~i~, direktor podjetja Interexport, 
ki v Sloveniji deluje ̀ e ve~ kot pol stoletja, je 
dejal, da so uresni~ili svoje sanje in postavili 
najve~ji kmetijski center v Sloveniji, kjer 
bodo lahko kmetovalci na enem mestu 
dobili prav vse (tudi nakup traktorjev po 
na~elu »staro za novo«, kar je glede kmeti-
jske mehanizacije novost v Sloveniji). Zah-
valil se je lokalni skupnosti oziroma ob~ini 

Na slovesnosti 30. marca, ob odprtju 
sodobnega kmetijsko-poslovnega centra 
v Potoku pri Komendi, je direktor dru`be 
Interexport Ale{ Jen~i~ `upanu ob~ine 
Komenda Toma`u Drolcu predal ~ek za 
5000 evrov za sofinanciranje cepljenja 
deklic proti virusu HPV, ki povzro~a raka na 
materni~nem vratu.

»Na{ na~rt za izgradnjo 
je pri ob~inski upravi v 
ob~ini Komenda nale-
tel na odprta vrata in 
dobil polno podporo. 
S to donacijo se ̀ elimo 
kot dru`beno odgov-
orno podjetje vklju~iti 
v lokalno skupnost in 
prispevati k re{evanju 
aktualnih vpra{anj v 
ob~ini«, je ob predaji 
donacije pojasnil Ale{ 
Jen~i~, direktor dru`be 

Komenda in ob tej prilo`nosti `upanu 
Toma`u Drolcu izro~il ~ek za 5.000 evrov. 
Sredstva so namenjena sofinanciranju ce-
pljenja deklic proti virusu HPV, ki povzro~a 
raka na materni~nem vratu.

Zbrane goste je pozdravil tudi minister za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Iztok 
Jarc ter poudaril, da bo vlada v naslednjih 
letih sofinancirala kmetovalcem nakup 
sodobnih, u~inkovitih in energetsko var~nih 
kmetijskih strojev, kot so na primer traktorji 
znamke Fendt.

Podpredsednik uprave nem{ke korpo-
racije Agco – Fendt in direktor podjetja 
Fendt Herman Merschroth, ki je izrazil 
zadovoljstvo, da se tudi v tako majhnih 
dr`avah, kot je Slovenija, zavedajo pomena 
kmetijstva in da za njihovo korporacijo pod-
jetje Interexport pomeni odsko~na deska 
za trge jugovzhodne Evrope, zato bodo s 
podjetjem Interexport {e tesneje sodelovali. 
Interexport in korporacija Agco 
– Fendt sta za~ela s sodelovanjem 
pred petnajstimi leti.

V soboto, 31. marca, ko je bil dan 
odprtih vrat, so si obiskovalci lahko 
ogledali tudi najve~ji in najdra`ji 
traktor v Sloveniji – Fendtov Black 
Beauty, ki stane 195.000 evrov. Sicer 
s traktorji, kombajni in balirkami 
Fendt, traktorji Valtra, stroji za 
obdelavo tal, trosilci, sejalnicami 

Najve~ji Poslovno-kmetijski center v 
Sloveniji
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Iztok Jarc je dejal, da bo vlada sofinancirala 
nakupe sodobne in energetsko var~ne kmetijske mehanizacije

in {kropilnicami Amazone, seneno linijo 
Fella, stroji za obdelavo tal in sejalnicami 
Rabe, prikolicami Strautmann in Mengele 
ter transportnimi prikolicami Krampe ima 
Interexport prodajno paleto, ki s svojo 
kakovostjo, u~inkovitostjo, vzdr`ljivostjo in 
najsodobnej{imi tehni~nimi re{itvami nago-
varja slehernega podjetnega gospodarja.

INTEREXPORT uspe{no sodeluje z ob~ino

Pet tiso~ evrov za cepljenje 
Donacija Ob~ini Komenda ob odprtju sodobnega Kmetijsko-poslovnega centra.

Sanitarna kozmetika 
v Obrtni coni
Minuli teden je bila v Obrtni coni Potok 
nasproti OMV servisa ̀ e druga  slovesnost 
v zadnjem ~asu. Pred slabim mesecem 
je odprla poslovni objekt firma Interex-
port, ki je poznana po prodaji kmetijske 
mehanizacije in najve~jih traktorjev na 
svetu. Tokrat pa je novi poslovni objekt 
predstavila firma  Hagleitner, ki je znana po 
sanitarni kozmetiki. V Obrtni coni, ki je tako  
prakti~no `e polna in je spodbuda, da se 
nadaljuje urejanje prostora v Poslovni coni 
II Žeje, je prostor za poslovno dejavnost 
na{lo tudi kar nekaj poslovne`ev iz ob~ine 
Komenda. 

A. Ž.

Sre~anje z
ministrom 
Minister za javno upravo Gregor Virant je 
konec marca, prav na dan odprtja 23. spom-
ladanskega kmetijskega podjetni{kega 
sejma v Komendi, obiskal upravno enoto 
v Kamniku. Po ogledu in pogovorih z zapo-
slenimi sta ministra pozdravila tudi ̀ upana 
ob~ine Kamnik in Komenda. Župan ob~ine 
Komenda Toma` Drolec je ob tej priliki 
ministra Viranta povabil tudi na obisk v 
ob~ino Komenda. – 

A. Ž.

Interexport.

Toma` Drolec, `upan ob~ine Komenda, 
se je zahvalil Interexportu za izjemno lepo 
gesto ob za~etku delovanja v njihovi ob~ini 
in dodal, da nameravajo proti virusu HPV v 
tem letu cepiti petdeset deklic.
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Vitez na belem konju
Nekega lepega dne bo prijezdil v na{o 
ob~ino, na kri{ki hrib in nam ponovno 
zgradil grad, ki ga je pred pol stoletja 
po`galo par bedakov. To je lahko le pravljica 
za lahko no~, ki jo poslu{amo ̀ e zelo dolgo 
in jo bomo poslu{ali {e naprej v nedogled, 
~e se ne bomo prebudili in sami nekaj 
storili, da se bo uresni~ila. To isto pravljico 
nam je na Klepetalnici pred Veliko no~jo {e 
enkrat povedal gospod ̀ upan, ki pa ima vse 
mo`nosti, da jo tudi uresni~i. Zastavil je do-
bro, kajti izgradnja komunalne infrastrukture 
je osnova za razvoj turizma. Zdaj pa je treba 
povle~i naslednje poteze.

Vsi akterji na lokalnem nivoju se morajo 
dogovoriti, kako bodo razvijali prostor, v 
katerem `ivijo oziroma delajo. Ti akterji so 
n.pr. ob~ina, kultura, {port, turisti~ni ponud-
niki, obrtniki, kmetje in ostali ob~ani. Kar je 
najpomembnej{e, odlo~itve ne smejo iti 
mimo lokalnega prebivalstva. Cilj je dose~i 
trajnostni razvoj, vi{jo kvaliteto bivanja in 
gospodarski razvoj. Turisti~ni proizvod 
moramo najprej oblikovati, {ele potem ga 
lahko promoviramo in prodajamo. Vsi akterji 
turisti~ne destinacije moramo turizem spre-
jeti kot razvojno opcijo in uravnote`iti okolje-
varstveni, dru`beni in ekonomski interes. 
Moje mnenje je, da moramo dati prednost 
stacionarnemu, celoletnemu turizmu, ki bo 
temeljil na kvaliteti in ne na masovnosti. 
Na{i ciljni gostje morajo ~im ve~ tro{iti. 
Zato je treba stremeti k taki ponudbi, ki bo 
to potro{njo spodbujala. Sodoben turist je 
predvsem pripravljen pla~ati dobro zgodbo 
in ~e je nimamo, si jo moramo izmisliti. 
Zgraditi moramo infrastrukturo in turisti~ne 
kapacitete, ki bodo imele isti nivo kvalitete 
in ki bodo med seboj ~im bolj povezane, biti 
pa morajo tudi na lokalnem rezervacijskem 
sistemu, ki bo primerljiv z nacionalnim in glo-
balnim. Tu nam bo v veliko pomo~ bodo~a 
lokalna turisti~na organizacija (LTO), preko 
katere se bodo lokalni turisti~ni ponudniki 
dosti la`je zna{li znotraj ve~jih destinacij, ki 
jih bo v Sloveniji od pet do sedem. Skratka, 
~im ve~ prebivalcev na{e ob~ine se mora 
vklju~iti v turizem in ustvariti ugodno klimo, 
{ele potem bo prijezdil vitez na belem konju 
in nam zgradil novo gra{~ino.

Pavel [mid

1.VELIKA NAGRADA OB^INE KOMENDA
Kolesarsko Dru{tvo Radenska Powerbar in kolesarski klub Bexel organizirata v 
SOBOTO 19.5.2007, kolesarsko dirko »1.Velika Nagrada Ob~ine Komenda«. Prvi~ 
v Komendi kolesarsko tekmovanje na najvi{jem nivoju, saj je tekmovanje pod okriljem 
Kolesarske zveze Slovenije, kjer se bodo mladi kolesarji borili za naslove DR@AVNEGA 
PRVAKA, med njimi bosta tudi dva odli~na kolesarja iz Suhadol Luka Pibernik in Nejc 
Zarnik.

Prebivalke in prebivalci 
ob~ine Komende pa se 
bodo borili za naslove 
OB^INSKEGA PRVAKA.
Vsi, tako kolesarji kot 
navija~i, vljudno vabljeni.

NIVO TEKMOVNJA: DR@
AVNO PRVENSTVO za 
kategorije De~ki A,B,C in pa 
OB^INSKO PRVENSTVO.
TEKMOVALNA PROGA: 
Kro`na proga v dol`ini 3300 
m (Komenda – Klanec – Breg 
– Potok - Komenda)
START-CILJ: Pred ob~insko 
zgradbo v Komendi

POTEK TEKMOVANJA:

kategorija: @ENSKE in MO[KI de~ki C de~ki B de~ki A
{tevilo 
krogov

3 6 9 12

Dol`ina 9.900 m 19.800 m 29.700 m 39.600 .

pri~etek 
tekmovanja

9.00 10.00 
10 min po cilju 
de~kov C

10 min po cilju 
de~kov B

DVIG [TARTNIH [TEVILK: Na dan dirke na {tartno ciljnem prostoru od 8. ure dalje

RAZGLASITEV REZULTATOV: 30 minut po cilju de~kov A
SPLO[NO:
Tekmuje se po tehni~nem pravilniku KZS, UCI in tega razpisa. Organizator si pridr`uje 
pravico spremembe tega razpisa v soglasju s sodni{kim zborom. Vsi tekmovalci vozijo 
na lastno odgovornost. S svojim startom, se obvezujejo, da bodo vozili v skladu s 
tem razpisom, ter da bodo upo{tevali navodila organizatorja, redarjev in sodnikov. 
Organizator ne odgovarja za posledice, ki bi nastale zaradi nespo{tovanja navodil ob 
startu, kakor tudi ne za {kodo, ki jo tekmovalci povzro~ijo sebi, med seboj in  proti tretji 
osebi.

INFORMACIJE:

Miha Koncilija tel: 051-666-707, E- mail: miha.koncilija@gmail.com

Kolesarska ekipa Radenska PowerBar, Zvone Zano{kar

Po  {tirih letih, ko so na volilnem ob~nem 
zboru ob~inske organizacije  Slovenske 
ljudske stranke Komenda pregledali delo 
in sprejeli program za nadaljevanje, je 
predsednica dr. Marta Ciraj 12. aprila le-
tos ponovno povabila ~lane, simpatizerje 
in prijatelje na volilni zbor. Tokrat so bili 
med gosti, ki so pohvalili delo odbora v 

Po dosedanji poti tudi naprej
Komendi in poudarili nekatere razvojne 
smernice stranke tudi dr. Janez Rem{kar, 
~lan  glavnega odbora SLS, in iz sosednjih 
ob~in  Mihaela Logar (Vodice) in Franc 
Ore{nik (Kamnik).  

Dr. Marta Ciraj je v pregledu dela med 
drugim poudarila, da je odbor stranke v  
{tiriletnem obdobju s ~lani v ob~ini deloval 
povezovalno tako strankami kot z dru{tvi. 
Tej oceni je na zboru pritrdil tudi `upan 
Toma` Drolec in poudaril, da je stranka 
SLS med tistimi, s katerimi je sodelovanje 
v ob~ini najbolj{e. To potrjuje nedvomno 
tudi obisk  dveh vladnih ~lanov in sicer 
Janeza Podobnika in Janeza Bo`i~a, kar 
se danes odra`a tudi pri doseganju in 
opredeljevanju  razvojnih ciljev in strategije 

v ob~ini Komenda.

Tak{na pa bo opredelitev odbora tudi v 
prihodnje, kar je bilo mo~ sli{ati v pred-
stavitvi programov obeh kandidatov za 
predsednika odbora. Tako Vid Koritnik kot 
Marjan Pavli~ sta pod~rtala projekte kot so 
Poslovna cona, okolje in MBO, prostorski 
dokumenti, sociala in razvoj dru{tvenih 
dejavnosti, turizem, vzgoja, varstvo, promet 
itd. Za predsednika odbora so potem na 
tajnih volitvah izvolili Vida Koritnika, za 
podpredsednika Franca Petri~a. 

A. Ž.
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Spro{~en pogovor 
v Knji`nici
Igor Luk{i~

Politi~na kultura
Rednega profesorja Fakultete za dru`bene 
vede dr. Igorja Luk{i~a je na povabilo 
njegovega biv{ega {tudenta gostila ko-
mendska knji`nica. V prijetnem vzdu{ju 
je avtor predstavil svojo najnovej{o knjigo 
in odgovarjal na komentarje ter poglede 
udele`encev predstavitve.

Avtor koncept politi~ne kulture povezuje 
s tradicijo zgodovine politi~nih idej in jo 
ume{~a v tradicijo slovenske politi~ne 
misli. Poka`e na politi~no posredova-
nost koncepta, analizira njegovo rabo na 
Slovenskem in v Jugoslaviji. Pomembna 
je njegova analiza slovenske politike v 
novej{i zgodovini s stali{~a pojma politi~ne 
kulture v kateri ugotavlja, da so elementi 
liberalizma dokaj borni, so pa zato elementi 
korporativizma obilni in obse`ni, kar se 
izkazuje tudi v slovenski ustavi.

Kot najbolj produktivno izpostavlja av-
tor antropolo{ko rabo, ki izhaja iz pred-
postavke, da politi~na kultura obstaja v vseh 
vrstah politike. S tem izpostavlja predvsem 
njeno sposobnost za razumevanje celot-
nega politi~nega dogajanja in politi~nih 
institucij.

Na predstavitvi knjige je tekla beseda o ak-
tualnih politi~nih temah na Slovenskem kot 
so: okupacija slovenskega politi~nega pro-
stora po volitvah leta 2004 in prevzem vseh 
mehanizmom oblasti, politi~na kultura kot 
odraz dru`benih in medsebojnih odnosov 
v dr`avi, pisne zaveze politikov o politi~nih 
programih (o strategiji razvoja, o predsedo-
vanju EU), (ne)kulturni prestopi poslancev, 
visoka politika in lokalne skupnosti, ko-

»Pri~akovala sem 
vas!«
^lani Odbora za dodeljevanje socialne 
pomo~i pri Ustanovi Petra Pavla Glavarja 
Komenda smo tudi letos s pomo~jo 
darov vas, ob~anov na{e ob~ine, ki ste 
jih prispevali v ko{are v trgovinah TU[ v 
Mostah, Marija v Mostah, Kme~ki hram 
Kri` in Pal~ek Komenda, nekaterim na{im 
ob~anom v stiski polep{ali velikono~no 
praznovanje. Tokrat smo zanje pripravili 
{est {katel z najrazli~nej{imi darovi. Ker 
teh ni bilo ravno veliko, smo tistim, h kat-
erim so jih prinesli, `eleli dati vsaj kolikor 
toliko spodobno darilo; radi pa bi obdarili 
{e marsikoga v na{i ob~ini, ki je na na{em 
»seznamu« pomo~i potrebnih ljudi. Obda-
rovanci, tokrat smo se odlo~ili predvsem 
za dru`ine z ve~ otroki, so bili daril, pa tudi 
prazni~nega vo{~ila, zelo veseli. Da je bilo 
res tako, potrjuje izjava ene izmed h~erk 
obdarovanih. Ko sem, s {katlo z darili v 
rokah, pozvonil na vrata, mi je dekle, ko mi 
je odprlo, dejala: »Pri~akovala sem vas!« 
Te besede in njen hvale`ni pogled so mi 
povedali vse.

Velika hvala vsem, ki ste ji (nam) to 
omogo~ili! Hvala tudi omenjenim trgovi-
nam, ki so nam gostoljubno »odprla vrata« 
za dobrodelno akcijo UPPG Komenda! 
Pripravili bomo tudi bo`i~no obdarovanje. 
Priporo~amo se vam!

Jo`e Pavli~

UPPG se zahvaljuje vsem dobrotnikom in 
dobrotnicam, ki so sodelovali z darovi za 
sejem od 30. marca do 1. aprila 2007 v 
Komendi in tako pripomogli, da smo zbrali 
1.055,70 EUR sredstev za potrebe izvajanja 
namena ustanove, ki je {tipendiranje in 
pomo~ ljudem v stiski.

Poleg sre~elova smo, kot je vedno, ponujali 
doma~e dobrote in nekatere izdelke, ki jih 
je darovalo 18 dobrotnic in dobrotnikov. 
Letos so se z ustvarjalnim delom pose-
bej izkazali na{i {tipendisti, ki so, tudi s 
pomo~jo mlaj{ih, ki so jih vklju~ili v delo, 
izdelali veliko li~nih in simpati~nih darilc 
(nakit, okviri za slike, velikono~ne ~estitke), 
ki so bili prav tako ponujeni obiskovalcem. 
Posebej se je potrudila ob~anka Anica 
[tebe, ki je izdelala veliko lepih, prisr~nih 
otro{kih copatk, ki so prijetno popestrile 
na{o ponudbo. Glavni dobitek je bilo kolo, 
ki ga je sre~a namenila bodo~i dijakinji 
Gimnazije Jurija Vege iz Idrije, Tini Rupnik, 
iz ^rnega vrha nad Idrijo, Zadlog 39, 5274 
^rni vrh nad Idrijo. Dobitka je bila zelo 
vesela. Iskrene ~estitke in sre~no vo`njo ji 
`elimo tudi mi.

Ustanova Petra Pavla Glavarja

Obnova Povudnikovega 
znamenja
Povudnikovo znamenje (kapelico) s kipom 
Srca Jezusovega je dala leta 1927 post-
aviti na doma~i zemlji Apolonija Bergant, 
Povudnikova iz Suhadol, v zahvalo za sina 
duhovnika Janeza Berganta (1903-1971), 
ki je bil istega leta posve~en v ma{nika in 
je pel novo ma{o v Komendi.

Znamenje je `e mo~no najedel zob ~asa, 
zato je potrebno 
temeljite obnove. 
Pobudnica ob-
nove je vnukinja 
Apolonije Ber-
gant, Klara Ber-
lec, izvajajo pa 
jo restavrator 
Jaka Grmek (Art 
Arena d. o. o.) 
s P{eni~ne Po-
lice in drugi za 
tovrstna dela us-
posobljeni mo-
jstri ob pomo~i 
va{~anov Suh-
adol, nadzira pa jo Zavod za varstvo 
kulturne dedi{~ine Slovenije, Obmo~na 
enota Kranj.

Obnova znamenja se je za~ela 2. aprila, 
kon~ana pa naj bi bila do junija, ko bo, ob 
prazniku Srca Jezusovega (15. junija) in 80. 
obletnici ma{ni{kega posve~enja Janeza 
Berganta (29. junija 1927) slovesnost z 
blagoslovitvijo.

Obnovitvena dela bo deloma v okviru de-
narnega podpiranja vzdr`evanja in obnove 
pomembnih objektov kulturne dedi{~ine v 
na{i ob~ini poravnala Ob~ina Komenda, 
deloma pa naj bi jih va{~ani Suhadol 
sami. Nekaj va{~anov in va{~ank je to 
`e naredilo, ostali pa so, kdor to `eli in bi 
rad prispeval svoj dele` pri zares potrebni 
celoviti obnovi pomembnega kulturnega 
in sakralnega pomnika v vasi Suhadole, k 
temu toplo povabljeni. Glede prispevanja 
svojega daru naj darovalci pokli~ejo Klaro 
Berlec na telefonsko {tevilko 8341-925, 
mobitel: 031/635-831 oziroma se oglasijo 
pri njej doma v Suhadolah na {tevilki 38 D. 
Povabljeni tudi drugi dobrotniki!

Besedilo in fotografija:

Jo`e Pavli~

Sre~na dobitnica na kolesu. - Foto: dr. Marta Ciraj

Ustanova Petra Pavla Glavarja
Hvala dobrotnikom za prispevek na Spomladanskem kmetijskem sejmu v 
Komendi.

rupcija in klientalizem kot nepogre{ljiva 
elementa demokrati~ne oblasti.

Zanimiv pogovor s pronicljivim profesor-
jem politologije si velja ogledati na lokalni 
televiziji. O tej priliki se spodaj podpisani 
organizator predstavitve knjige zahvalju-
jem gostoljubni Mati~ni knji`nici Kamnik, 
ravnateljici knji`nice Bredi Podbre`nik 
Vukmir in ob~inski upravi, ki nas je povabila 
na sre~anje z avtorjem.

mag. Stanislav Zarnik
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Dr`avni zbor Republike Slovenije

Na{e mnenje o devetletki 
To je bila tema 17. nacionalnega otro{kega parlamenta

[ola dandanes ne prina{a vsem otro-
kom veselja, da ob za~etku tedna znova 
sre~ajo prijatelje, kaj {ele, da so veseli, ko 
se kaj novega nau~ijo. Tako ima vsak otrok 
o {oli dolo~eno predstavo in svoje mnenje. 
Tako je bil 19. marca 2007 v Dr`avnem 
zboru Republike Slovenije `e 17. nacio-
nalni otro{ki parlament. Udele`ili smo se 
ga otroci iz vse Slovenije, ki zagovarjamo 
svoja stali{~a in stali{~a svojih vrstnikov, 
vseeno pa prisluhnemo tudi ostalim in 
tako nastanejo debate. Letos so bile 
debate usmerjene v temo Na{e mnenje 
o devetletki. Diskutirali smo predvsem o 
{olskem sistemu, poteku in organizaciji 
dela ter odnosih u~encev do {ole, odnosih 
drug do drugega.

Tudi iz na{e {ole smo imeli v leto{njem 
letu predstavnika - regijo Kamnik sem 
zastopal z namenom, da mnenja svojih pri-
jateljev, otrok svojih let, predstavim {e os-
talim in se vklju~im v debato, ki bo potekala. 
Moram re~i, da me je, ko sem izvedel, da 
bom zastopal {olo na tako pomembnem 

zasedanju, kar malo presenetilo in obenem 
izjemno razveselilo.

Tako sva z mentorico Danico Kuhar 
sestavila in utemeljila sklepe, ki smo jih 
`e pred nacionalnim parlamentom sprej-
eli na {olskem, ob~inskem in regijskem 
parlamentu. V natisnjenem izvodu sem 
si pripravil tudi malce literature v zvezi s 
temo, ki je bila predvidena oz. izvoljena na 
nacionalnem parlamentu lansko leto.

Ko sem na ta dan prispel v Ljubljano, 
smo se skupaj z delegacijo u~encev Lju-
bljane in okolice odpravili v Center Evropa, 
kjer smo najprej predebatirali vse, kar je po-
tekalo na mestnem in regijskih parlamentih. 

Ko pa je bilo tega kraj{ega sestanka konec, 
smo skupaj od{li v Dr`avni zbor Republike 
Slovenije, kjer sem bil prvi~ v `ivljenju.

Najprej smo od{li na recepcijo, kjer 
so nam dali izkaznice, s katerimi smo 
imeli dovoljenje za vstope v sejne dvorane. 
Nato smo se namenili proti detektorju 
kovinskih predmetov. Nisem si mislil, da 
je v parlamentu vse tako zavarovano. Tudi 
marsikomu izmed otrok je kaj zapiskalo in 
moral je pokazati kovinski predmet. Var-
nostniki so ugotovili, da je vse legalno in 
pokazali so nam pot proti garderobam 
politikov. Kmalu zatem pa je pri{la do nas 
vodja v stavbi, ki nam je pokazala pot do 
velike sejne dvorane, v kateri zasedajo tudi 
poslanci Republike Slovenije. Ob vstopu 
v dvorano smo vsi kmalu ugotovili, da je 
na televiziji videti vse veliko ve~je, kakor 
je v resnici. Ne verjamem, da bom imel {e 
kdaj prilo`nost vstopiti v tako pomemben 
prostor, zato sem si ga dobro ogledal in 
bilo mi je izredno v{e~. Nismo vedeli, kam 
naj se usedemo, saj, kot na pravih sejah, 

vsakomur pripada to~no dolo~eno mesto. 
Nato so nam pokazali na{a mesta in sedel 
sem, kjer sedi poslanec Jo`e Tanko iz Slov-
enske demokratske stranke. Sedel sem pri 
robu prostora, namenjenega Ljubljani, ob 
meni so bili predstavniki Ptuja, s katerimi 
sem si ob za~etku segel v roko in izmenjal 
nekaj besed.

Ko se je vse za~elo zares, smo prisluh-
nili predsedniku zasedanj otro{kih parla-
mentov, ki je bil tokrat v uvodnem delu Jan 
Mar~i~ Maru{ko iz Ljubljane, nato pa ga je 
nadomestila Jasmina Kokol iz Ptuja. Lepo je 
pozdravil vse prisotne, {e posebej pa goste, 
ki so se udele`ili zasedanja, ministra za {ol-
stvo in {port dr. Milana Zvera, predsednika 

Dr`avnega zbora dr. Franceta Cukjatija, 
predstavnico ambasade ZDA Maryruth 
Coleman in predsednika Zveze prijateljev 
mladine Slovenija Franca Ho~evarja.
Najprej je bil na vrsti uvod z nagovori vseh 
gostov, nato pa so nas povabili k debati v 
posameznih skupinah, ki so se pogovarjale 
o razli~nih temah v zvezi z devetletko. Sam 
sem bil v skupini Organiziranost dela v 
{oli, kjer smo se pogovarjali predvsem o 
odnosih med u~enci in u~itelji, dnevih de-
javnosti in zgodnjem vstopu v {olo. Dolo~ili 
smo nekaj dobrih sklepov, med drugim, da 
bi morali otrokom v 1. razredu devetletke 
popestriti u~ni program z ve~ pripomo~ki, 
kot so didakti~ne igra~e ipd. Prav tako bi se 
odnosi med u~enci in u~itelji izbolj{ali, to pa 
bi dosegli s stro`jimi ukrepi. Smo mnenja, 
da imajo u~itelji premajhno avtoriteto, 
u~enci pa ve~ pravic kot pa dol`nosti.

Ko smo po skupinah o vseh tematikah 
zapisali sklepe in jih utemeljili, smo znova 
od{li v veliko sejno dvorano, kjer se je 
pri~ela debata. Najprej so vodje skupin 
predstavili, s ~im smo se v posameznih 
skupinah ukvarjali, nato pa so pri{la na 
vrsto vsa mnenja, komentarji in pobude na 
obravnavano tematiko. Tudi sam sem se 
vklju~eval v debato, ki je potekala zelo hitro, 
dinami~no, vseeno pa, kot se spodobi, 
smo drug drugega poslu{ali in marsikdaj 
priznali, da ima sogovornik bolj prav kot mi, 
kar je politi~no na~elo, ki se ga poslanci 
pogosto ne dr`ijo.

Pri{lo je do {tevilnih zanimivih ugo-
tovitev, na kakr{na koli vpra{anja pa 
so odgovorili in podali svoje mnen-
je tudi strokovnjaki s tega podro~ja.
Ko smo z debatiranjem kon~ali, smo 
razglasili tudi temo za prihodnji otro{ki 
nacionalni parlament, ki bo naslednje 
leto. Na volitvah je zmagala tema Mladi in 
prosti ~as, ki vklju~uje vse, kar se ti~e pros-
tega ~asa mladine in otrok, npr. glasba, 
ra~unalniki, televizija in vse ostalo.

Po “plenarnem” delu seje smo se {e 
poslovili, predsednica Jasmina Kokol se 
je vsem zahvalila za udele`bo, nato smo 
skupaj od{li {e v restavracijo parlamenta.

Ta dan mi bo zagotovo ostal v spo-
minu celo `ivljenje, saj sem si od nekdaj 
`elel obiskati Dr`avni zbor in tudi ne bi 
si upal trditi, da ga bom {e kdaj. Bilo je 
izjemno do`ivetje, spoznal sem tudi veliko 
novih ljudi in lahko re~em, da me je delo 
poslanca pritegnilo. Vesel sem, da obsta-
jajo zasedanja otro{kega parlamenta, na 
katerih podamo svoja mnenja tudi mladost-
niki in tako veliko prispevamo k bolj{emu 
skupnemu `ivljenju.

Za konec pa bi se zahvalil mentorici 
Danici Kuhar in vsem parlamentarcem 
Osnovne {ole Komenda Moste, s katerimi 
smo izjemno dobro opredeljevali, argu-
mentirali in utemeljevali svoja mnenja na 
obravnavano temo.

Dejan Bolari~, 8.b
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Komenda in njen 
turisti~en razvoj
Komenda s svojo geografsko in zgo-
dovinsko zanimivo ume{~enostjo v 
slovenski prostor, z bogato kulturno in {e bolj naravno danostjo, 
pokriva vse tisto, kar dinami~en, ~lovek i{~e. V prostem ~asu 
se `eli sodoben turist sprostiti, nau`iti naravne lepote pokrajine, 
miru in po~itka.
S strate{ko opredelitvijo v turisti~no razvojno na~rtovanje 
ob~ine, s prioritetnimi, dodanimi vsebinami, bi vnesli znanja, 
ki bi temeljila na izhodi{~nih potrebah in vrednotah lokalnega 
prebivalstva. Vse najbolj{e, kar premoremo, bi multidisciplinar-
no povezali in ponudili zainteresiranemu turisti~nemu trgu! 
Tu nastane klju~no vpra{anje ali razvijati turizem, ki je opredeljen, 
kot najve~ja svetovna gospodarska dejavnost, kjer je temeljni fak-
tor ekonomskega razvoja. Kako poiskati odgovor na vpra{anje, s 
kakim namenom povezati turizem in Komendo?
Ko bomo v ob~ini dolo~ili temeljne turisti~ne kvalitativne in kvan-
titativne cilje, vzpostavili povezanost vseh zainteresiranih subjek-
tov, oblikovali strate{ke smernice na osnovi analiz ponudbe in 
povpra{evanja, oblikovali strate{ki razvojni na~rt s prioritetami, 
bomo postavili temelje za moje izhodi{~no vpra{anje, kaj ponuditi 
tujcu in ali si turizem v Komendi zares `elimo.
Za~eti pa moramo pri sebi, saj slogan: “Turizem smo ljudje!”, 
vklju~uje gostoljubje. Ko sva v osemdesetih bili z Marijo Ambro` 
mecenki sodobni slovenski subkulturi, sva v Komendo vabili 
intelektualce, kulturnike in umetnike. Mnogi Komend~ani so se 
kri`ali in obra~ali stran. Danes pa Slovenijo v svetu ravno po njih 
tudi prepoznajo. Ja, tudi to se je potrebno vpra{ati, ali premoremo 
gostoljubje, preden uvrstimo turizem v strategijo razvoja ob~ine.

Vesna @ivadinov [tebe,
LDS Komenda

Kako ravnamo z odpadki
Spo{tovane ob~anke in
spo{tovani ob~ani!

@e sama misel na to, da se bomo ljudje v svoji hiper produkciji in 
porabi dobrin dobesedno »zadu{ili v svojih smeteh« ~loveka ne 
more pustiti ravnodu{nega. Ljudje smo pa~ taki, da imamo zelo 
radi raznorazne nove dobrine, ki nam jih sodobni svet prina{a. 
^eprav se vsi zavedamo, da je problem onesna`evanja in pred-
vsem problem upravljanja z odpadki eden najve~jih problemov te 
dana{nje dru`be, pa ve~ina na to neha misliti `e takrat, ko smeti 
odvr`e v ko{. Zadeva pa je skrajno resna, zato se jo moramo lote-
vati strokovno, saj tega ne bo namesto nas naredil nih~e drug.

V teh mesecih je v ob~inski politiki najbolj aktualna tema vsekakor 
tema o mehanski in biolo{ki obdelavi odpadkov. [koda je, da je 
v medije in med del javnosti pri{la napa~na vest, da bo Ob~ina 
Komenda v Suhadolski jami postavila deponijo odpadkov za celo 
Gorenjsko. Ob~anom moramo jasno povedati: dela se na tem, da 
bo stanje v jami bolj{e, kot je stanje tam danes. Potem je potrebno 
tudi jasno poudariti, da projekt ne predvideva deponije, temve~ 
da gre zaprt sistem ravnanja (beri obdelavo) z odpadki.

Menim, da so nekateri ljudje izrazili dvom predvsem zato, ker 
morda niso bili dovolj informirani o projektu. Menim, da je projekt 
zelo zahteven in potreben ter zaenkrat dobro peljan. Vsekakor pa 
podpiram, da se predhodno raz~isti ve~ina dilem in dokon~ajo 
{tudije o vplivih na okolje. Ljudi ne sme skrbeti, da bi ob~ina 
rada kaj podtaknila, saj tega namena verjetno nima nih~e–okolje 
imamo le eno.

Roman Dobnikar,

predsednik OO SD Komenda in

~lan predsedstva Obmo~ne organizacije SD Kamnik

Pobuda na{e svetni{ke
skupine 
zaenkrat {e ni do`ivela kakega odziva.
Predlagali smo:

-subvencioniranje obrestne mere kreditov, ki so namenjeni 
adaptacijam in izgradnji turisti~nih objektov in preurejanju 
hlevov za nastanitev konj

-oprostitev pla~ila komunalnega prispevka pred pridobitvijo 
gradbenega dovoljenja za turisti~ne objekte

-dogovor s potencialnim privatnim investitorjem, ki bo prip-
ravljen vlagati v turizem v na{i ob~ini, da bo vklju~il turisti~no 
informativni urad in lokalno turisti~no organizacijo (LTO)v svoj 
turisti~ni objekt (javno-privatno partnerstvo)

Ti trije temeljni ukrepi bi bili dobra osnova za za~etek in nadaljnji 
razvoj turizma v na{i ob~ini. Seveda pa je samo po sebi razum-
ljivo, da mora ob~ina tudi deklarativno vnesti razvoj turizma 
v svoje strate{ke dokumente kot prioritetno gospodarsko 
dejavnost. To bi bila pomembna spodbuda ob~anom za njihovo 
vlaganje v turizem. Poleg tega je to eden od kriterijev za odobritev 
nepovratnih evropskih sredstev. Zgraditi je treba tudi turisti~no 
infrastrukturo in preno~itvene zmogljivosti. Z razvojem turizma 
bomo tudi komunalno infrastrukturo, ki je `e v fazi izgradnje {e 
bolje izkoristili. ^e bomo ustanovili {e LTO, katere naloga je ob-
likovanje sestavljenih turisti~nih proizvodov, razvoj turisti~ne tr`ne 
znamke, vzpostavitev rezervacijskega sistema ter tr`enje, nam je 
uspe{en turisti~ni razvoj zagotovljen.

Pavel [mid,
predsednik OO SDS Komenda

Zamenjava vodstva
OO SLS Komenda
12. aprila letos sem bila na svojo `eljo 
razre{ena kot predsednica Ob~inskega odbora SLS Komenda, 
potem ko sem ga vodila ve~ kot {est let, natan~neje od 22. januarja 
2001, ko sem bila izvoljena za predsednico na volilnem ob~nem 
zboru tedanje SLS+SKD.

V lokalno politiko sem vstopila ob ustanavljanju nove ob~ine in 
bila osem let svetnica, z namenom, da novi ob~ini pomagam 
pri njenih prvih korakih. Enak nagib me je vodil tudi pri vodenju 
politi~ne stranke. Od projektov, za katere sem se osebno zavz-
ela, bi jih omenila le nekaj. Med te spadajo: predlog za pripravo 
simbolov Ob~ine Komenda, predlog, da imamo politi~ne stranke 
in liste svojo stran v GOK, predlog za podporo ob~ine Ustanovi 
Petra Pavla Glavarja, kar je sploh omogo~ilo njeno ustanovitev, 
ureditev varnega odstranjevanja nevarnih odpadkov, popis 
kulturne dedi{~ine v Ob~ini Komenda, aktivno sodelovanje pri 
vzpostavljanju poslovne cone v Komendi ter pri uvedbi blagovne 
znamke komendski kmetijski pridelki in proizvodi, podpora mladim 
pri ustanavljanju mladinskega centra v Komendi, dobrodo{lica 
novorojen~kom, idr.

Moje politi~no delovanje je slu`ilo izklju~no ciljem {ir{e skupnosti, 
sama od tega nisem pri~akovala niti imela nobene materialne 
koristi. Imam pa veliko zadovoljstvo, da sem lahko uporabila 
svoje talente za razvoj doma~e ob~ine, v katero smo se z dru`ino 
v teh letih mo~no vrasli. Novemu vodstvu `elim veliko uspeha in 
verjamem, da bo po{teno zavihalo rokave. Vsem, ki ste pripo-
mogli k na{emu dobremu delu v “mojem” ~asu, pa se prav lepo 
zahvaljujem.

dr. Marta Ciraj

Člankov političnih strank in list ne lektoriramo in ne 
cenzuri ramo. Za  vsebino odgovarja avtor.
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Va{i predlogi izbolj{ujejo 
skupno `ivljenje
Na za~etku politi~nega obdobja 2006-
2010 smo se v stranki Nova Slovenija zopet zna{li v opoziciji v 
ob~inskem svetu. Na{i stranki je torej delno pripadla ob~utljiva 
vloga nadzornega in omejevalnega dejavnika ve~ine, brez kat-
erega nobeno politi~no telo ne more biti demokrati~no. Tak{no 
vlogo `elimo izpolnjevati odgovorno in kakovostno, saj je tudi od 
nje odvisno bolj{e delo `upanske/svetni{ke ustanove, s tem pa 
tudi bolj{e udejanjanje skrbi za na{e skupno dobro. Pri tem se 
moramo nasloniti zlasti na na{e ~lane, pa tudi na vse ob~ane, ki 
~utite, da delo in odlo~itve ob~inske uprave ne zastopajo va{ega 
pogleda na to, kaj je dobro, koristno in pravi~no pri oblikovanju 
na{ega skupnega ̀ ivljenjskega prostora. Odprti smo tudi za tiste, 
ki se z na~inom izvajanja ob~inske oblasti pove~ini strinjate, motijo 
pa vas morda le dolo~eni predlagani projekti, na~rti in re{itve. 
Kon~no ste dobrodo{li vsi, ki `elite opozoriti na to, kar so politiki 
in upravniki doslej spregledali, pa bi lahko izbolj{alo na{o ob~ino 
ali med~love{ke odnose.

Svoj program `elimo graditi od spodaj navzgor in ga izvajati v 
ozra~ju sodelovanja z ob~ani. Zato ob~inski odbor Nove Slovenije 
vabi vse ob~anke in ob~ane, ki menite, da bi lahko prispevali svoj 
dele` k vedrej{emu sobivanju v ob~ini, da se obrnete na nas s 
svojimi predlogi, pripombami, stali{~i ali mnenji, zlasti kadar je 
va{ glas pre{ibak ali presli{an.

Na{i podatki:
OO NSI Komenda, Moste 8a, 1218 Komenda
E-naslov: komenda@nsi.si
Spletna stran: www.nsi.si/oo/komenda

Za OO N.Si Komenda Peter Jerebi~

Obmo~na organizacija SD
podpira {tudije
Obmo~na organizacija SD Kamnik–Komenda zdru`uje dve 
ob~inski organizaciji in sicer OO Kamnik in OO Komenda. 
Na zadnjem sestanku je bila {e posebno aktualna razprava 
o Mehanski in biolo{ki obdelavi odpadkov (MBO), ki je se 
na~rtuje v Suhadolski jami. Kot predstavnik svetnikov v Ob~ini 
Komenda sem mu zagotovil, da se pripravljajo vse potrebne 
{tudije vplivov na okolje. Hkrati pa smo vse tudi seznanili, da 
`elimo sedanje stanje upravljanja s smetmi v Suhadolski jami 
izbolj{ati, ne pa poslab{ati.
V jami ni na~rtovana regijska deponija odpadkov, temve~ 
popolnoma zaprt sistem obdelave. Strinjali pa smo se tudi, 
da je treba izdelati vse potrebne {tudije, da bi tako odpravili 
najmanj{i dvom o neustreznosti naprave oziroma evropskih 
standardov.

Roman Dobnikar

Pokrajine (ne)bodo
@upani jih bodo dolo~ili z referendumi?
Sredi marca se je prvi~ toliko otoplilo, da je minister brez list-
nice Ivan @agar v javno obravnavo posredoval delovni osnutek 
pokrajinske zakonodaje. Predhodno zakonodaje ni uskladil v 
koaliciji, med resorji, zato nosi ta zakonodaja oznako delovni 
osnutek. Vladajo~a koalicija bo pokrajinsko zakonodajo z veliko 
te`avo uskladila. Potrebna bo »pomo~« predsednika vlade, brez 
te pomo~i te zakonodaje zagotovo ne bo v dr`avnem zboru. Tudi 
resorsko uskladitev bo moral usmeriti prvi minister. Bo zmagal 
Ivan @agar s ponujeno dvo`ivko (v preteklosti poimenovano s 
Kardeljevo komunalno ob~ino) ali dr. Gregor Virant z lo~itvijo 
dr`ave in {ir{e lokalne skupnosti. Predlog Ivana @agarja je bistveno 
cenej{i za davkopla~evalce je pa ideolo{ko sporen, je nadaljevanje 
oz. o`ivljanje »pre`ivete« razmeroma racionalne organizacije, 
socialisti~ne ob~ine. Naj spomnim. Ob~in je bilo 60, opravljale 
so, z bistveno manj zaposlenih (vsaj 30%), iste naloge kot jih zdaj 
opravljajo upravne enote in ob~ine skupaj.
Kaj bodo delale pokrajine. Nekaj tak{nega, kot je navedla vladna 
ekipa na obisku v Murski Soboti in kar bo pomenilo ve~ji razvoj 
pokrajine, ve~ji policentri~ni razvoj Slovenije. Razvijala se ne bo 
samo Ljubljana in s tem osrednja Slovenija, ampak vsa obmo~ja 
v Republiki Sloveniji. Minister za lokalno samoupravo Ivan @agar 
je ob prestavitvi zakonodaje navedel, da v zakonodaji niso re{ena 
vpra{anja:
- prenosa naloga iz dr`ave na pokrajine
- prenosa nalog iz ob~in na pokrajine in
- katere dav~ne vire bo dr`ava prepustila pokrajinam.
Z zakonodajo pa je urejeno tisto, kar dr`avi ni uspelo re{iti v letu 
2004. Upravne enote bodo preoblikovane v upravne pokrajine, 
dr`avljanke in dr`avljani bodo vsakodnevne storitve (osebne 
izkaznice, potni listi, …) opravljali tam, kjer so jih dosedaj. Javne 
storitve dosedanjih upravnih enot bodo teritorialno nespremen-
jene, manj pa bo vodilnih mest (ne bo ve~ 60 na~elnikov upravnih 
enota, ampak samo 14 na~elnikov upravnih okrajev).
V pogovoru ministra Ivana @agarja za eno od slovenskih medijskih 
hi{, je novinar vztrajno `elel odgovor, kaj se bo za njega spreme-
nilo, v ~em bo na bolj{em. Minister mu je takrat znal povedati, da 
bo imel ve~ in bolj{e ceste, kar po njegovem pomeni napredek 
kraja. Nedvoumno ni navedel, da bodo uradni{ke storitve dra`je, 
da bodo zato davki ve~ji. V predvidenih 14 pokrajinah bo 14 
pokrajinskih svetov z nekaj sto svetniki, ki bodo imeli nekaj sto 
evrov visoke sejnine, njihovi predstojniki bodo imeli nekaj tiso~ 
evrov visoke pla~e in strokovni sodelavci in poslovni sodelavci 
pa tudi ne bodo stali malo. Vse kar je navedeno je NOVO, je nov 
stro{ek za dr`avo in ne bo od nikoder preneseno.
Za dr`avo in za njene davkopla~evalce bi bilo gospodarno in 

Ste dobro premislili?
Kratica TRN pomeni Turizem, Razvoj in Napre-
dek ob~ine Komenda – ti trije pojmi se lepo 
prepletajo v eno celoto. V ob~ini imamo sicer 
aktivno turisti~no dru{tvo, vendar na{a skupina lahko kot druge 
stranke enakovredno posega in odlo~a na najvi{jem nivoju v 
ob~ini, to je v ob~inskem svetu, kar dru{tvom ni dano.

Nisva aktivna samo delegata v ob~inskem svetu, ampak se na{ih 
internih sestankov udele`ujejo skoraj vsi kandidati z liste. Poi{~ite 
koga izmed njih in mu povejte svoje `elje.

V gradivu za ob~inski svet smo dobili 721 podpisov, ki jih je zbral 
Odbor za ohranitev pode`elskega bivalnega okolja, proti MBO. 
Tako kot je do sedaj {lo s smetmi in razmeroma poceni, ne bo 
{lo ve~ dolgo. Evropa in dr`ava pritiskata na ob~ine, da ~imprej 
uvedejo okolju prijazno tehnologijo ravnanja z odpadki. ^e od-
padke ne bomo predelavali doma, bo njihov odvoz za nas bistveno 
dra`ji. Zato spra{ujemo organizatorje akcije zbiranja podpisov, ~e 
so dobro premislili, predno so {li v akcijo. ^e so, morajo `e imeti 
tudi svojo sprejemljivo re{itev.

Zavedamo se, da bi bil turizem za ob~ino in za ob~ane zelo 
donosna veja. Vendar se ob tem poraja polno problemov in va{i 
predlogi, predvsem pa va{e re{itve, bi bili {e kako dobrodo{li. Ni 
dovolj, da samo privabljamo turiste – potrebujemo ljudi, ki bi jih z 
dneva v dan sprejemali in jim razkazovali na{e znamenitosti …

Pred in po volitvah je bilo danih kar precej predlogov o donosnem 
konjeni{kem turizmu. Spet je bil za vzor Dunaj, toda ~e bi uspeli 
vcepiti vsem Slovencem strast do konj, nas ne bi bilo dovolj, 
da bi v Komendi imeli vsak dan tekme s stavami. To je pa `e 
hazardno podro~je, zdru`eno s hudimi goljufijami … Si `elimo 
takega turizma?

Za Listo TRN, Baldomir Krem`ar
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NASVETI

Mati~na knji`nica Kamnik-enota Komenda, Dru{tvo 
upokojencev Komenda, Dru{tvo slovenskih pisateljev

VABIJO
na predstavitev knjige na{ega rojaka IVANA SIVCA 
z naslovom KJER LASTOVKE GNEZDIJO in drugih 

Siv~evih knjig od P. P. Glavarja do
Prvega kranjskega roparja.

Predstavitev bo 11. maja ob 20. uri v Kulturnem domu 
v Komendi. Sodelovali bodo avtor in voditelj prireditve 
Ivan SIVEC, Me{ani pevski DU Komenda in Osnovna 

{ola Komenda - Moste.
Vabljeni!

Bruskete – ope~eni kruhki 
Brusketa (it. bruschetta) je zna~ilna preprosta kme~ka predjed 

iz srednje Italije. Tako imenovano mater vseh brusket sestavljajo 
rezina ope~enega kruha, strok ~esna, `lica olivnega olja in sol. V 
pe~ici ali na ̀ aru popra`imo rezino kruha, da postane hrustljava. Po 
njej podrgnemo s ~esnom, polijemo z olivnim oljem in solimo.

Ta jed naj bi nastala kot prigrizek za delavce na polju, pripravljali 
pa so jo z doma~im kruhom, tudi sve`im, in ga za~inili z mesom 
ali klobaso. Pri nas bi tako ‘kme~ko’ jed lahko primerjali z na kruh 
namazano zaseko.

Bruskete, ki nam jih kot predjed obi~ajno ponudijo po vseh 
italijanskih picerijah in kme~kih gostilnah, je mogo~e za~initi ali 

oblo`iti z razli~nimi sestavinami, med katerimi je najpreprostej{i 
in najbolj zna~ilen paradi`nik. 

Brusketa s paradi`nikom:
Paradi`nik nare`emo na kockice in ga solimo, da izlo~i odve~no 

vodo, ki jo nato odcedimo. Za~inimo z olivnim oljem in listi~em 
bazilike ali origanom ter nekaj minut pustimo, da se marinira. 
Nalo`imo na predhodno ope~eno rezino kruha.

Brusketa z olivnim namazom:
Za pribli`no 4 rezine kruha potrebujemo: 150 g oliv, 2 sardinina 

fileta v olju, 2 stroka ~esna, origano, lupino polovice limone, ̀ li~ko 
vinskega kisa, olivno olje, sol. S pali~nim me{alnikom zmiksamo 
vse sestavine in pustimo po~ivati 15-20 minut. Nama`emo na 
ope~ene rezine kruha.

Brusketa z gorgonzolo:
Za 4 rezine kruha potrebujemo: 100 g gorgonzole, 10 cl bel-

ega vina in 50 g masla. V skledici me{amo vse sestavine, dokler 
ne dobimo goste kreme, ki jo prav tako nama`emo na ope~ene 
rezine kruha.

Brusketa s tuno in majonezo:
Tuno v olivnem olju zme{amo z majonezo in po mo`nosti 

dodamo {e nekaj sesekljanih kaper v slanici. Zme{amo, da dobimo 
kremo, razma`emo na kruh.

Brusketa z orehovim namazom:
Za 4 rezine kruha potrebujemo: cca. 20 orehovih jedrc, vejico 

peter{ilja, 4 ̀ lice olivnega olja, sol, poper (po ̀ elji lahko tudi kak{no 
`lico kisle smetane). Zmlete orehe zme{amo z ostalimi za~imbami, 
da dobimo kremo.

To je le nekaj najbolj preprostih idej za prigrizke, s katerimi 
lahko presenetite svoje goste in jim namesto obi~ajnega narezka 
ponudite nekaj novega s sredozemskim pridihom. Obdobje sve`e 
zelenjave nam ponuja {e vrsto drugih idej za pripravo brusket: z 
melancanami, paprikami, kumarami in kislo smetano, pestom, 
gobami, skuto in korenjem, pr{utom in mocarelo …

Pa dober tek in iznajdljivost v pripravi brusket
Vam `eli Marta Jerebi~

ekonomi~no, ~e bi pokrajine urejale na~rtovanje prostora. Od 
prostorskega reda do informacije o mo`nostih gradnje. Re{ili 
bi dva problema. Vpra{anje strokovnosti v manj{ih ob~inah in 
vpra{anje podvajanje istovrstnih prostorskih mo`nosti. Za primer 
naj navedem tezo Zavoda za ohranjanje narave izpred nekaj let. 
Zakaj je potrebna {e en poslovna cona, ~e je le ta `e v Trzinu, v 
Meng{u, [en~urju, v @elodniku. Komunalni odpadki, komunalni 
vodi, vodovod, kanalizacija, ceste, vzdr`evanje le teh, vse to sodi 
na {ir{o raven, na raven pokrajine.
Kot obljubljajo nekateri poslanci/poslanke bodo o teritorialni ure-
ditvi pokrajin odlo~ali ob~anke in ob~ani z referendumi. @upani 
jim bodo pri razpisih referendumov v nenadomestljivo pomo~ in 
v oporo. Teritorialna razdelitev Slovenije nima osnove na kriterijih. 
Strokovno ni v ni~emer utemeljena. Teritorialna razdelitev ni nova. 
Je enaka kot je bila predlagana in v vladi sprejeta za ~asa zadnjega 
pol leta Ropove vlade. Takrat zakon ni imel nikakr{nih mo`nosti. 
Ker je bilo nekaj ve~ politi~ne mo~i v Velenju (dva ministra) in na 
Ptuju (mo~an ̀ upan, pa tudi aktiven kurent), je bila Sloveniji ponu-
jena re{itev 14 pokrajin, do takrat jih je bilo vedno ponujenih 12 in 
manj. Torej se ni ~uditi, da ima zakon nalepko delovnega osnutka 
in da ni usklajen ter da ni primeren za potrditev na Vladi RS. Kako je 
pravzaprav mogo~e strokovno utemeljeno razpravljati o pokrajinah 
z manj ali nekaj ve~ kot 50 000 prebivalci (Notranjska, Zasavska, 
Savinjsko [ale{ka, Posavska pokrajina) na eni strani in o osrednji 
slovenski regiji z skorajda 500 tiso~ prebivalci. Komendski glas v 
tej pokrajini in v ljubljanskem pokrajinskem svetu ne bo imel prav 
nobene te`e. V {tevil~nem ljubljanskem svetu bo imelo, glede na 
{tevilo prebivalcev, ve~ kot polovico svetnic/svetnikov Ljubljana, 
ostali pa bomo (ostale ob~ine) veseli in zadovoljni s pripadajo~o 
sejnino in s pojavljanjem v medijih.

Vpra{anje o 
smiselnosti 
tako velikega 
{tevila majh-
nih pokrajin 
je na mestu. 
Pri statisti~nih 
regijah nam 
EU narekuje 
kr i ter i j  800 
tiso~ prebiv-
alcev. Temu 
s e  l a h k o 
pribli`amo s 
tremi, zgo-

dovinsko podkrepljenimi pokrajinami. Vsem nam poznanimi: 
Kranjska, Primorska in [tajerska. V zgodovinski razdelitvi Slovenije 
bi pri{lo do DEcentralizacije dr`avnega upravljanja, kar pa ni bilo 
blizu prej{njim vladam, pri novi pa tudi zaenkrat {e nima prav 
nobene podpore.

mag. Stanislav Zarnik

Bruskete s paradi`nikom, olivnim in orehovim namazom ter gorgonzolo
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Gorenjske, Alojz Lah, je po eni strani 
sicer zadovoljen, po drugi pa razmi{lja, 
kako bo v prihodnje.

»Mislim, da smo dosegli vrh in tre-
nutek, ko nimamo ve~ veliko ~asa, da 
prepoznavnost in priljubljenost te, zdaj 
`e kar slovenske sejemske prireditve  
uspe{no nadaljujemo. Kak{en koti~ek 
na sedanjem prostoru z malce spre-
menjeno logistiko bi se `e {e na{el, 
vendar je Komenda pred izzivom, 
da se s sejmom in njemu podobnimi 
rekreacijsko-{portnimi in kmetijskimi 
prireditvami nadaljuje na drugem pro-

storu. Z ob~ino pospe{eno delamo na 
tem podro~ju in vsi si resni~no `elimo, 
da nam ~imprej uspe. Mislim, da nam 
tudi v dr`avi podpore ne manjka. 
Gornji Radgoni smo se s prireditvijo `e 
postavili ob bok, postavitev sejemskim 
mestom ob bok v mednarodni areni, 
pa je lahko izziv in samo {e vpra{anje 
~asa za nadaljevanje tovrstne gorenjske 
tradicije.«

Sejem pa je prerasel okvire tudi na 
drugih podro~jih. Postal je izziv tudi za 
doma~ine, za Komend~ane, ki so dva 
dneva kljub podpori gasilcev in drugih  
slu`b do`ivljali `e kar mote~e jekleno 
obleganje. Za to in za morebitno {kodo 
se jim prireditelji opravi~ujejo. 

To pa je sicer samo kamen~ek v mo-
zaiku, ki ga poznajo kraji in mesta z 
imenom sejemskega prireditelja. Prav 
ta kamen~ek, ki ka`e tudi drugo plat 
sejmov, pa potrjuje izkaznico, da ima 
Komenda pravi, veliki sejem. 

Andrej Žalar

Velikono~ni `egen
V slovenskem narodopisnem izro~ilu in v 
umetnosti, na primer na Gasparijevih slikah, 
je {e posebej »`iv« opis, prikaz, pomen in 
do`ivetje prina{anja velikono~nih jedil k 
blagoslovu. Ta obred spada k obredom ve-
like sobote. V na{i ̀ upniji je blagoslavljanje 
velikono~nih dobrot zapovrstjo v cerkvah na 
Kri`u, v Suhadolah, v Mostah in v Komendi. 

Letos je bilo, zaradi prekrasnega vremena, 
{e posebej lepo videti `ene in dekleta, pa 
tudi mo`e in fante, kako so prina{ali k ̀ egnu 
velikono~na jedila v ko{arah in ko{aricah, 
prekritih s prti z izvezenimi velikono~nimi 
motivi ter s pesmijo in molitvijo sodelovali 
pri obredu, nato pa blagoslovljena jedila 
odnesli domov, da jih bodo z doma~imi 
zau`ili pri velikono~nem zajtrku. Potico, 
pirhe, {unko, hren, kruh, pomaran~e je bla-
goslovil komendski `upnik Zdravko @agar.

Jo`e Pavli~

Presene~eni so bili tokrat vsi. Raz-
stavljavci, bilo jih je prek 300, niso 
ne v soboto, ne v nedeljo pri~akovali 
tolik{nega obiska. Tisti, ki bi se radi 
predstavili  na razstavnem prostoru, 
kar blizu deset jih je bilo, bili pa so 
iz tujine, se ̀ al niso  uspeli pridru`iti 
ostalim. Ni bilo ve~ prostora. Obis-
kovalci, v dveh dneh in pol jih je 
pri{lo na sejem v Komendo prek 
50 tiso~, so bili iz cele Slovenije in 
tudi  tuje registrske tablice niso bile 
posebnost. Presene~eni so bili pre-
bivalci Komende, saj tolik{ne oble-
ganosti, tokrat jeklenih konji~kov, 

Komenda {e ni zabele`ila. Kdor ni 
poznal poljskih poti, je lahko po ogledu 
sejma ali nakupu ob odhodu s sejma in 
iz Komende za nekaj sto metrov, kjer je 
imel parkiran avto,   do glavne ceste, 
porabil ve~ ~asa, kot potem za vo`njo 
po cesti do doma; pa ~eprav je bil z 
drugega konca Slovenije.

Tokrat je torej tudi komendski kmeti-

jski sejem pokal po {ivih, kot se je za 
neko drugo prireditev slikovito izrazila 
avtorica prispevka KORK Moste Vera 
Kepic. 

Predsednik Konjeni{kega kluba, orga-
nizator te velike sejemske prireditve, 
ki je prerasla okvire Komende in tudi 

Sejem je odprl dr`avni sekretar na ministrstvu za 
kmetijstvo mag. Gvido Mravljak (tretji z leve), o 
pomembnosti prireditve pa so tokrat spregovorili 
Alojz Lah, Toma` Drolec, Ciril Smrkolj in Peter Vrisk.  

Da je sejem tudi turisti~na prireditev, je z nasto-
pom potrdilo tudi doma~e turisti~no dru{tvo

Bogata je bila tudi predstavitev Dru{tva 
pode`elskih `ena Kamnik-Komenda

Splo{no {~etarstvo Žnidar Vodice – sin z o~etom 
nadaljuje tradicijo obrti in sodelovanja na sejmihSpomladanski sejem je namenjen tudi pred-

stavitvi doma~ih komendskih zanimivosti in 
podjetni{tvu

Med doma~imi razstavljavci na sejmu je zadnja 
leta tudi Dru{tvo stari traktor Moste, ki je tokrat 
vzbujalo {e posebno zanimanje obiskovalcev.

Komenda ima pravi, veliki sejem
Z leto{njim 23. spomladanskim kmetijskim sejmom je Komenda tudi na tem 
poslovnem podro~ju prestopila slovenske meje.
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Program prireditev ob osmem 
ob~inskem prazniku

Ob~ine Komenda
Maj 2007

PONEDELJEK, 30. APRIL 2007 ob 20. uri

Šotor na hipodromu v Komendi:  Prvomajsko kresovanje z 
dobrim gola`em
Organizatorja: Ob~ina Komenda in Organizacijski odbor

SREDA,  2. MAJ 2007 ob 8. uri

Zbor pri Planinskem domu M. Šinkovca na Podbor{tu: 
Spominski pohod Milana [inkovca na Kri{ko planino
Organizator: Planinsko dru{tvo Komenda 

SREDA,  2. MAJ 2007 ob 9. uri

Klubski prostor na Glavarjevi  63: Prvomajski mladinski 
{ahovski  turnir
Organizator: Šahovski klub Komenda  
 

PETEK,  4. MAJ 2007 ob  15. uri

Balini{~e na Podbor{tu: Prvenstvo v balinanju za pokal 
Ob~ine Komenda - me{ane ekipe iz posameznih vasi 
ob~ine Komenda 
Organizator: Dru{tvo upokojencev Komenda

SOBOTA, 5. MAJ 2007 ob 9. uri

Klubski prostor na Glavarjevi  63: Mo{tveno prvenstvo mladih 
za pokal Komende (kadetski turnir)
Organizator: Šahovski klub Komenda

NEDELJA,  6. MAJ 2007 od 9. ure dalje

Lovski dom na Kri`u: Meddru`insko lovsko strelsko 
tekmovanje v po~astitev ob~inskega praznika
Organizator: Lovska dru`ina Komenda

NEDELJA,  6. MAJ 2007 ob 10. uri

Cerkev Sv. Bo{tjana v Mostah: Ma{a v po~astitev Sv. 
Florijana 
Organizator: Prostovoljno gasilsko dru{tvo Moste

TOREK, 8. MAJ 2007 ob 17. uri

Prostori na Glavarjevi cesti 104: Posamezno {ahovsko 
prvenstvo upokojencev Ob~ine Komenda
Organizator: Dru{tvo upokojencev Komenda

PETEK,  11. MAJ 2007 ob 11. uri

OŠ v Mostah: Odprtje 7. mednarodne razstave Exlibris
Organizator: OŠ Komenda Moste

PETEK,  11. MAJ 2007 ob 20. uri

Dvorana Kulturnega doma Komenda:  Predstavitev knjige 
Ivana Sivca z naslovom »KJER LASTOVKE GNEZDIJO« in 
drugih Siv~evih knjig
Organizator: Dru{tvo upokojencev Komenda v sodelovanju 
z Mati~no knji`nico Kamnik, Enoto Komenda in Dru{tvom 
slovenskih pisateljev

SOBOTA, 12. MAJ 2007 od 9. ure dalje

Teni{ka igri{~a na Podbor{tu: Teni{ki turnir mo{kih in `ensk 
posami~no
Organizator: Teni{ki klub Komenda

SOBOTA, 12. MAJ 2007 od 9. do 14. ure

Prostor pred OŠ v Komendi (v primeru slabega vremena v avli 
{ole): Razstava `ivali (kunci, golobi, perutnina)
Organizator: DGMPŽ Kamnik – Dom`ale – Menge{

SOBOTA, 12. MAJ 2007 od 9. do 15. ure

Prostor pred OŠ v Komendi: Razstava ptic
Organizator: Dru{tvo za varstvo in vzgojo ptic »Pegam« 
Komenda

SOBOTA, 12. MAJ 2007 od 10. do 12. ure

Igri{~e pri Vrtcu Mehur~ki (v primeru slabega vremena v 
Športni dvorani Komenda):
Mehur~kov dan - Zabava za otroke z animatorjem Stenom 
Vilarjem, 
(avla {ole v Komendi) Razstava otro{kih likovnih izdelkov
Organizator: OŠ Komenda - Moste,Vrtec Mehur~ki

SOBOTA, 12. MAJ 2007 ob 14. uri

Športna dvorana Komenda: Ženski rekreativni odbojkarski 
turnir
Organizator: Dru{tvo prijateljev {porta

SOBOTA, 12. MAJ 2007 ob 16. uri

Balini{~e na Podbor{tu (v primeru slabega vremena bo 
prireditev v  dvorani Kulturnega doma v Komendi): Festival 
folklore s prikazom folklornih plesov in narodnih no{
Sodelujejo: 
Folklorna skupina pobratene ob~ine Kri`evci in Otro{ka 
folklorna skupina Ob~ine Kri`evci, 
Folklorna skupina Sava Kranj z belokranjskimi plesi in no{ami,
Glasbena skupina (tambura{i) Bisernica iz Rete~ pri Škofji 
Loki,
Folklorna skupina Strmol iz DU Cerklje na Gorenjskem s 
cerkljanskimi plesi in no{ami, 
Makedonska folklorna skupina Ilenden iz Jesenic z 
makedonskimi plesi in no{ami in Folklorna skupina DU 
Komenda z gorenjskimi plesi in narodnimi no{ami.
Organizator: Dru{tvo upokojencev Komenda

NEDELJA, 13. MAJ 2007 od 8. do 16. ure

Planinski dom M. Šinkovca na Podbor{tu: 12 ur [entur{ke 
gore
Organizator: Planinsko dru{tvo Komenda

OB^INA KOMENDA
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dru{tvenega gasilskega  prapora in izvedba parade 
uniformiranih gasilcev in vozil skozi vas Kri`

ob 19. uri

Zabavna glasbena prireditev z ansamblom Franca Miheli~a
Organizator: PGD Kri`

NEDELJA, 20. MAJ 2007 ob 9. uri

Prostori OŠ v Komendi: [ahovski turnir v po~astitev 
ob~inskega praznika
Organizator: Šahovski klub Komenda
 

PETEK, 25. MAJ 2007 ob 12:30 uri

Šola v Komendi: Evakuacija u~encev v primeru po`ara - vaja
Organizatorja: OŠ Komenda Moste in PGD Komenda
 

PETEK, 25. MAJ 2007 ob 20 uri

Dvorana Kulturnega doma Komenda: Poezije Jo`eta Pavli~a 
– recital z glasbo in filmom
Organizator: Kulturno dru{tvo Komenda 
 

PETEK, 25. MAJ 2007 ob 20 uri

Prostor MDK (nad Re`ijskim obratom): Nostalgi~ni ve~er 
»Dan mladosti«
Organizator: Mladinsko dru{tvo Komenda

SOBOTA, 26. MAJ 2007 od 7. ure dalje

Relacija kolesarjenja: Komenda (ob~ina) - Dom`ale (do 
Radia Hit) in nazaj: Promocijsko  neprekinjeno 12 urno 
kolesarjenje kolesarjev KK Bexel Komenda
Organizator: ŠD Komenda, Kolesarski klub Bexel

SOBOTA, 26. MAJ 2007 ob 9. uri

Klubski prostori na Glavarjevi cesti 63: Turnir {ahistk
Organizator: Šahovski klub Komenda

SOBOTA, 26. MAJ 2007 od 10. do 13. ure

Prostori Kulturnega doma v Komendi: »Slikarske 
umetnije«Likovna delavnica za otroke od 6. do 14. leta 
starosti
Organizator: Kulturno dru{tvo Komenda

SOBOTA, 26. MAJ 2007 ob 18. uri

Gasilski dom v Mostah: Prikaz gasilsko re{evalne vaje
Organizator: GD Moste

NEDELJA,  27. MAJ 2007 ob 14. uri

Hipodrom v Komendi: Kasa{ke dirke
Organizator: Konjeni{ki klub Komenda
 

NEDELJA,  27. MAJ 2007 v popoldanskem ~asu

Zbirali{~e: Moste 49: Tekma z golobi pismono{i (let iz 
Mad`arske)
Organizator: Klub gojiteljev {portnih golobov pismono{ 

ODBOR ZA PRIPRAVO PROGRAMA PRIREDITEV OB 
OSMEM OB^INSKEM PRAZNIKU:

Predsednik: Vid KORITNIK
Namestnica predsednika: Majda RAVNIKAR

Člani: Lovro KERN, Janez KIMOVEC, Stanislav POGLAJEN, Mira 
REK, Anka ZAMERNIK

NEDELJA, 13. MAJ 2007 od 9. ure dalje 

Teni{ka igri{~a na Podbor{tu: Teni{ki turnir (dvojice)
Organizator: Teni{ki klub Komenda

TOREK, 15. MAJ 2007

Vse ob~anke in ob~ane, kakor tudi slu~ajne popotnike in 
popotnice, vabimo, da se v po~astitev osmega ob~inskega 
praznika Ob~ine Komenda udele`ite 

slavnostne seje Ob~inskega sveta Ob~ine Komenda 
s podelitvijo ob~inskih in {portnih priznanj.

Slavnostna seja bo v torek, 15. maja 2007, ob 17. uri,
v dvorani O[ v Mostah
Organizator: Ob~ina Komenda

^ETRTEK, 17. MAJ 2007 ob 8.30 uri

Start: biv{i Scorpio Moste: Kolesarska etapa za ~lane DU 
Komenda in Kamnik

Relacija: Moste - Kri`  - Podbor{t - Cerklje - Komenda

Organizator: Dru{tvo upokojencev Komenda

PETEK, 18. MAJ 2007 ob 20. uri

Soba nad Re`ijskim obratom: Uradno odprtje prostorov 
Mladinskega dru{tva Komenda

Organizator: Mladinsko dru{tvo Komenda

SOBOTA, 19. MAJ 2007 ob 8.30 uri

Start izpred Planinskega doma M. Šinkovca na Podbor{tu: 
Spominski pohod:
Podbor{t - Komendska Dobrava - Vrta~e - Komenda

ob 9.30 uri

Spominska slovesnost pri spomeniku NOB na Komendski 
Dobravi
Organizatorja: Dru{tvo upokojencev Komenda in Krajevno 
zdru`enje Borcev in udele`encev NOB Komenda
 

SOBOTA, 19. MAJ 2007 ob 9. uri

(dvig {tartnih {tevilk med 8. in 9. uro)
Štartno – ciljni prostor pred zgradbo Ob~ine Komenda:  
Dr`avno prvenstvo v kolesarjenju za de~ke, stare od 11 do 
15 let  »1. velika nagrada Ob~ine Komenda« 
Relacija: Komenda-Klanec-Breg-Potok-Komenda
Organizatorja: Kolesarski klub Rog in  ŠD Komenda, Kolesarski 
klub Bexel

SOBOTA, 19. MAJ 2007 ob 9. uri

Prostori OŠ v Komendi: Turnir mladih Komenda 2007
Organizator: Šahovski klub Komenda

SOBOTA, 19. MAJ 2007 od 10. do 12. ure

Prostori Kulturnega doma v Komendi: »Kiparska 
pustolov{~ina« - Likovna delavnica za otroke od 3. do 6. 
leta starosti
Organizator: Kulturno dru{tvo Komenda

SOBOTA, 19. MAJ 2007 ob 17. uri

Prostor pred Gasilskim domom na Kri`u: Razvitje novega 
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Na skupnem sre~anju ob koncu akcije 
pred {portno dvoran v Komendi v soboto 
opoldne se je predsednik TD Vid Koritnik 
vse udele`encem zahvalil in jih povabil k 
sodelovanju tudi prihodnje leto. 

Andrej Žalar      

kot lani. Vendar pa je tudi razli~ne navlake 
in nesnage ter odpadkov bilo tokrat precej 
manj kot lani. V akciji v soboto, 21. aprila, 
je po vseh  krajih oziroma naseljih v ob~ini 
sodelovalo okrog 70 krajank in krajanov 
– ~lanov dru{tev in drugih. Lani pa je bilo 
v akciji okrog 150 udele`encev.

Velik pa je bil tokrat nedvomno tudi prisp-
evek najmlaj{ih pred{olskih in {olarjev, ki 

so sodelovali v izobra`evanju in ~i{~enju 
v okviru programa Eko {ole. Tako so v  
sredo, 18. aprila, pripravili tudi bogato kul-
turno prireditev v {oli v Mostah in na koncu 
skupaj z vodstvom {ole in ̀ upanom pod-
pisali {e listino, s katero so se obvezali, 
da bodo stopali po korakih mednarod-
nega projekta  okoljske vzgoje Eko {ole. 
Odlo~no pa je na to pot stopila sicer v 
zadnjem ~asu tudi ob~ina z na~rtovanim 
programom glede odpadkov.

Parkiri{~e pri cerkvi 
v Komendi
V Komendi pri farni cerkvi na parkiri{~u 
`e nekaj ~asa potekajo dela za ureditev 
parkiri{~. Na podlagi dogovora med ob~ino 
in Župnijo Komenda bodo parkiri{~a asfalti-
rana in odprta  po ureditvi za brezpla~no 
parkiranje.

– A. Ž.

V soboto, 14. aprila, smo se delegati vseh 
treh gasilskih dru{tev in ~lani predsedstva 
zbrali v Breznikovem domu na Kri`u na 
osmem ob~nem zboru Gasilske zveze 
Komenda.  

Pregledali in ocenili smo na{e delo v 
preteklem letu in sprejeli program dela za 
letos. Strinjali smo se, da GZ Komenda 
in tudi vsa tri dru{tva dobro delajo. Pred-
stavnik GZ Slovenije je pohvalil preventivno 
delo, izobra`evanje in vzgojo mladih. Pri-
pomnil pa je, da na zboru pogre{a ̀ upana, 
saj je le-ta odgovoren za po`arno varstvo v 
ob~ini, njegova udele`ba pa bi bila {e toliko 

Turisti~no dru{tvo Komenda je skupaj 
s Podjetjem Publicus d.o.o. med 18. in 
21. aprilom organiziralo ~istilno akcijo, 
ki so jo {e posebej obele`ili tudi u~enci 
Osnovne {ole Komenda Moste z medn-
arodnim projektom Eko {ole in slovesnim 
podpisom listine, ki sta jo podpisala tudi 
ravnateljica Mira Rek in `upan ob~ine 
Komenda Toma` Drolec.

^istilna akcija je potekala po vsej ob~ini 
in tokrat po udele`bi ni bila tako {tevil~na 

Ob~ni zbor Gasilske zveze Komenda
pomembnej{a, saj bo aprila 2009 za~ela 
veljati uredba o opremljenosti dru{tev.

Na pomo~!

Mihaela Poglajen

Leto{nja ~istilna akcija v ob~ini

Eko listina

Listino sta podpisala ravnateljica Mira Rek in 
`upan Toma` Drolec

Ko{arkarji z Romanom Gro{ljem

Okrep~ali so se tudi najmlaj{i, ki so sode-
lovali v sobotni akciji

Na Klancu so osve`ili cvetli~ni otok ob pri-
hodu v ob~ino Komenda  

Veseli program so pripravili najmlaj{i iz vrtca 
in u~enci

Akcijo so tokrat podprli: Lidl, 
Okrep~evalnica Klanc, Poliem, 
Pekarna Duplica, trgovina Marija, 
trgovina Pal~ek, Aluprojekt, Publi-
kus, Marko Lah s.p., Zavarovalnica 
Triglav, Pivovarna La{ko, Bar Ro-
deo, Marn Brane s.p., Cona B.

Ostanek njihovih prispevkov je TD 
po kon~ani akciji odstopilo {oli. 
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[e preden oseba sklene nek poslovni 
odnos z drugo pravno ali fizi~no osebo, 
je priporo~ljivo, {e posebej, ~e je to prvi~, 
da pridobi informacije o tej osebi; in sicer o 
njenem premo`enjskem stanju in sicer{nji 
poslovni etiki. ^e pa je nameravano po-
slovno razmerje z znano osebo, je prav 
tako priporo~ljivo, da se sprotno spremlja 
finan~no stanje poslovnega partnerja.

Pomembno je tudi, da upnik `e od sa-
mega za~etka nastanka poslovnega 
razmerja zbira listinsko dokumentacijo 
oziroma dokaze o obstoju svoje terjatve, 
kot npr.: naro~ilnica, dobavnica, poslovna 
korespondenca, pogodbe, ra~uni…ipd. 
Slednje je {e posebej pomembno, ~e mora 
upnik pose~i po sredstvih prisilne izterjave, 
dol`nik pa ugovarja vi{ini oziroma obstoju 
terjatve.

V vsakdanji praksi se upniki ~esto znajdejo 
v polo`aju, ko svoje zapadle terjatve ne 
dobijo pravo~asno pla~ane in morajo 
pose~i po prisilni izterjavi v okvirih, ki jih 
dopu{~a slovenska zakonodaja.

@e ob samem poslovanju si lahko torej z us-
trezno pozornostjo zagotovimo la`ji izhod, 
~e se zgodi, da pride do vlo`itve predloga 
za izvr{bo. Po dobro znanem izreku, da 
je vsaka preventiva bolj{a kot kurativa, je 
potrebno dolo~eno pozornost nameniti 
tudi kazalcem, ki nakazujejo pla~ilno ne-
sposobnost poslovnih partnerjev ali oseb, 
s katerimi nameravamo sklepati posle. 
Tak{ni pokazatelji so predvsem zamuda 
pri pla~ilih, izogibanje pla~ilom, poskusi 
zni`evanja vrednosti pla~il brez kak{ne 
konkretne podlage, slabo finan~no stanje 
dol`nika, slaba boniteta dol`nika ipd. Med 
najbolj jasnimi pokazatelji so predvsem 
prvi trije na{teti pokazatelji, ki nedvoumno 
ka`ejo vsaj na pla~ilno nedisciplino, ~e ne 
na pla~ilno nesposobnost dol`nika. V prim-
erih, da opazite pri svojih dol`nikih redne 
zamude pla~il, razna izogibanja pla~ilu 
z obljubami o gotovem pla~ilu, vendar 
malce kasneje, poskuse zni`evanja pla~ila 
z navedbami na primer napak pri storitvi 
ali na stvari, ki so dejansko neutemeljene, 
velja nemudoma premisliti, ali se s tak{nim 
dol`nikom {e posluje in ali naj se spro`i 
ustrezen postopek pred sodi{~i.

Upniki, ki pred sodi{~i uveljavljajo svoje ter-
jatve, se najve~krat sre~ajo z ve~ razli~nimi 
postopki. Kadar, na primer, vlo`ijo predlog 
za izvr{bo na podlagi verodostojne listine, 
se lahko ob vlo`enem ugovoru dol`nika 
znajdejo v pravdnem postopku oziroma 
v postopku v gospodarskih sporih, ne-
malokrat pa jih lahko preseneti {e za~et 
ste~ajni postopek ali postopek prisilne 
poravnave zoper dol`nika.

Izvr{ilni postopek lahko definiramo kot 

tisto procesno delovanje, ki naj ob pomo~i 
dr`avnih prisilnih sredstev med dol`nikom 
in upnikom vzpostavi tak{no zunanje 
stanje, kak{no ima upnik pravico zahtevati 
na podlagi izvr{ilnega naslova, oziroma 
omogo~i izterjavo upnikove terjatve. Sam 
izvr{ilni postopek je sestavljen iz dveh 
faz:

- faza dovolitve izvr{be

- faza oprave izvr{be

Faza dovolitve izvr{be se za~ne z 
predlogom za izvr{bo in se kon~a s 
pravnomo~nostjo sklepa o izvr{bi. Predlog 
za izvr{bo lahko vlo`i upnik. Po 1. odstavku 
4. ~lena ZIZ mora predlog za izvr{bo vse-
bovati:

1. navedbo upnika in dol`nika

2. prilo`en izvr{ilni naslov ali verodostojno 
listino

3. dol`nikovo obveznost, ki mora biti nave-
dena tako, kot izvira iz izvr{ilnega naslova

4. sredstvo in predmet izvr{be

5. druge podatke, ki so potrebni, da se 
izvr{ba opravi.

Izvr{ilni naslov je:

- izvr{ljive sodne odlo~be in sodne po-
ravnave,

- izvr{ljivi notarski zapisi in

- druge izvr{ljive odlo~be, seznami ali list-
ine, za katere zakon dolo~a naslov.

Verodostojne listine so:

- faktura (tudi obra~un obresti),

- menica ali ~ek s protestom,

- javna listina,

- izpisek iz poslovnih knjig, ki ga je overila 
odgovorna oseba,

- po zakonu overjena zasebna listina.

Pri predlogu za izvr{bo na podlagi vero-
dostojne listine je pomembno, da mora 
tak predlog vsebovati zahtevo upnika, 
naj sodi{~e nalo`i dol`niku, da v osmih 
dneh (v meni~nih in ~ekovnih sporih pa v 
treh dneh) po vro~itvi sklepa pla~a terjatev 
skupaj z odmerjenimi stro{ki.

Ko sestavljamo predlog za izvr{bo, je v 
njem potrebno navesti tudi sredstva in 
predmet izvr{be. Pri izbiri sredstev izvr{be 
gre poudariti posebno skrbnost upnika, ko 
gre za izterjavo denarnih terjatev, ker ima 
v tem primeru upnik na voljo ve~ v zakonu 
taksativno na{tetih izvr{ilnih sredstev. Pri 
tak{nih predlogih za izvr{bo lahko upora-
bimo skoraj vsa izvr{ilna sredstva in vse 
predmete. Upnik pa si sredstev izvr{be 
ne more kar tako prosto izmi{ljati, ampak 
lahko izbira le med v zakonu na{tetimi 
sredstvi izvr{be:

- izvr{ba na denarno terjatev dol`nika (ter-

jatve, ki jo ima dol`nik do tretje osebe – tudi 
na pla~o in druge osebne prejemke),

- izvr{ba na premi~nine,

- izvr{ba na terjatev, da se izro~ijo in 
dobavijo premi~ne stvari ali da se izro~i 
nepremi~nina,

- izvr{ba na druge premo`enjske oziroma 
materialne pravice, 

- izvr{ba na dele` dru`benika,

- izvr{ba na nepremi~nine.

^e upnik kot predmet izvr{be predlaga 
denarna sredstva, ki jih ima dol`nik pri 
organizaciji za pla~ilni promet, mora po 
140. ~lenu ZIZ natan~no navesti svoj in 
dol`nikov teko~i ra~un ter organizacijo za 
pla~ilni promet, kjer se ta ra~un vodi.

Zakon v 34. ~lenu dolo~a, da je mogo~e 
novo izvr{ilno sredstvo predlagati do 
konca izvr{ilnega postopka. Izvr{ilni 
postopek se pri izterjavi denarnih ter-
jatev kon~a s popla~ilom upnika (sklep o 
popla~ilu, prenos terjatve …). Lahko pa se 
zgodi, da izvr{ba ni uspe{no opravljena. 
V takih primerih se izvr{ba ustavi (~e se 
zarubljeni predmeti tudi na drugi dra`bi 
ne prodajo, ~e v enem letu po prejemu 
sklepa o izvr{bi na dol`nikovem ra~unu ni 
priliva sredstev…). Ker ima upnik mo`nost 
le do konca izvr{ilnega postopka predlagati 
novo izvr{ilno sredstvo, tega roka ne sme 
zamuditi.

Pla~ilna nedisciplina nara{~a in post-
aja breme slovenskega obrtni{tva in 
podjetni{tva. Tako gospodarska kot obrtna 
zbornica ugotavljata slab{anje likvidnost-
nega polo`aja pri svojih ~lanicah, ki naj 
bi bil tudi odraz pla~ilnega nereda. Ob 
upo{tevanju zgoraj napisanega se med 
nekaterimi upniki poraja mnenje, da post-
opki sodnih izvr{b potekajo prepo~asi, 
zato se v poslovanju izogibajo situacijam, 
v katerih bi lahko pri{lo do dejstva, da je 
njihovo popla~ilo odvisno od izvr{ilnega 
postopka. Ker zapravljen ugled zaradi 
neporavnanih ra~unov pri nas zaradi neob-
stoja ~rne liste nepla~nikov {e ni dovolj 
mo~an argument za pravo~asno pla~ilo, se 
kot ustrezna alternativa ponuja zavarovanje 
svojih terjatev.

Tako se upniku ponujajo predvsem 
zastavna pravica, ban~na garancija in 
poslovna zavarovanja. Zadnji dve na{teti 
obliki zavarovanja terjatev sta primerni 
predvsem za posle ve~jih vrednosti, saj 
vsaka zase prina{a tudi relativno velike 
stro{ke. V primerih poslov povpre~nih ali 
manj{ih obse`nosti se kot najugodnej{a 
ponuja zastavna pravica.

mag. Sebastjan ^agran in
Sabina Küzmi~

Odvetni{ka pisarna
mag. Suzana Gale Robe`nik

mail: info@gale-robeznik.si

http://www.gale-robeznik.si/

Dol`ni{ko upni{ka razmerja
Pravne in fizi~ne osebe se vsak dan soo~ajo z dol`ni{ko upni{kimi razmerji.
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Nos je zelo pomemben organ. Tako reko~ 
nepogre{ljiv, kadar gre za zaznavanje 
oziroma razlo~evanje vonjev. Dokler je z 
njim vse v redu, ~lovek sploh ne opazi, da 
ga ima. Hudo pa je, ko se mu kaj pripeti. 
Kot se je meni na nedavnem smu~arskem 
dnevu slovenskih duhovnikov, redovnikov 
in bogoslovcev, ko sem s tem delom obraza 
»zaoral« po poledeneli teka{ki progi nazaj 
grede iz Tamarja. Se pravi, zvi{ka telebnil 
z glavo na tla. Najprej sem zagledal vse 
zvezde, ~eprav je bilo to sredi jasnega 
dne. Nato sem se previdno potipal po 
zobeh. Hvala Bogu, vse je bilo {e trdno na 
svojem mestu, ~eprav me je ~eljust bolela, 
ustnice pa prav tako, so mi hitro otekale. 
Prav ustnicam se imam zahvaliti, da je nu-
jno potreben pripomo~ek pri jedi ostal na 
svojem mestu. Nato sem potipal malo vi{e, 
kjer je bila bole~ina najhuj{a. Prsti so bili v 
hipu krvavi, nos pa {e cel. »Ni~ hudega!« 
sem z olaj{anjem spoznaval. »Malo sem se 
popraskal!« Pa je bilo tisto »malo« kar precej 
hudo, vidno, sem spoznaval po za~udenih 
pogledih teka~ev in sprehajalcev, ko sem 
se po~asi, predvsem pa dosti previdneje, s 
smu~mi spu{~al proti Kranjski Gori. »Je`e{, 
Marija! Tombe?« me je ogovorila mlada 
Francozinja. Najprej sem ji, omoti~en, 
{e ves pretresen od udarca, mimogrede 
odgovoril kar slovensko: »Ja, butnil sem 
na glavo!« [ele potem sem se spomnil, 
da ji moram to povedati po francosko, ~e 
ho~em, da me bo razumela. Tega mi niti ne 
bi bilo treba, ko je tako ̀ e vse razbrala z mo-
jega okrvavljenega obraza. »Oui, madame, 
je suis tombe,« sem spravil iz sebe, kolikor 
sem tisti hip zmogel francoskega.

To je bilo {e v redu, tako reko~ mimogrede. 
Najhuj{e pa me je {e ~akalo. Ne toliko 
zaradi skelenja v najbolj izpostavljenem 
delu obraza, pa~ pa zaradi pojasnjevanja, 
kaj se mi je pravzaprav dogodilo. Najprej 
sem moral, ko sem kolovratil do svojega 
avtomobila, otovorjen s teka{kimi smu~mi 
in palicami, po`irati za~udene poglede 
smu~arjev in sprehajalcev. Ve~ina si jih je 
najverjetneje mislila: »Ta pa je neroda, da 
jo je tako skupil tako reko~ na ravnem! V 
meni pa je vrtala ena sama misel: kje bi 
si ~im prej in ~im manj opazno o~istil nos 
ter se pogledal v ogledalo, da bi videl, v 
kak{nem stanju pravzaprav sem. Zakonca 
Ciraj, ki sem ju spotoma sre~al, sta me 
pomirila, da ni posebej hudo. Tako pa niso 
mislili tisti, ki so ~akali na prvo pomo~ pri 
za to namenjeni stavbi pod `i~nico. Eden 
izmed njih mi je svetoval, naj po~akam kar 
tukaj, drugi, da moram nujno v zdravstveni 
dom, tretji, da moram dobiti injekcijo proti 
tetanusu, kranjskogorski ̀ upnik, ki je pri{el 
mimo, se je celo ponor~eval iz mene, ali 
sem prelil vite{ko kri … Odgovoril sem 
jim, da potrebujem le malo {nopsa in ~isto 

tkanino, da si izmijem strjeno kri na nosu 
in ga razku`im; to pa mi bodo `e naredili 
tukaj. In res je bilo tako. Mo`akar, pristojen 
za tovrstno pomo~, je na sterilno gazo vlil 
malo razku`ila in mi z njim ni~ kaj ne`no 
o~istil okrvavljeni in odrgnjeni organ. Zraven 
pa dodal, da mi na bo dal nanj nobenega 
obli`a, ker se mi bo rana tako najbolje 
celila.

Seveda bi bilo najbolje, da bi jo po do-
bljeni »prvi pomo~i« takoj »ucvrl« domov. 
Tega pa nisem smel niti mogel narediti, 
saj me je {e ~akalo tisto, zaradi ~esar 
sem pravzaprav pri{el v Kranjsko Goro: 
reporta`a s smu~arskega dneva slovenskih 
duhovnikov, redovnikov in bogoslovcev. 
Zato sem ho~e{ no~e{ moral na cilj ve-
leslalomske proge, kjer so se o~i navija~ev 
takoj zapi~ile vame, bolje re~eno v moj nos. 
Vsakemu posebej sem moral razlagati, kaj 
se mu je dogodilo, pri tem pa sem imel 
ob~utek, da mi bolj malo verjamejo. Na svoj 
na~in me je razumel mo`akar s steklenico 
»ta krepkega« v roki, ko sem mu pripove-
doval, da mi je eden izmed ~akajo~ih na 
prvo pomo~ svetoval, naj se dam cepiti 
proti morebitni zastrupitvi. Zagotovil mi je: 
»Ti bom jaz takoj dal pravo injekcijo«! Tisto 
v obliki {nopsa namre~. Ta »injekcija« me 
ni prav ni~ bolela, {e celo prijetno pogrela 
in vsaj malce umirila. Vendar kaj, ko je bila 
takoj zraven televizija in me posnela ravno 
takrat, ko sem izpil zdravilno in krep~ilno 
teko~ino. No, sem si mislil, sedaj pa imajo 
zares posre~en posnetek za oddajo Obzor-
ja duha. Tak{nega, ki ne potrebuje razlage! 
Pa so bili »televizijci« uvidevni: v oddaji so 
me potem pokazali, kako si nabiram mo~i 
pri dobrotah kranjskogorskih gospodinj. 
Tudi komentator dogajanja, Jure Se{ek, je 
bil prizanesljiv, ni pa se mogel premagati, 
da ne bi omenil nezgode v novinarskih 
vrstah na ravnini… V resnici ni bilo ~isto 
tako, vendar kdo bi Juretu zameril, kajti pri 
tekmovanju in njegovem komentiranju je 
{lo zares obenem pa tudi za {alo. Meni ni 
bilo kaj dosti do slednjega, saj je bole~ina 
v nosu postajala vse huj{a, po~asi pa me 
je tudi `e za~elo jeziti, da so se tako reko~ 
vsi obregnili vame, povrh vsega pa so si {e 
pomenljivo me`ikali. Zato sem pred »tele-
vizijci« in »radijci« ter kolegi iz {tudentskih 
klopi kar malce vzrojil: »Tako! Sedaj 
vam ne bom ve~ razlagal, zakaj, kako 
in kje sem na teka{ki progi telebnil na 
nos, pa~ pa, da me je `ena `e zjutraj 
krepko po nosu, ker ji nisem kupil 
pravega darila za valentinovo!« Prav 
ta dan je namre~ godoval prav sv. 
Valentin, zavetnik zaljubljencev. Pri tej 
novi razlagi moje nezgode so navzo~i 
sprva debelo pogledali, nato pa so se 
na vsa usta zare`ali. Ker bi to utegnilo 
biti celo res!?

@ena mi je ob vrnitvi domov, ko sem ji 
povedal, kak{no pojasnilo sem si izmislil 
za svojo smu~arsko nerodnost in do-
bljeno »pokoro«, prepovedala, da bi si kaj 
tak{nega drznil re~i naslednji dan v slu`bi. 
Pa je bila razlaga preve~ »pri roki«, da bi 
se ji odrekel. Tudi zaradi tega, ker mi tisto 
o nezgodi na teka{ki progi ni nobeden kaj 
prida verjel. V slu`bi so mi dejali, naj si 
raje izmislim kaj drugega: na primer, da so 
se me lotili {tirje, da me je opraskala tista 
Francozinja …

Pregovor pravi, da nesre~a ne po~iva. Tudi 
pri meni ni v tem smislu, da sem imel {e 
isti ve~er nujni sestanek, pa potem vsak 
dan kak{no sre~anje, poro~anje z njega. 
[e sre~a, da me nos, pokrit z eno samo 
veliko krasto, ni preve~ motil, se zaradi tega 
nisem kaj dosti vznemirjal. Pri tem so me 
tola`ile tudi so~utne besede mojega {efa, 
da mi ne more biti ravno prijetno, ko moram 
vsakemu, ki se obregne vame, pojasnjevati, 
kaj se mi je dogodilo. Hvale`en sem mu 
bil, da me v dneh, ko se mi je nos celil, ni 
po{iljal na posebne naloge. Tisti o postni 
akciji 40 dni brez alkohola pa se nisem mo-
gel izogniti. Tam sem bil pri finih televizijskih 
in radijskih damah spet hvale`en objekt za 
opazovanje in nasmihanje. 

Verjetno ste tudi vi `e kdaj do`iveli kak{no 
tak{no nerodnost in nev{e~nost, kot sem 
jo jaz s po{kodbo nosu. In se posku{ali 
iz tega kaj nau~iti, pa tudi dobro izmazati 
pred ljudmi, ko so buljili v vas, si mislili 
vsemogo~e, so letele neprijetne opazke in 
pripombe. Torej, ste se kot jaz po{alili na 
svoj ra~un, kajti ~e bi se na ra~un drugega, 
jih lahko zares dobi{ »po nosu«. To pa je, 
navsezadnje, {e veliko huje, kot ~e si za 
nezgodo kriv sam.

Pa sre~no na teka{kih in `ivljenjskih 
progah!

Jo`e Pavli~

Ko pade{ na nos …
Izvirna resni~na doma~a zgodba

Dru{tvena vaja
PGD Moste vabi na dru{tveno vajo, ki bo 
26. maja ob 18. uri pred gasilnim domom 
v Mostah. Podobno vajo smo imeli lani 
in smo z njo imeli lep odziv. Zato smo 
se odlo~ili, da letos poka`emo tehnike, 
s katerimi lahko pomagamo sebi in dru-
gim, doma ali na cesti. Prikazali bomo, 
kako pravilno pogasiti kuhinjske po`are, 
ravnanje z nevarnimi snovmi, prometno 
nesre~o. Lepo povabljeni!
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Bli`amo se koncu `e pete sezone odbojkar-
ske lige v Komendi, ki je eno bolj popularnih 
in uspe{nih tekmovanj v na{i ob~ini in ga 
organizira Dru{tvo prijateljev {porta. Bo{tjan 
Poglajen je v pogovoru povedal kako se je 
vse za~elo, kaj liga sploh je ter kak{ni so 
na~rti za naprej. 

Kdaj se je v Ko-
mendi  za~ela 
o d b o j k a r s k a 
liga in kak{na je 
povezava med 
DP[-jem in ligo?
» D P [  j e  b i l 
u s t a n o v l j e n 
hkrati z otvor-
i tv i jo  {portne 
dvorane, tako 
reko~ isto~asno. 

Liga pa se je za~ela {ele po dveh letih obstoja 
DP[-ja in dvorane, tako da je bila prva liga{ka 
sezona 2002/03. Pred ustanovitvijo lige smo 
organizirali dva enodnevna odbojkarska 
turnirja na katerih smo dobili pobudo, da 
bi tekmovanja v odbojki postala bolj redna. 
Tako smo se v DP[ odlo~ili, da iz govorjenja 
preidemo k izvedbi redne lige in da s tem 
zdru`imo bli`nje odbojkarske navdu{ence.«
Kaj so {e dejavnosti DP[?
»Organizacijsko se DP[ ukvarja le z odbojko. 
Na{i ~lani pa so v glavnem aktivni tudi na 
drugih {portnih podro~jih, kot so badminton, 
tenis, planinarjenje, smu~anje … Odbojkar-
ska liga traja od oktobra do aprila, maja je 
`e tradicionalni `enski odbojkarski turnir, lani 
pa smo imeli prvi~ tudi poletno ligo na mivki. 
Lanska poletna sezona se je za DP[ za~ela s 
posebnim turnirjem, in sicer s turnirjem prvega 
razreda, na igri{~ih Harmonija v Meng{u.«
Turnir najbolj{ih slovenskih odbojkarjev na 
mivki, ki ga je organiziral DP[? Zelo zanimivo. 
Za kak{en turnir natan~no gre, kako je pri{lo 
do ideje in ali je letos tudi v planu kak{en 
tak{en turnir?
»Kot aktivni ~lan Dru{tva odbojkarskih sod-
nikov Ljubljana sem spremljal tudi dogajanje 
na mivki in tako videl, da tekmovalcem in tek-
movalkam pred za~etkom masters turnirjev 
manjka kak{en mo~nej{i turnir. ^eprav je 
kon~na odlo~itev o turnirju padla pozno, smo 
v dveh tednih uspeli vse organizirati in pritegniti 
tekmovalce. Pri{lo je najbolj{ih 16 mo{kih in 
12 `enskih parov Slovenije. Nagradni sklad 
je bil dobrih 3.000 EUR. Ali turnir letos bo 
torej ni odvisno le od nas, saj veliko zavisi od 
pogovorov z upravitelji igri{~ ter od pridobljenih 
sponzorskih sredstev.«
Kaj je komendska odbojkarska liga?
»Glede na to od kod prihajajo igralci, bi ji 
lahko rekli »spodnje-gorenjska«. Odbojkarji 
nekaterih ekip pa prihajajo tudi iz ~isto drugih 
koncev Slovenije; od gori{ke regije do okolice 
Maribora, veliko pa je tudi Ljubljan~anov. V 

prvih letih lige so bile po {tiri ekipe doma~e, 
komendske, sedaj sta samo {e dve. Pribli`no 
dve ekipi (v glavnem iz spodnjega dela lestvice) 
se vsako leto odpovesta nastopu v naslednjem 
letu, vendar vedno pride vsaj {e enkrat toliko 
novih ekip, ki pa se praviloma uvr{~ajo v zgornji 
del lestvice, tako da se kvaliteta lige vsako leto 
dviguje.«
Leto{nja liga?
»Letos nam je prvi~ uspelo kot glavnega spon-
zorja pritegniti doma~e podjetje (EL – TT Stan-
islav Vodlan s.p. iz Suhadol), kar nas navdaja 
z optimizmom, ker do sedaj ni bilo kak{nega 
ve~jega posluha s strani komendskih podjetij. 
Na 253 tekmah od oktobra do aprila tekmuje 
skoraj 300 igralcev, ki so stari nekje od 16 do 
60 let. [tevilo tekmovalcev je napredek, saj je 
bilo na prvi ligi 13 ekip, zadnji dve leti pa po 
23 (ve~ jih niti nismo mogli sprejeti). Letos bo 
finale 21. aprila, teden prej pa bo »predfinale«, 
kjer se bo odigralo 12 tekem, tako da ne bo 
na dan finala preve~ tekem. Iz izku{enj smo 
se namre~ nau~ili, da to ni najbolje, saj potem 
finale poteka ~ez cel dan in je vse skupaj 
prenaporno tako za nas, kot tudi za igralce. 
Na zaklju~nem turnirju bodo `e tradicionalno 
sodili sodniki Dru{tva odbojkarskih sodnikov 
Ljubljana.
So med sodniki tudi kak{ne `enske?
»Na na{i ligi sta bili do sedaj dve ̀ enski sodnici, 
pa sta obe `al kar hitro obupali. Sicer pa je v 
Sloveniji med licenciranimi sodniki kar 25% 
`ensk. Tako kot vsak sodnik mora tudi ̀ enska 
vzpostaviti avtoriteto na igri{~u in jo braniti, ko 
se kak{en nezadovoljen igralec spravi na njo. 
V praksi na lokalnem nivoju je `al tako, da ~e 
je `enska sodnica, igralci prej odreagirajo na 
sporne odlo~itve. ^e sodniki ne vzpostavijo 
avtoritete na igri{~u, je lahko zelo naporno.«
Kako je z zanimanjem Komend~anov za 
ligo?
»Kot `e re~eno sta letos le dve ekipi, ki ste 
ve~insko komendski, je pa potem {e kar pre-
cej ekip, v katerih nastopata pa eden ali dva 
Komend~ana. Na tribunah se vedno zbere kar 
nekaj ljudi, a vseeno ne morem re~i, da bi bilo v 
Komendi zelo veliko zanimanja za ligo. Ljudje, 
ki pridejo gledat tekme, so ve~inoma prijatelji 
in spremljevalci tekmujo~ih. Ne morem re~i, da 
bi na tribunah zasledil kak{ne ve~je skupine 
Komend~anov, ki bi pri{li kar tako gledat ligo. 
To nas posebej ne ~udi, saj lige med gledalci 
prav mo~no ne ogla{ujemo. Dvorana tudi ni 
tako velika, da bi poleg skoraj 300 igralcev 
lahko sprejela {e veliko gledalcev.«
Kaj je tebi, kot vodji tekmovanj, motivacija za 
delo in kako usklajuje{ igralsko in organiza-
torsko vlogo?
»^e smo hoteli igrati odbojko malo na vi{ji 
ravni, malo bolj resno in ker ni bilo v bli`ini ni~ 
pametnega organiziranega, je bilo treba pa~ 
nekaj organizirati. Poleg tega je komendska 

dvorana za tak{no ligo {e najprimernej{a, ~e 
od{tejemo to, da je premalo garderob. Zato 
smo bili Komend~ani tisti, za katere je bilo 
najbolj logi~no, da organizirajo odbojkarska 
sre~anja. Lepo se je sre~evati v rekreativnem 
duhu in se imeti lepo. Za organizatorja je morda 
malo manj zabave, saj ne more{ biti ves ~as 
~isto spro{~en in se med in po tekmah v miru 
usesti na pija~o, ker je vedno {e treba kaj 
postoriti in urediti. Sicer pa se v petih letih kar 
navadi{ na to, da je treba v~asih hitro odre-
agirati in da te kdo potrebuje tudi takrat, ko ni 
najbolj primeren ~as; ko se na primer ogreva{ 
za lastno tekmo. ^e ni kaj huj{ega lahko v 
takem primeru tistega, ki potrebuje kak{no 
pomo~, napotim tudi na kak{nega drugega 
DP[-jevca. Na sre~o pa do sedaj v teh letih 
ni bilo ni~ tak{nega kar se ne bi dalo re{iti v 
nekaj minutah.«
Kak{ni so na~rti za naprej?
»V maju sledi ̀ enski turnir, za leto{nje odbojkar-
sko poletje pa {e ni jasno kako bo izgledalo, 
saj je precej odvisno od upraviteljev igri{~ in 
pogojev, ki jih bodo postavili. V Komendi `al 
nimamo primernih igri{~ za odbojko na mivki, 
tako da se poleti udejstvujemo predvsem v 
sosednjih ob~inah.
Po petih letih ustaljene lige je treba iti korak na-
prej, zato je v prihodnji liga{ki sezoni na~rtovan 
postopen prehod na dve ligi. Mo~nej{o in 
{ibkej{o. Razlog za to je, da je sedaj razlika 
med najbolj{imi ekipami in najslab{imi ekipami 
precej velika. Poleg tega si ̀ elimo, da bi kak{na 
doma~a ekipa pri{la nazaj. Tretji razlog je {e ta, 
da bi v sistem dveh lig lahko sprejeli {e kak{no 
ekipo ve~. Lani smo morali zavrniti kar {tiri 
ekipe, ki so tudi hotele sodelovati!«
Kako naj bi potekalo tekmovanje v dveh 
ligah?
»Ligi bosta potekali vzporedno, s tem da 
bodo ekipe tekmovale v okviru dveh lo~enih 
„skupin“. Za gledalca bo torej izgledalo precej 
podobno kot do sedaj. Morda bodo tekme le 
{e bolj napete, ker bodo ekipe znotraj skupin 
bolj izena~ene. V primeru dveh lig in ve~ ekip 
bo tudi ve~ krogov. Sedaj je v rednem delu 11 
liga{kih sobot, naslednje leto pa bo najver-
jetneje 13 tekmovalnih sobot. Naslednje leto 
bo torej prehodno leto, o poteku lige v letu 
2008/2009 pa bomo odlo~ali ~ez kak{no leto. 
O natan~ni poteku lige se sproti dogovarjamo 
na sestankih s predstavniki ekip, ki tako lahko 
s predlogi sooblikujejo prihodnost odbojkar-
skega tekmovanja v Komendi. Upamo, da 
bomo ̀ e prihodnje leto s tem na~inom pridobili 
nazaj med tekmovalce tudi kak{no novo ali 
staro komendsko ekipo.«
Opremljeni s tolikimi informaciji o odbojkarski 
ligi v Komendi bomo lahko {e bolj spremljali 
dogajanje, ki bo letos svoj vi{ek doseglo na 
finalu 21. aprila, na katerega ste vabljeni vsi 
odbojkarski navija~i in vsi odbojkarji, ki morda 
razmi{ljate, da bi v prihodnji sezoni, ki bo 
nekaj ~isto posebnega, sestavili svojo ekip. 
Za ve~ in sprotne informacije ste vabljeni, da 
obi{~ete www.drustvo-dps.si.

Za DP[ Anja Marija Ciraj

Po petih letih korak naprej
Pogovor z Bo{tjanom Poglajnom, vodjem tekmovanja pri Dru{tvu prijateljev {porta
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Povzetek: Avtorja predstavljata en-
ega najodro~nej{ih in najmanj raziskanih 
podro~ij na svetu, otok Novo Gvinejo. Nas-
eljuje ga skrivnostno ljudstvo Papuancev, 
ki `ivi v plemenskih skupnostih in za na{e 
razmere v izjemno skromnih pogojih: 
skoraj goli v kolibah iz lesa in slame, ob 
bornih obrokih hrane, brez zdravil itd. V 
odro~nej{ih krajih, v notranjosti otoka, je 
verjetno kanibalizem {e danes prisoten, 
nih~e pa tega ne ve zagotovo, saj so 
se sledi za mnogimi raziskovalci tega 
podro~ja za vedno izgubile.

Lega: Nova Gvineja je za Kalimantanom 
(Borneom) drugi najve~ji otok v arhi-
pelagu med azijsko in avstralsko celino in 
le`i na skrajnem vzhodu Indonezije, med 
Tihim in Indijskim oceanom. Severni del 
Nove Gvineje se dotika ekvatorja, ju`ni 
del pa se`e do 10 stopinj ju`ne geograf-
ske {irine.

Podnebje: Ker le`i ob ekvatorju, je 
na otoku tropsko podnebje, s srednjo 
mese~no temperaturo 19 - 28oC stopinj, 
v vi{jem goratem delu Maoke pa med 
10 in 15 oC. Nova Gvineja je precej 
namo~ena: preko leta pade od 1800 
– 3000 mm padavin, v goratem delu celo 
do 5.500 mm. Zaradi visokih temperatur 
in velike koli~ine padavin je rast precej 
bujna, veliko je de`evnega pragozda in 
neprehodne d`ungle, v goli~avah, kjer 
prebivajo domorodci in obdelujejo zem-
ljo, pa je zaradi obilnih padavin precej 
erozije tal.

Tektonske zna~ilnosti: Gorovje Maoke 
je nariv tihomorske in indijsko-avstralske 
tektonske plo{~e, vle~e pa se v srednjem 
delu otoka od jugovzhoda proti zahodu. 
Med kameninami prevladujejo granit, 
kristalinski skrilavci in gnajs. Najvi{ji vrh 
je Puncak Jaya, visok 5030 m. Ker gre za 
mlado nagubano gorovje na stiku dveh 
tektonskih plo{~, je ozemlje zelo nemirno: 

ve~ je vulkanov in tudi potresi so pogosti, 
v~asih celo katastrofalni.

Ju`no od gorovja Maoke so obse`na 
mo~virja, kjer mrgoli komarjev, ki prena{ajo 
malarijo. V gorovju indonezijske province 
Papue je eden najve~jih rudnikov bakra, 
zlata in srebra na svetu. Rudnik upravlja 
multinacionalna dru`ba iz ZDA, Indonezija 
pa si z njo deli 20 odstotni dobi~ek.

Zgodovina osvajalcev: Novo Gvinejo 
so odkrili Portugalci leta 1511, vendar 
se v notranjost otoka niso podajali. Leta 
1828 so tja prispeli Nizozemci, ki so 
dvajset let za tem otok kolonizirali. Zaradi 
zara{~enosti in prostranih mo~virnatih 
obmo~jih v notranjost otoka niso pro-
dirali.
Zaradi pritiska OZN (Organizacija 
zdru`enih narodov) je Nizozemska leta 
1962 prepustila zahodno polovico Nove 
Gvineje (Papue) OZN. Eno leto za tem 
je ta odstopila to ozemlje Indoneziji. Da 
se zahodni del otoka Nove Gvineje ne bi 
imensko podvajala s Papuo Novo Gvinejo 
na vzhodni polovici otoka, ki je kot samo-
stojna dr`ava gospodarsko povezena s 
Commonwealthom, je Indonezija Papui 
dala najprej ime Irian Jayo. Ker se to ime 
ni obneslo, je svoji najvzhodnej{i provinci 
Indonezija vrnila ime Papua.

Prebivalstvo: Celoten otok Nova Gvineja 
meri 884.821 km2, na njemu pa je v letu 
2000 `ivelo 7,573.000 prebivalcev, od 
tega v Indonezijski provinci Papua, ki meri 
421.981 km2, 2,646.000 prebivalcev, ali 
6,3 preb./ km2, in v Papui Novi Gvineji, ki 
meri 462.840 km2, 4,927.000 prebivalcev 
ali 10,6 preb./ km2.

Novo Gvinejo navajamo kot celoto zato, 
ker gre tako v Indonezijski provinci Papua 
kot v Papui Novi Gvineji za isto staro zgo-
dovinsko prebivalstvo Papuancev. Tej rasi 
so najbolj sorodni prebivalci, ki naseljujejo 

severni in osred-
nji del Avstralije. 
Karakteristi~ne po-
teze tega ljudstva 
so: mo~ne ~eljusti, 
splo{~en nos, gosti 
~rni kodrasti lasje, 
ko`a temno bakrene 
barve. Mo{ki so v 
zakotnej{ih krajih 
ve~inoma bradati.

V  i n d o n e z i j s k o 
provinco Papua se 
naseljuje ~edalje 
ve~ Malezijcev, pri-
hajajo zlasti iz Jave, 
kjer `ivi na enem 
km2 nad 1000 pre-

bivalcev. Mo~an priliv novega prebivalstva 
v to najvzhodnej{o indonezijsko pro-vinco 
se ka`e v naslednjem: v letih od 1997 do 
2000 se je pove~alo {tevilo prebivalstva od 
1,997.500 na 2,220.000, ali za 222.500, kar 
mo~no presega vsakr{no nataliteto tudi pri 
muslimanih, kaj {ele pri Papuancih, kjer se 
rodi precej malo otrok, njihova umrljivost 
pa je velika. Malezijci naseljujejo predvsem 
obalna obmo~ja Indonezijske province 
Papue, staro zgodovinsko prebivalstvo 
Papuancev pa njeno notranjost. Najve~ja 
zgostitev prebivalstva je na severnem 
delu otoka, na obmo~ju glavnega mesta 
Jayapure, izrazito manj{a pa je v njeni 
notranjosti. 

Papuanska plemena: V Indonezijski 
provinci Papua `ivi poleg prej omenjenih 
Malezijcev na desetine razli~nih papuan-
skih plemen (Dani, Lani, Mee, Komoro, 
Amuggme, Sentani, Biak (Byak), Bauzi, As-
mat, Kombai, Korowai, Yali, Damal, Nduga 
Ekari itd.), ki so svojo kulturo zaradi te`ko 
prehodnega terena (gorovje z globoko 
vrezanimi dolinami dero~ih rek, d`ungla, 
prostrana obmo~ja mo~virij, predvsem 
v ju`nem delu otoka) razvijala v mo~ni 
izolaciji. Po navedbah papuanska ljudstva 
govorijo okoli 250 jezikov. Med najbolj 
znamenitimi sta plemeni Asmatov in Ko-
rovajev, `ivijo pa v d`ungelskih mo~virjih 
na jugu otoka.

Korovaje so raziskovalci odkrili pred 25 
leti. [e vedno `ivijo v kolibah, visoko 
v drevesnih kro{njah. Asmati so bili {e 
pred 30 leti izraziti ljudo`erci. Leta 1968 
so pojedli dva avstralska misijonarja, leta 
1974 {tiri nizozemske dru`ine, leta 1976 
pa kr{~anskega duhovnika, ki jih je hotel 
prepri~ati, da naj opustijo tradicijo lova na 
~love{ke glave.

V gozdovih Nove Gvineje evropski pusto-
lovci {e vedno odkrivajo nova plemena. 
Nekatera ̀ ivijo povsem gola, mnoga so do 
tujcev negostoljubna in nezaupljiva. Pred 
kratkim so menda odkrili jamske ljudi v 
zara{~enem ju`nem delu gorovja Maoke. 
Kje? Tega pustolovci no~ejo izdati, saj 
`elijo, da bi pleme ostalo nedotaknjeno.

Verovanje Papuancev ostaja tak{no kot 
pred stoletji. Po njihovem prepri~anju je nji-
hova usoda odvisna od razpolo`enja pred-
vsem od zlih duhov. Da se jim ne zamerijo, 
jim vdano darujejo hrano, oro`je itd.

Ali bi bili sre~nej{i, ~e bi jim dodajali 
nova, druga spoznanja, drugo vero, ko 
pa se od zlih duhov ne morejo in ne znajo 
osvoboditi. Jih izobra`evati in odpirati 
nov pogled na svet, ko pa `ivijo v okolju, 
kjer so zara{~ene steze in gorski poto~ki 
njihove avtoceste, polja pa ro~no zorana 
z lesenim in kamnitim orodjem, kjer pride-
lujejo edini pomembnej{i prehrambeni vir, 
sladki krompir.
(se nadaljuje)

Napisala dr. Marko in
dr. Angelca @erovnik

V zrcalu kamene dobe (1)
Med prebivalci indonezijske province Papue, Nova Gvineja.
Njihovo orodje in oro`je je {e vedno iz kamna in lesa. Kanibalizem {e ni 
povsem izkoreninjen.

Papuanski voj{~aki plemena Dani.
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Pomlad
Zima bela je od{la
in nova kraljica je pri{la.
To je ~udovita mladenka,
ki po ro`icah di{i.
Le kdo je to?
@e vem, to je pomlad.

Sara Kokelj, 2.a

Mavrica
De`ek pada na enem kraju,
Na drugem kraju sonce sije.
Kaj bo zdaj to, kaj bo zdaj to?
Mavrica bo pri{la ~ez nebo.

Jana Stele, 2.a

@ivali v razredu
V petek nas je obiskal gospod Rudi Oce-
pek. Prinesel je tri `ivali, ki sem jih takoj 
prepoznala – kameleona, ~in~ilo in ka~o, 
ki se imenuje ameri{ki rde~i go`.

Nau~il nas je, kako se pomirimo, da `ival 
pride k nam. Roke damo na kolena in jih 
obrnemo tako, da dlani gledajo navzgor. 
Ob tem spro{~eno dihamo. Kameleon 
je spremenil samo dve barvi – to sta bili 
svetlo zelena in temno zelena. Ker ga je bilo 
strah, je imel na hrbtu temno zelene pike. 
Zadnja `ival je bila ~in~ila. @ivi v gorah in 
je ~rne barve.

[e preden je {el gospod Rudi domov, smo 
mu pokazali deguje. Razveselil se je, ker 
smo dobili mladi~ke. Bilo je super.

Lea Rebol, 4.e

Ko smo ~akali Rudija Ocepka, smo odstra-
nili mize in stole postavili v polkrog. Ko je 
vstopil smo ga pozdravili in se posedli. 
Rekel je, da se moramo dobro umiriti.

S seboj je imel velik paket, v katerem 
je imel tri `ivali. Najprej nam je pokazal 
~in~ilo. ^in~ila je imela dolge brke in me-
hko dlako. Dal nam jo je tudi v roke. ̂ e nisi 
bil umirjen, je sko~ila na tla. Potem nam je 
pokazal kameleona. Dal ga je na sredino 
polkroga, da smo ga opazovali. Po~asi je 
{el proti Mitju, Mitja mu je nastavil nogo. 
Po obla~ilih je zlezel na Mitja, potem ga je 
Rudi dal dol. Nazadnje nam je pokazal {e 
ka~o. U~iteljica jo je imela okoli vratu. Ka~o 
smo lahko tudi pobo`ali.

Zahvaljujem se vsem, ki so sodelovali 
pri tem, najbolj gospodu Rudiju Ocepku. 
Upam, da bomo imeli {e kak{no tako 
uro.

Rok Ko`elj, 4.e

Kako pa so `ivali do`ivljali 
u~enci 1.b razreda?
Najbolj mi je bilo v{e~, ko sem se dotaknila 
kameleona in ka~e in imela v roki ~in~ilo. 
Rudi nas je nau~il, kako se umirimo. Morali 
smo globoko dihati.

[pela Plevel

Najbolj mi je bilo v{e~, ko je Rudi pokazal 
kameleona, ka~o in ~in~ilo. Biti mora{ 
~isto miren, ni~ govoriti, tudi ni~ {epetati 
in globoko dihati. V{e~ mi je bilo, ko sem 
imela v roki ~in~ilo.

Ur{ka Komatar

Ka~o smo dali okoli vratu. ^in~ilo smo 
prijeli v roke in tudi kameleona.

Miha Ciglar

V{e~ mi je bilo, ko sem imela ka~o za vra-
tom. Ko ima{ `ival na roki, mora{ dihati.

Teja Petek

Lepo mi je bilo, ko sem imel ka~o za 
vratom.

Tilen Bun~i~

Imeli smo ka~o, ~in~ilo in kameleona. Za 
~in~ilo smo se morali umiriti. Globoko sem 
dihal. Dotaknil sem se kameleona. Ka~o 
smo lahko dali za vrat.

@iga Mo~nik

Sprehod po
Komendi
Sprehod po Komendi je bil namenjen 
ogledu znamenitosti na{ega kraja.
Najprej smo videli opu{~en Kramarjev 
vodnjak. Potem je bil na vrsti ogled Gla-
varjeve beneficijske hi{e. Ogledali smo 
si Glavarjevo knji`nico, v kateri je ve~ kot 
2000 knjig. Po njej nas je vodil gospod 
Klemen. Pokazal nam je nekaj zelo starih 
knjig. Najstarej{a je stara 523 let.
Potem smo videli gotsko znamenje pred 
pokopali{~em. Staro je 497 let. [li smo 
tudi do [midove gra{~ine, ob kateri stoji 
Glavarjev vodnjak. Nazadnje smo {li {e na 
cerkveni trg, kjer smo videli rimski kamen z 
delfinom ter na cerkvi malte{ke kri`e.

An`e Dejak, 4.a

Arheolo{ke najdbe 
v Komendi
(rimsko pokopali{~e)
Ko so za cerkvijo v Komendi gradili 
kapelo Matere bo`je, so na{li staro rimsko 
pokopali{~e, kjer so odkrili kosti starih 

Slovanov. Staroslovanski grobovi so bili 
prvi~ odkriti ob obnovitvenih delih na cerkvi 
po potresu leta 1895 na severni zunanji 
strani prezbiterija cerkve sv. Petra. Na{li 
so zna~ilni nakit ketla{ke stopnje staro-
slovanske kulture. Ta kultura je dobila ime 
po najdi{~u Kottlach v Avstriji.

Ma{a Mohor, 4.a

Mlade kuharice na 
Brezjah
Na Brezjah smo bile s so{olkami ̀ e drugi~, 
saj rade kuhamo in se zabavamo. Gospo-
dinjski kro`ek obiskujemo tudi v {oli, ven-
dar se na Brezjah ve~ nau~imo, saj v treh 
dneh skuhamo veliko ve~ kot v {oli. Zelo 
se zabavamo med kuhanjem, pomivanjem 
in ob hrani. Letos je bilo sobotno kosilo {e 
posebej pomembno, saj sta nas obiskala 
tudi novinarja Nedela.

Tja{a Tramte, 8.b

Belokranjske
pisanice
V torek je k nam pri{la mami moje so{olke 
Ne`e. Vzeli smo si cel dan za izdelavo 
pisanic. Gospa nam je razlo`ila, kako bo 
potekala izdelava. Poudarila je, da je pri 
izdelavi potrebno veliko potrpe`ljivosti.
Ko smo pri~eli z delom, je nekaterim mojim 
so{olcem in so{olkam padel na tla izpihan 
jaj~ek, ki smo ga potrebovali za za~etek. 
Najprej smo na vsako mizo dali sve~ko, 
ki je raztopila vosek, s katerim smo risali 
razli~ne vzorce na jajce. Potem smo ga 
potopili v rde~o barvo. Ko se je posu{ila, 
smo zopet risali z voskom. In jaj~ek smo 
potopili {e v ~rno barvo. [e za pet minut 
v pe~ico, skrbno brisanje s prti~kom in 
nastala je lepa pisanica.
Vsaka pisanica je unikatna in je popla~ilo 
za na{e delo in potrpljenje. Zelo mi je bilo 
v{e~!

Lara Kos, 4.c

V torek smo izdelovali belokranjske pisan-
ice. Na pomo~ je pri{la Ne`ina mami Mari. 
Mari zna delati belokranjske pisanice.
Najprej nam je razdelila pisala, v katera 
smo dali ~ebelji vosek in z njimi smo na 
jajca narisali razli~ne vzorce. Potem smo 
jaj~ka potopili v ~rno barvo in po~akali, da 
so se posu{ila. Nato smo {e enkrat nari-
sali in potopili v rde~o barvo. Ko se je ta 
posu{ila, smo skozi jaj~ka naredili luknjice 
in napeljali vrvico.
Tako smo imeli vsak svoj jaj~ek. Vesel sem, 
da si je gospa Mari vzela toliko ~asa za nas. 
Lepa hvala!

Luka Poto~nik, 4.c
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Uvodnik
Nekateri {e zagotovo ne veste, kaj skavti 
smo in kaj po~nemo. Verjetno je {e ve~ 
takih, ki jih ne ve, kaj so na{e prve na-
loge, na{i glavni cilji in kak{en je namen 
da se sploh dru`imo. Koliko pa je {ele 
takih, ki ne vedo, v kak{ne skupine se 
delimo, kak{na so imena le teh itd. Zato 
nam je na{a ob~anka Damjana Kern, ki je 
na~elnica (po hierarhiji najvi{je v dr`avi) 
Zdru`enja slovenskih katoli{kih skavtinj 
in skavtov, na kratko napisala ~lanek o 
delitvi in namenu skavtov, ki bo razdeljen 
na dva dela. Drugi del, ki bo zajemal 
predvsem dr`avno raven, bo objavljen 
v naslednji {tevilki Aplence. Kogar torej 
zanima kaj ve~ o skavtih, naj si ~lanek 
obvezno prebere!
Ker se je pa za~ela `e prava pomlad, kar 
je skavtom {e posebej v{e~, smo skavti 
to `e s pridom izkoristili in koristimo {e 
naprej za svoje aktivnosti. 24. marca se je 
namre~ dogodila ena ve~jih skavtskih pri-
reditev na Komendskem, to je Smrtonosno 
vozilo 3, ki je bilo po pri~evanju mnogih 
doslej najbolj{e. Preberite ve~ o tem v nad-
aljevanju skavtske strani, zabavne slike in 
smrtonosne padce pa si lahko ogledate 
na na{i spletni strani http://komenda1.
skavt.net.
Seveda pa bi bili skavti brez butaric na 
cvetno nedeljo nekaj nenavadnega. Tudi tu 
se je pomlad izkazala, saj so bile butarice 
polne cvetja in zelenja, skupine skavtov pa 
so rivalsko med seboj tekmovale, katera 
ideja bo izpadla bolj izvirna. Rezultat: bili 
so vsi izvirni!

Arnold Oton Ciraj, Veseli volk

Kdo smo skavti?
Otroci med 8. in 11. letom skavtsko pot 
za~nemo v krdelu, v skupini vol~i~ev in 
volkuljic. Prek igre se u~imo ro~nih spret-
nosti, medsebojne pomo~i, prijateljstva 
in `ivljenja v naravi. D`ungelsko postavo 
spoznavamo v domi{ljijskem okolju zgodb 
iz Kiplingove Knjige o d`ungli. Skupaj se 
radi odpravimo na love v veliko in skrivnost-
no d`unglo.

Mladi med 11. in 16. letom se sre~ujemo 
v ~eti. Izvidniki in vodnice, kot se imenu-
jemo, smo ~lani fantovskih in dekli{kih 
vodov, v katerih se u~imo ve{~in `ivljenja 
v naravi, od orientacije, priprave hrane do 
postavljanja tabornih zgradb. Vrhunec pa je 
vsakoletni tabor, poln izzivov, iger, {porta, 
no~nega stra`enja ter izletov.

Pot, skupnost in slu`enje so glavne besede 
popotnikov in popotnic, starih od 16 do 21 
let. Izleti in potovalni tabori, potovanje le z 
nahrbtnikom, pesem na ustih, dolgi ve~erni 
pogovori, spanje v bivakih, skupnost, v kat-
eri si resni~no sprejet, prijatelji, ki ti stojijo ob 
strani v lepih in v hudih trenutkih, slu`enje, 
ki te navdaja z veseljem, sre~evanje z dru-

gimi skavti in mednarodni tabori.

Voditeljice in voditelji se zdru`ujemo v 
skupnostih voditeljev. Te so motor vsakega 
stega – skavtske enote v nekem kraju. 
Mnogi pravijo, da so najve~ pridobili prav 
kot voditelji. Delo z ljudmi, pridobivanje 
sredstev, vodenje projektov in vzgoja so 
ve{~ine, ki se jih pozneje v `ivljenju nih~e 
ne brani. Za svoje delo se nenehno usposa-
bljamo doma in v tujini.

Jedro skavtstva povzema obljuba. To 
skavt in skavtinja ~astno izre~eta pred 
skupnostjo. Vol~ja obljuba je preprostej{a 
in primerna njihovi starosti, pravo skavtsko 
obljubo pa skavt izre~e po vstopu v ~eto. 
Obe vklju~ujeta zvestobo Bogu in domovini, 
pomo~ bli`njemu ter izpolnjevanje skavtskih 
zakonov. Znak obljube je skavtska rutica, 
najbolj ~astni del skavtskega kroja.

V na{i organizaciji Zdru`enju slovenskih 
katoli{kih skavtinj in skavtov (ZSKSS) 
poznamo tri ravni dela: krajevno, regijsko 
in dr`avno.

Na krajevni ravni so stegi in skavtske sku-
pine, ki jih vodijo skupnosti voditeljev.

Stegi in skavtske skupine se zdru`ujejo v 
regije, na ~elu katerih so regijski odbori.

Na dr`avni ravni pa je najvi{ji organ ZSKSS 
svet Zdru`enja, v katerega vsak steg izvoli 
po dva predstavnika; ta se sre~uje dvakrat 
letno. V vmesnem ~asu dru{tvo vodi 9-~lan-
ski izvr{ni odbor pod vodstvom na~elnika 
in na~elnice. Izvr{ni odbor skrbi za pro-
gram, usposabljanje voditeljev, duhovnost, 
mednarodne odnose, gospodarstvo ter 
druge naloge, povezane z uresni~evanjem 
skavtskega poslanstva.

(nadaljevanje v naslednji {tevilki Aplence)

Damjana Kern

Smrtonosno
vozilo 3
Spet smo se zbrali, tokrat ̀ e tretji~ in lahko 
re~emo, da se je zadeva dobro prijela in 

Smrtonosno vozilo 2007 je uspelo zelo 
dobro. Letos se je na tekmo prijavilo sedem 
ekip iz {ir{e ljubljanske okolice med drugim 
dve ekipi iz Komende. 

Tekma je potekala v Tunjicah, sicer na 
lokalni cesti vendar smo se s prijaznimi 
doma~ini dogovorili za razumevanje. Tek-
movali smo v ve~ kategorijah in serijah. Naj 
povem, da je skoraj vsak spust ali dirka vzel 
ali po{kodoval vsaj eno vozilo. Tako so do 
konca pri{la nepo{kodovana samo 3 vozila. 
Letos je zmagala ekipa Kranj 1 & [kofja 
Loka 1, ki je odnesla tudi prehodni pokal, 
za katerega se bodo potegovali {e prihodnji 
dve leti. ̂ e jim uspe naslov dvakrat zapored 
ubraniti, kljub velikim ̀ eljam {tevilnih drugih 
zagnanih ekip, da jim to prepre~ijo, ga bodo 
lahko zaslu`eno obdr`ali. Sre~anje smo 
sklenili s kosilom in se z novimi izku{njami 
in poznanstvi vrnili domov.

Luka Karni~nik, Glasni volk

Butarice
Vsako leto se kak{en dan pred cvetno ne-
deljo lahko nagledate skavtov, ki plezajo po 
drevesih, i{~o~ br{ljana, prosijo pri sosedih 
in naokoli za nekaj forzicije, vneto i{~ejo ob 
potokih dovolj ravne leske in prepri~ujejo 
star{e, naj se odpravijo na kak{en dalj{i 
sprehod, kjer bodo lahko nabrali resje. Ker 
se poleg tega na vse to ponavadi spomnijo 
nekoliko prepozno, jih pri teh aktivnostih 
lahko sre~ate tudi pono~i, v de`ju ali v 
soboto zgodaj zjutraj.

Kakorkoli `e, vedno se nekako le zbere 
material, da se lahko lotimo izdelovanja 
butaric. Potem kak{no uro ali ve~ zbiramo 
bolj ali manj neuresni~ljive ideje, a nekaj 
posebnega vseeno vsaki~ uspe. Tako so 
letos vol~i~i naredili lestev do nebes, ~ebele 
in gazele dve razli~ici kri`a, volkovi hostijo, 
sokoli najvi{jo butarico z narcisami na vrhu 
in klan razvejano drevo. V nedeljo smo 
jih s ponosom prinesli v cerkev in z njimi 
po~astili Jezusa.

Tja{a Ipavec, Igriva panda

Butarice so bile raznoraznih oblik.
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V ~asu med zadnjim poro~anjem o varnosti 
in 10. aprilom se je v na{i ob~ini zgodil 
en sam primer, za katerega je pristojna 
Policija. Lahko smo sorazmerno zado-
voljni, da je stanje tako, kot je. Drugod na 
obmo~ju PP Kamnik pa se je v tem ~asu 
dogajalo skoraj vse, kar lahko bele`i polici-
jska statistika. Vlomi, tatvine – predvsem 
to dvoje obele`uje pomladanski ~as, ko 
za~nejo cveteti ro`e in zeleni drevje, ko 
je na cestah vedno ve~ prometa in ko 
smo, omamljeni od pomladanskih sapic, 
nedosledni pri varovanju lastnine ali pa 
neprevidni pri ravnanju v prometu.

Desetega aprila je doslej {e neznani sto-
rilec na vzvod vlomil 
obe{anko na dveh 
gradbenih zabojnikih 
v Poslovni coni v @
ejah. »Sposodil« si je 
kar nekaj elektri~nega 
kabla, saj zna{a mate-
rialna {koda 450 EUR. 
Kriminalisti bodo preko 
zbiranja obvestil prido-
bili vse potrebne do-
kaze, da bo storilca po 
kazenski prijavi na pris-
tojno sodi{~e po{teno 
streslo.

Sicer pa Policija s pre-
ventivnimi akcijami 
skrbi za to, da bi bili 

udele`enci v prometu ~im bolj disci-
plinirani in da bi se zavedali dejstva, da 
smrt v leto{njem letu neusmiljeno kosi 
med vozniki in pe{ci na na{ih cestah. 
[tevilo smrtnih `rtev je ob~utno ve~je 
kot lani v istem obdobju, vzroki ostajajo 
isti. Neprilagojena hitrost in smer vo`nje, 
alkoholiziranost udele`encev v prometu, 
objestnost in neupo{tevanje osnovnega 
pravila, ki smo se ga vsi vozniki u~ili na 
vozni{kih te~ajih – to pa je, da moramo 
vo`njo prilagoditi stanju in razmeram na 
cesti{~u. Pod to, osnovno predpisano 
regulativo, je zajeto skoraj vse, kar bi 
lahko prepre~ilo divje stanje v prometu. 
Ker pa to pravilo velikokrat zanemarimo 
ali »pozabimo«, Policija izvaja poostrene 
nadzore prometa. V aprilu je bilo takih 
poostrenih nadzorov `e kar nekaj, opo-
zorili pa bi vse udele`ence v prometu, da 
bo taka akcija zopet 28. aprila v ve~ernih 
in no~nih urah. Nadzori tega dne bodo 
posve~eni alkoholiziranosti voznikov, 
hitrosti in motoristom pri vo`nji brez ~elad 
in brezobzirni agresivni vo`nji. Nadzori 
bodo na regionalnih cestah, v naseljih in 
v bli`ini {ol.

V leto{njem letu se {tevilo mrtvih in te`je 

Grdo no~no dejanje 
Pomlad v teh dneh zares »razkriva svoja 
~uda«. Zato ni~ ~udnega, da nas kar samo 
od sebe potegne v naravo, na sprehod, v 
kak{ne lepe koti~ke, ki so nam {e posebej 
dragi. Tak{en je za {tevilne komendske 
ob~ane, pa tudi druge, Mlin~ki v gozdu 
nedale~ od Suhadol. Obiskovalci te kra-
jevne zanimivosti imajo v teh dneh kaj 
videti: namesto veselo vrte~ega se velikega 
mlinskega kolesa njegov deloma se`gani 
ostanek. Voda iz bli`njega studen~ka pa se, 
namesto da bi poganjala mlinsko kolo in bi 
zna~ilni glas stop ̀ e od dale~ vabil spreha-
jalca, prosto odteka po koritu navzdol.

Vsakdo, ki ~uti z naravo, posebej pa z 
izdelovalcem in oskrbovalcem Mlin~kov, 
Valterjem Nemcem iz Suhadol, se ~udi, 
kdo si je v eni izmed minulih no~i izmislil to 
dejanje, za katero bi te`ko na{li prave be-

sede: vandalizem, objestnost, mladostni{ka 
nepremi{ljenost, {kodo`eljnost … Ker 
Valter v preteklih mesecih ni imel ~asa 
za svoje ljube Mlin~ke, mu je prisko~il na 
pomo~ sova{~an Karel Matu{. Ko je {el 2. 
aprila popravit okvaro pri stopah, mu je ob 
vrnitvi sporo~il ̀ alostno novico, Valterjev sin 
Zdenko pa je naslednjega dne fotografiral 
ostanek po`ganega velikega mlinskega 
kolesa.

Spra{ujem se, kdo se je spomnil tako niz-
kotnega dejanja, da je polomil os mlinskega 
kolesa, ga snel, nato pa sredi njega zakuril. 
Zraven je skladovnica suhih nacepljenih drv, 
v bli`ini pa polno za kurjenje primernega 
suhega vejevja? Mlin~ki so razveseljevati 
mlado in staro, Valter pa je tako reko~ no~ 
in dan, dokler je mogel, bedel nad njimi … 
Vse enkrat pride na dan in se tak{nemu 
zlikovcu ma{~uje …

Valter Nemec je, ko bo lahko, spet prip-
ravljen skrbeti za Mlin~ke. Izdelal bo novo 
mlinsko kolo. Do tedaj pa bodo Mlin~ki 
samevali. Vsi si `elimo, {e posebej Suhad-
olci, da bi jih spet upravljala in popravljala 
Valterjeva spretna in ljube~a roka.

Besedilo: Jo`e Pavli~,

Foto: Zdenko Nemec

po{kodovanih voznikov enoslednih vozil 
(motorjev) izredno pove~uje. Eden izmed 
vzrokov je morda sorazmerno cenovno 
ugoden dostop do takega vozila – bodisi 
novega ali rabljenega. Po drugi strani pa 
botruje temu dejstvu tudi to, da vozniki 
takih vozil le malokdaj upo{tevajo pred-
pise o najvi{jih dovoljenih hitrostih in da 
marsikateri motorist nima dovolj izku{enj 
za obvladovanje svojega vozila. ^e smo 
objektivni, moramo priznati, da je tudi 
tehni~no neustrezna cestna infrastruk-
tura sokriva za nesre~e. Za to pa mora 
poskrbeti dr`ava. Na koncu pa se zopet 
znajdemo pri dejstvu: vo`njo prilagoditi 
stanju cesti{~a in prometu.

Zato motoristom ne bo odve~ nasvet: PA-
MET V ROKE, PA ^ELADO NA GLAVO!

Od 12. aprila do 12. maja bo po vsej 
dr`avi potekala preventivno-represivna 
akcija »Vozniki enoslednih motornih vozil«. 
Nosilec akcije je Ministrstvo za notranje 
zadeve. Poleg Policije bodo sodelovale 
{e nevladne organizacije in pristojna 
ministrstva.

Nameni akcije so:

Pove~anje spo{tovanja prometnih pravil, 
vplivati na spremembo vedenjskih vzorcev 
v odnosu do voznikov enoslednih mot-
ornih vozil in med njimi samimi, uvajanje 
infrastrukturnih, tehni~nih in ostalih re{itev 
za zmanj{anje te`e posledic prometnih 
nesre~ med vozniki motornih enoslednih 
vozil.

Cilji te akcije pa so:

Zmanj{anje te`e posledic prometnih 
nesre~ med vozniki enoslednih motornih 
vozil, dele` mrtvih voznikov enoslednih 
motornih vozil v letu 2007 ne sme prese~i 
17 odstotkov, zmanj{anje {tevila mrtvih 
voznikov enoslednih motornih vozil za 
najmanj 50 odstotkov glede na leto 2001, 
oziroma ne ve~ kot 25 mrtvih voznikov 
enoslednih motornih vozil v letu 2011.

Cilji so realni. Postavljeni tako, da se bomo 
po prometni varnosti lahko primerjali z 
ostalimi dr`avami. Tudi dosegljivi so. Pa 
ne samo izklju~no s prizadevanji Policije, 
tudi vozniki moramo prispevati k temu, 
da se bodo vsi udele`enci v prometu 
po~utili varno in nam bo vo`nja prijetna, 
spro{~ujo~a in nam bo obogatila ob~utek, 
da prispevamo h kulturi medsebojnih 
odnosov.

Lepi dnevi kar kli~ejo v naravo. Obi{~imo 
jo – pa se varno vrnimo v naro~je doma. 
Pe{ ali z vozilom.

Ne pozabite na varnost premo`enja.

-vc

Pri nas sorazmerno varno, 
drugod pa …
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17. marca je bila v prostorih kluba 
na Glavarjevi 98 redna skup{~ina 
Nogometnega kluba Komenda. 
Za novega predsednika je bil 
potrjen dosedanji podpredsednik 
Darko Bolari~, novi podpredsed-
nik je postal Danijel Haromet, 
tajnik ostaja Zdravko Lozin{ek, 
za blagajnika pa je bil ponovno 
potrjen Nikolaj [penko. Ostali 
~lani izvr{nega odbora so postali 
{e: Aleksandra Majcen, Igor Klun 
in Zlato Orehek (predstavniki 
star{ev) ter Rok Vrhovnik (pred-
stavnik ~lanske ekipe nogometa{ev).

Darko Bolari~,
IO NK Komenda

Na ob~nem zboru 21. marca so ~lani kra-
jevnega zdru`enja borcev in udele`encev 
NOB Komenda-Moste-Kri` spremenili ime, 
saj je dosedanje  obele`evalo obdobje, ko 
so bile na obmo~ju sedanje ob~ine tri kra-
jevne skupnosti. Sedaj pa delujejo v ob~ini 
in ob~ina delovanje borcev tudi sofinancira 
iz pora~una. 

Zdru`enje borcev in udele`encev NOB 
Komenda ima danes 40 ~lanov. Lani so jih 

petnajst, starej{ih od 80 let, obis-
kali in obdarili. Na zboru pa je 
predsednik  Zdru`enja borcev in 
udele`encev NOB Komenda Fil-
ip Železnik med drugim poudaril, 
da Zveza borcev ni politi~na 
organizacija in zato politiziranje 
ne sodi vanjo. Vendar pa borci 
odlo~no nasprotujejo la`em o 
polpretekli zgodovini in o nar-
odnoosvobodilni vojni.

»Zadnja la`, med mnogimi, o 
polpretekli zgodovini in NOB 
je vsekakor govor italijanskega 

TENIS KLUB
KOMENDA
obve{~a vse ~lane in ljubitelje tenisa, da je 
pred nami nova sezona

razvedrila in rekreacije na 4 urejenih igri{~ih 
na Podbor{tu.

CENIK IGRANJA V SEZONI 2007

Dru`inska karta 100 EUR
^lanska karta 70 EUR
[tudentska/ Dija{ka 40 EUR
Osnovno{olska 15 EUR
Igralnino lahko vpla~ate do 31. maja na 
igri{~u vsak delovni dan med 18. in 20. 
uro. Vse ostale podrobnosti bodo na 
oglasni deski teni{kega kluba.

TENI[KI TURNIR

V po~astitev praznika Ob~ine Komenda 
prireja TK Komenda teni{ki turnir mo{kih 
in `ensk posami~no v soboto, 12. maja, 
in dvojice v nedeljo, 13. maja, s pri~etkom 
ob 9.uri.

Kros v Suhadolah
[portno dru{tvo Suhadole prireja ob~insko 
prvenstvo v krosu za vse starostne kat-
egorije. Mlaj{e kategorije tekmujejo na 
kraj{ih progah, ostali pa na 4.5 km dolgi 
progi do “Mlin~kov”. Prireditev bo v ne-
deljo, 27. maja, ob 11. uri pred cerkvijo v 
Suhadolah, kjer bomo uro pred startom 
zbirali prijave.

Vabljeni!

Izpra{ani gasilci
Konec marca je bila v dvorani Breznikovega 
doma na Kri`u pri Komendi slovesnost, na 
kateri je vodstvo Gasilske zveze Komenda 
podelilo ~lanom potrdila o opravljenih iz-
pitih izpra{anega gasilca. Potrebno znanje 
in izpit je opravilo 27 ~lanov in si s tem pri-
dobilo pravico za sodelovanje in re{evanje 
na po`arnih akcijah.

A. Ž.

Drugo in tretjo soboto v aprilu je v 
{portni dvorani  v Komendi potekal 
zaklju~ni turnir v odbojkarski EL 
TT ligi 2006/2007. V turnir se je 
uvrstilo 16 najbolj{ih ekip in med 
njimi je bila tudi ekipa MEDO iz 
Komende. V polfinale so se uvrstile 
ekipe: Konkurenca, Fresh, Unikati 
in Odtrganci. Gledalci smo si la-
hko ogledali zelo kvalitetne igre 
v polfinalu, boj za tretje mesto in 
finale, kjer sta se pomerili ekipi 
Konkurenca in Unikati. Zmagala 
je ekipa Konkurenca, ki je bila 
na prvem mestu tudi po rednem delu 
tekmovanja.

Pohvale veljajo organizatorju lige, dru{tvu 
DP[, ki je potekala `e {esto sezono za 
odli~no organizacijo lige. Hvala tudi vsem 

Zaklju~ek odbojkarske EL TT lige

sponzorjem, {e posebno generalnemu 
sponzorju Stanislavu Vodlan s.p. za 
finan~no podporo. Na svidenje v odbojkar-
ski ligi 2007/2008.

Mihaela Poglajen

Borci in udele`enci NOB Komenda
Na ob~nem zboru so spremenili ime

predsednika Giorgia Napolitana 10. feb-
ruarja ob 60. obletnici spomina na fojbe 
(Kra{ka brezna). V ta brezna je bilo po vojni 
res pometano kar precej ljudi italijanske 
narodnosti, ki so bili osumljeni sodelovanja 
s fa{isti, vendar gospod Napolitano poza-
blja koliko ljudi slovenske narodnosti je bilo 
pometano v ta brezna pred in med vojno... 
Pri~akovali bi, da se bo na{a uradna politika 
odzvala na tak{no provokacijo, vendar se 
ni. [e ve~, izjave nekaterih na{ih politikov 
so, da se zaradi dobrih sosedskih odnosov 
ni vredno s tem ukvarjati. Se je pa na ta 
verbalni incident edini javno, poleg Stipeta 
Mesi~a, odzval predsednik na{e bor~evske 
organizacije Janez Stanovnik. Za jasen in 
odlo~en odgovor, podprt z zgodovinskimi 
dejstvi, se mu velja zahvaliti in ~estitati za 
pokon~nost...«

Na zboru so tudi napovedali, da bo osred-
nja sve~anost pri spominskem obele`ju 
NOB na Komendski Dobravi v soboto, 19. 
maja, ob 9.30. 

A. Ž.  

Skup{~ina NK Komenda
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DR@IMO SKUPAJ - ZAHVALE

^asopis 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: Viktorija Drolec, Vera Kepic, Sabina Küzmi~, Tone Ogorevc, Jo`e Pavli~, 
Tatjana Zadrgal Pirc, Ana Zarnik, dr. Marko @erovnik, Mihaela Poglajen, ... Priprava za tisk: Luka Krem`ar. Tisk: Bavant. 
Naklada: 1650 izvodov. Izhaja enkrat mese~no, vsa gospodinjstva v ob~ni pa ga dobijo brezpla~no.

Aplenca – Glasilo ob~ine Komenda, 
Leto 16, {tev. 5 bo iz{la

30. maja 2007.
Gradivo za objavo oddajte do

21. maja 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.

Mar~evska 
praznovanja
Tudi ob leto{njem praznovanju je 
22. marca {ola v Mostah »pokala po 
{ivih«.  

Mesec marec je lep, dvakrat lep, saj ga 
povezujeta praznika posve~ena materam, 
`enam in dekletom. Simboli~no naj bi 
prazniki torej poudarjali materinstvo, 
vendar ob njih ne moremo prezreti tudi 
vloge `ensk, ki matere ne morejo postati 
iz razli~nih vzrokov.

Tudi ob leto{njem praznovanju je 22. marca 
{ola v Mostah »pokala po {ivih«, toliko je 
bilo obiskovalcev; pa ne samo mater in 
`ena, ampak kar celih dru`in. ̂ e pogleda-
mo 54 let nazaj, je razvidno, da je Rde~i 
Kri` Moste z nekaj vmesnimi prekinitvami 
tradicionalno ohranjal praznik 8. marec-
Dan ̀ ena. Velika povezanost in pripadnost 
{oli, kjer so se dogajale vse dejavnosti in 
dru`enja, so bila krajanom, ki so si {olo 
sami gradili, zelo pri srcu. Generacije 
mladih so vzljubile prostore v njej in radi 
so koristili obiske kulturnih, izobra`evalnih 
in prostovoljnih dejavnosti. Ena izmed njih 
je 54 let delujo~i odbor Rde~ega Kri`a, 
kjer aktivni ~lani poleg predavanj in drugih 
dobrodelnih akcij skrbimo, da se ohranijo 
in nadgradijo tudi praznovanja mar~evskih 
praznikov, 8. marca-Dneva `ena ter 25. 
marca-Materinskega dneva. Oba imata  
zdru`eno poslanstvo z istim ciljem.

Sprva je bil 8. marec, praznik mi{ljen le 
za `enske, pa {e te so se ob njem bolj 
te`ko odtegnile od vsakodnevnih opravil. 
Nerodno jim je bilo, ~e so {le same prazno-
vat. Zato so se domislile, da bi prilo`nost 
izkoristile {e za zdravstveno ozave{~anje. 
Tako so privabile mo`e, da so se opogumili 
priti na to `ensko praznovanje.

Tiste ~ase so stregli kranjske klobase, 
gor~ico in kruh, malo pa so tudi zapeli in 
zaplesali. Vse priprave so izvedle aktiv-
istke RK, kuhale v {olski kuhinji ter nato 
postregle dobrote na mize, kjer je stal tudi 
kak liter rde~ega. ̂ e so vedeli, da bo pri{el 
predavat dr. Milan Kirn iz ZD Kamnik, je bila 
dvorana polna, saj je v Moste vedno rad 
pri{el in se {e posebej trudil s preventivnim 
zdravstvenim ozave{~anjem ob~anov.

^asi pa so prinesli novo spontano obliko 
proslave, kjer {olski otroci pripravijo kul-
turni program in z njim popestrijo praznik 
tudi svojim mamam oziroma star{em. Pred-

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 ti krasijo

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

V SPOMIN

ROZKA JENKO
1922  + 2006

24. aprila je minilo leto dni, odkar je 
od{la v ve~nost na{a draga mama, 

ta{~a, babica in prababica.

Bila nam je svetel zgled ljubezni 
in dobrote. Hvala vsem, ki se je 

spominjate v molitvi.

Vsi njeni

Roža, ki se razcveti,
ne povzroča nobenega hrupa.

Lepota, prava sreča in pristno junaštvo 
hodijo s tihimi podplati.

ZAHVALA
Ob smrti mo`a, o~eta in dedka

FRANCETA GRKMANA
Kroparjevega ata iz Komende

Zahvaljujemo se sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem, biv{im sodelav-
cem KIS-a za izre~ena so`alja, darovano 
cvetje, sve~e in svete ma{e.
Zahvaljujemo se tudi gospodu `upniku 
Zdravku @agarju za opravljen obred, 
osebju zdravstvene ambulante Komenda 
in Onkolo{kega in{tituta, patrona`ni slu`bi: 
gospema Nevenki in Marti, gasilcem PGD 
Komenda, prapor{~akom in pevcem.
Zahvala gre tudi dru`ini Karni~nik in gos-
pe Jo`i Fujan ter vsem, ki ste ga v ~asu 
njegove bolezni obiskovali, posebno {e 
@erov~evemu Andreju.

Vsi njegovi

Pripravljamo pogostitve za poslov-
na sre~anja (narezki, oblo`eni kruh-
ki, sadne plo{~e, mini sladice …)
Pokli~ite na GSM 041-55-11-84

Kranjska pot 3
Tel.: 01-834-32-70

Od{li so …
Od izida zadnje Aplence – Glasila 
ob~ine Komenda, 28. marca do 
24. aprila, v na{i ob~ini ni nih~e 
umrl.

priprave, vaje, okrasitev odra, povezovanje 
nastopa, pa je delo {olskih mentoric, ki 
poleg svojega rednega dela opravljajo {e 
to dodatno zadol`itev.

Prisr~ni program se `e tretje leto odvija 
pred polno dvorano, saj je ni`ja razredna 
stopnja name{~ena v prostorih {ole v Mo-
stah. Zato bomo v prihodnje za izbolj{anje 
udobja obiskovalcev v dvorani namestili 
samo stole. Za pogostitev in sprostitev pa 
bomo uredili prostor v {olski avli.

^lani odbora RK ob mar~evskih praznikih 
tudi obi{~emo in obdarimo matere in ̀ ene 
starej{e od 75 let, invalide, bolne in pomo~i 
potrebne. 

Odbor RK in ravnateljstvo O[ Komenda-
Moste ̀ elita ohraniti tradicijo teh praznikov 
tudi v prihodnje, obenem pa slediti nazoru 
ideje o materinstvu in o~etovstvu.

Vsem obiskovalcem se zahvaljujemo za 
obisk. Izpovedi, lepe `elje in zahvale pa 
so nam na najlep{i na~in izrazili `e na{i 
najmlaj{i.

KORK Moste
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NAGRADNA KRIŽANKA
1. nagrada – pi{~anec s prilogo 

2. nagrada – kalamari po izboru  

3. nagrada – pizza

4. nagrada – dopoldanska malica

5. nagrada – dopoldanska malica 

Re{eno kri`anko (lahko napi{ete tudi samo re{itev kupona) po{ljite 
na naslov: Uredni{tvo Aplence Glasilo ob~ine Komenda, Zaj~eva 23, 
1218 Komenda do vklju~no 21. maja. 
Na kuverto ali dopisnico napi{ite: ime, priimek in naslov; na kuverto 
pa tudi  pripi{ite: Nagradna kri`anka
Re{itev gesla nagradne kri`anke v Aplenci Glasilo ob~ine Komenda 
{t. 3: ARBORETUM VOL^JI POTOK

1. nagrada – Rde~i javor  - Jo`ica Zorman, Zadru`na ulica 7, 1218 
Komenda  
2. nagrada – dve celodnevni karti za obisk Arboretuma  v Vol~jem 
Potoku - Natalija Zaletel, Nasov~e 16, 1218 Komenda  
3. nagrada – karta za enkratni obisk Arboretuma v Vol~jem Potoku 
– Natalija [eruga, Cankarjeva 8, 9252 Radenci
4. nagrada – karta za enkratni obisk Arboretuma v Vol~jem Potoku 
- Darja Stele, Mlaka 34, 1218 Komenda 
5. nagrada - karta za enkratni obisk Arboretuma v Vol~jem Potoku 
– Ivanka  Zornada, Moste 40 A, 1218 Komenda 
^estitamo! Potrdila o nagradah bomo nagrajencem poslali po po{ti.

Spo{tovane ob~anke in ob~ani!
V mesecu maju se bomo s {tevilnimi prireditvami `e osmi~ 

zapored spomnili odlo~itve o samostojni ob~ini. To je 
bilo 15. maja 1999, ta dan je zapisan kot ob~inski praznik 
Ob~ine Komenda. Tudi letos smo vam ob sodelovanju ak-
tivnih dru{tev in klubov pripravili bogat program prireditev, 

ki bodo potekale skozi ves mesec maj.

Vabimo vas na uvodno prireditev

PRVOMAJSKO KRESOVANJE Z DOBRIM GOLA@EM,

ki bo potekala na predve~er praznika

v ponedeljek, 30. aprila 2007, ob 20. uri,

na Hipodromu v Komendi.

Za pravo vzdu{je bosta poskrbela ansambel »Vrhovci« in 
godba.

Vljudno vabljeni!

Ob~ina Komenda

Organizacijski odbor



Kopalke
– @ENSKE BLUZE

– @ENSKi TOPI
JEANS (`enski, mo{ki, otro{ki)

– BOMBA@NE MAJICE
MO[KE SRAJCE – NOGAVICE – PERILO –

Vse za {ivanje

Tanke hla~e – Capri hla~e
– Kratke hla~e

  Obi{~ite nas, saj imamo {e ve~ za vas !
        – Prodajamo izdelke slovenskih proizvajalcev –




