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Donatorji  
Brane Marn s.p., Trgovina Pal~ek, Trgovina 
Marija, Kme~ki hram, Vrtni center Ga{perlin, 
Poliem d.o.o., Pekarna Duplica, Gostilna 
^ubr Poto~nik Miha, Cona B Burger Peter, 
Kmetijska zadruga Cerklje, Zavarovalnica 
Triglav, Eurocom, Sanisen d.o.o, Moto 
bar, Peter Pan, Bife Megi, Okrep~evalnica 
Klanc, PGD Komenda, O[ Komenda, 
Ob~ina Komenda

Da so ~istilno akcijo, ki jo je imel na skrbi 
Miha Repnik, v Suhadolah imeli ̀ e 5. aprila, 
sta nam sporo~ili in poslali tudi nekaj slik, 
Aleksandra @ibrat in Andreja Bla`i~. Suhad-
olci, ki so akcijo nadaljevali tudi v soboto, 
19. aprila, ko jo je po ob~ini usmerjalo 
Turisti~no dru{tvo s predsednikom Vidom 
Koritnikom, so se  letos temeljito lotili 
~i{~enja P{ate. 

»V strugi se je {e posebej po lanskih popla-
vah nabralo marsikaj; od prometnih znakov 
do odpadnega `elezja. Zato je bila ve~ina 
prebivalcev Suhadol slo`na, da moramo 
o~istiti na{e priljubljeno sprehajali{~e ob 

P{ati. Odziv na ~istilno akcijo  je bil pre-
senetljivo velik. Zbralo se nas je kar 30 in 
uspe{no smo zdru`ili tudi medgeneracijske 

vezi, saj so za orodje in vre~e poprijeli tako 
otroci kot odrasli; polovica udele`encev pa 
je bila iz novo priseljenih hi{. Razdelili smo 
se v tri skupine. V 150 udarni{kih urah smo 
nabrali 3 tone smeti. In kot re~eno, smo 
na{li marsikaj: od celih avtomobilskih vrat, 
do ra~unalnikov, vozi~kov, cevi in ostale 

navlake, predvsem kar nesramno veliko 
plasti~nih ve~jih in manj{ih vre~,« sta za-
pisali Aleksandra in Andreja ter dodali, da 
je struga P{ate sedaj spet ~ista.

^istilna akcija v soboto, 19. aprila, pa je 
dopoldne klub slabemu vremenu zbrala  
okrog 70 udele`encev. Bili so ribi~i, lovci, 
planinci, upokojenci, skavti, ko{arka{i, ~lani 
Geolo{kega kro`ka, najmlaj{i iz Mravlji{~a, 

V prazni~nih dneh vsem ob~ankam 
in ob~anom iskrene ~estitke. 

Veselo in lepo prazni~no 
razpolo`enje vsem tudi ob ob~inskem 

prazniku. Naj bodo praznovanja na 
prireditvah spodbuda za sodelovanje 

in uspe{no doseganje skupnih ciljev, 
prireditve pa prilo`nost za sprostitev in 

veselo razpolo`enje.@upan Toma` Drolec z
ob~insko upravo in
Ob~inski svet ob~ine Komenda   

OB PRAZNIKU DELA ISKRENO 
^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

Navlake kolikor ho~ete 
Pomladnemu ~i{~enju struge P{ate v Suhadolah 5. aprila so se v soboto, 19. aprila, pridru`ili ribi~i, lovci, 
planinci, ko{arka{i, skavti, upokojenci, geolo{ki kro`ek in drugi ob~ani po vsej ob~ini.

gasilci in drugi ob~ani in ~lani Turisti~nega 
dru{tva. Predsednik Vid Koritnik je bil 
zaradi pravega aprilskega vremena, ki 
je napolnilo strugo P{ate, {e posebno 
zadovoljen nad udele`bo in seveda nad 
»izkupi~kom« zbrane nesnage, ki so jo 

odva`ali Publicusovi. Zahvala pa velja tudi 
donatorjem. Koliko so zbrali nesnage, bodo 
{e ugotovili, bilo pa je je veliko, v akcijah pa 
je obakrat (v za~etku aprila in v soboto 19. 
aprila) sodelovalo prek 300 udele`encev. 
[e posebno so se med  tednom trudili 
{olarji, ki so poskrbeli, da so se v soboto 
udele`enci lotili predvsem P{ate, upoko-
jenci pa poti do mlin~kov in okolice. 

– Andrej @alar, Aleksandra @ibrat in 
Andreja Bla`i~ 

Med tednom so sodelovali tudi {olarji

Z akcijo so `e 5. aprila za~eli v Suhadolah

Navlake koliko ho~ete 

Najmlaj{i iz Mravlji{~a so iz odpadnega 
papirja naredili Zmaja 

Vid Koritnik: »Hvala vsem, ki ste se tokrat 
lotili navlake.« 
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Pri gradnji centra Komende oziroma 
novih konjskih hlevov, ki so pogoj za 
za~etek gradnje centra, se je menda 
zataknilo?

»Ko `e ~lovek misli, da je pri{el do konca, 
kar sem pri centru v Komendi ̀ e mnogokrat 
mislil, se potem spet zgodi nekaj. Tako 
je tudi sedaj. V prepri~anju,  da smo do-
besedno prav na koncu, se je {e enkrat za-
taknilo; tokrat na zemlji{~ih, na katerih stoji 
tako nov konjski hlev, zarisane pa imamo 
tudi {portne in rekreacijske povr{ine. 
^eprav ni niti najmanj{e mo`nosti, da 
bi ta zemlji{~a lahko vra~ali potomcem 
nekdanjih lastnikov v naravi, sta se stranki 
prito`ili na gradnjo in ji nasprotujeta. Zakon 
je glede tega jasen in govori druga~e: ~e 
gre za zemlji{~a fizi~nih oseb ali pa so 
fizi~ne osebe lastniki zemlji{~, na katerih 
se sedaj gradi, ali je predvidena gradnja, 
potem biv{i lastniki ali denacionalizaci-
jski upravi~enci niso upravi~eni oziroma 
nimajo mo`nosti vra~ila v naravi. Skratka, 
mo`nosti, da bi dobili zemlji{~a vrnjena v 
druga~ni obliki, kot z obveznicami, ni. Ob 
tem pa sem vendarle vseeno razo~aran, 
da na{a dr`ava dopu{~a dolge denacio-
nalizacijske postopke za nepremi~nine, ki 
v naravi nesporno niso vra~ljive. Nenazad-
nje je namre~ dokon~anje novih konjskih 
hlevov pogoj, da se stari poru{ijo, s tem pa 
se lahko za~ne graditi trgovski center. To 
vesta tudi oba avtorja prito`b, vendar nas-
protujeta gradnji, tako da je gradnja hlevov 
trenutno ustavljena.  Z na{imi pravnimi za-
stopniki si prizadevamo, da bi na{li re{itev 
in sporazumno mo`nost za nadaljevanje 
gradnje. Upam, da bomo na{li skupni 
jezik, saj ostajanje na dveh bregovih ne 
vodi nikamor. Pravni zastopniki so v izogib 
stro{kom in zapletom tudi opozorili dedi~e 
na na{e {kodne zahtevke in na {kodne 
zahtevke podjetnika, ki namerava graditi 
trgovski center sredi Komende. 

^e nazadnje dodam {e osebni pogled: 
zares te`ko mi je zaradi vseh teh zaple-
tov s trgovino. Nenazadnje v Sloveniji ni 
ob~ine brez ve~je trgovine v ob~inskem 
sredi{~u. Ko razmi{ljam, zakaj tokrat 
tak{no po~etje in nasprotovanje, ne vidim 
drugega odgovora in razloga, kot zgolj 
nagajanje ob~ini. Saj ~esa drugega kot 
~asovnega zavla~evanja denacionalizaci-
jski upravi~enci ne morejo dose~i. Upam, 
da bo prevladal tvoren in sporazumen 
dogovor, da bomo sedli skupaj in bosta 

nasprotovanje in prito`ba za gradnjo hlevov 
umaknjena.«

@ ivahno pa je  na  komuna lnem 
podro~ju. 

»Bolj uspe{no zadeve potekajo pri do-
govarjanju gradnje odstavnih pasov za 
center. Na Glavarjevi pri~akujemo za~etek 
gradbenih del v naslednjem mesecu. [e 
smo  veseli vsake nove infrastrukture, pa 
smo manj veseli razkopanih cest. A je `e 
tako, da moramo v~asih ~akati dolo~ene 
izvajalce del, da dokon~ajo svojo infra-
strukturo, saj vemo, da kanalizacije, javne 
razsvetljave, elektro omre`ij, plinifikacije 
itd. po navadi ne gradijo isti izvajalci, zardi 
potrebnih medsebojnih odmikov pa pred-
pisi obi~ajno tudi ne dovoljujejo polaganja 
razli~ne infrastrukture v isti kanal. 

Na Gmajnici imamo najve~ ovir pri 
pre~kanju kanalizacije in plinovoda preko  
P{ate in razbremenilnega kanala. Kmalu 
bodo te te`ave premagane in konec maja 
se bodo `e za~ela zaklju~na dela. V mislih 
imam postavitev plo~nikov na Gmajnici na 
tem odseku, junija pa bo tudi nova asfaltna 
prevleka. 

Seveda smo se tako po glavni cesti preko 
P{ate  in preko obeh gradbi{~ na [mi-
dovemu travniku s fekalno kanalizacijo, 
plinom  in optiko pribli`ali Podbor{tu, Mlaki 
in Gmajnici. Zato v vseh treh vaseh lahko 
delno `e letos, predvsem pa v letu 2009, 
pri~akujemo ureditev fekalne kanalizacije, 
plina in ostale infrastrukture.

V smeri Gmajnica – Podbor{t bo po desni 
strani zgrajen plo~nik, ki se bo nadaljeval 
vse do novega naselja na Podbor{tu. Z 
rekonstrukcijo ceste in plo~nikom pa bo zg-
rajena tudi vsa ̀ e omenjena infrastruktura. 
Tako se bo Podbor{t kar na treh oziroma 
na {tirih krajih priklopil na infrastrukturo in 
mislim, da bo prav Podbor{t tista vas, ki bo 
za Gmajnico prva urejena, za njo pa v letu 
2009 tudi Mlaka. To je tudi odgovor Katji 
Tabernik oziroma prebivalcem  Podbor{ta 
na zastavljeno vpra{anje.  

Gradnja kanalizacije in z njo ostale infra-
strukture na Potoku, Bregu in v Nasov~ah 
pa se bo predvidoma kon~ala leta 2010, saj 
vemo, da pogodba med letali{~em, Ob~ino 
Cerklje in Ob~ino Komenda obvezuje, da 
bo najkasneje leta 2010 letali{~e in Ob~ina 
Cerklje povezana z na{o kanalizacijo.«

Bli`a se konec  gradnje vodovodnega 

omre`ja in s tem celovita oskrba z vodo 
iz Iverja.

»Veliko vpra{anj dobim tudi z mo{~anskega 
in suhadolskega konca. Naj povem, da {e 
v leto{njem letu na~rtujemo dokon~no 
navezavo spodnjega dela Suhadol na novo 
vodovodno cev in s tem bomo prevezali {e 
zadnje uporabnike s krvav{kega vodovod-
nega sistema. Mislim, da je to eden na{ih 
najve~jih uspehov, ki ji bomo dosegli v 
leto{njem letu. 

@e ob praznovanju meseca maja pa se 
bomo lahko veselili, ker bo na{a najbolj 
oddaljena vas  Komendska Dobrava 
dobila kamni{ko vodo. Do nedavnega 
so bile to le `elje, zato mislim, da je prav, 
da se skupaj z Dobravci prav za ob~inski 
praznik poveselimo in nazdravimo z vodo 
iz Iverja. Zagotovo pa ji bomo v kozarcih 
dodali tudi `lahtno kapljico. To bo krona 
leto{njega praznovanja v ob~ini, gradnjo 
novega vodovodnega sistema v ob~ini 
pa bomo tako sklenili prej, kot smo mislili. 
Zahvala za to velja vsem, ki so kakorkoli 
pomagali. «

Andrej @alar  

@upan Toma` Drolec

Komu koristi zgolj 
~asovno zavla~evanje   

Pri centru oziroma hlevih se je spet zataknilo – Junija asfaltiranje 
– Gradnja vodovodnega omre`ja je kon~ana, za praznik bomo na 
Komendski Dobravi nazdravili z vodo iz Iverja.  

Zadnja novica
Po zaklju~ku redakcije, tik pred za~etkom 
tiskanja Aplence, je prispel dopis g. 
Toma`a Maru{i~a, da denacionalizacijs-
kim upravi~encem ni jasno, zakaj jih je 
Upravna enota vklju~ila v postopek gradnje 
konjskih hlevov. Za njih je bil denaciona-
lizacijski postopek konec lanskega leta 
pravnomo~no kon~an in prvotna `elja po 
sodelovanju v postopku gradnje je bila 
mi{ljena kot protest zaradi zavla~evanj 
in nezakonitih postopkov vodenja dena-
cionalizacije. Napisal je {e, da so parcele 
{t. 601, 602 in 603, k.o. Kaplja vas (na teh 
parcelah stojijo novi hlevi in pripadajo~a 
infrastruktura), nesporno ob~inske in niso 
v nikakr{ni zvezi z denacionalizacijskimi 
upravi~enci. Za name~ek je sporo~il, da 
vabila Upravne enote v gradbeni zadevi 
gradnje hlevov sploh ni prejel. 

Ker ta dopis moje navedbe v ~lanku 
“Županova beseda” poka`e v povsem 
druga~ni lu~i, je prav, da ste ob~ani seznan-
jeni s stali{~i g. Maru{i~a. 

Toma` Drolec,
Župan Ob~ine Komenda 
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Te dni poteka javna razgrnitev osnutka po-
drobnega prostorskega na~rta za gramoznico 
v Suhadolah ( OPPN, po stari zakonodaji: 
lokacijskega na~rta ) in okoljskega poro~ila 
z revizijo za to obmo~je. Ker je Odbor za 
ohranitev kvalitete pode`elskega okolja s 
prvo podpisano Ivanko [pende pripravil letak, 
ki ste ga dobili v po{tnih nabiralnikih, bi rad 
komentiral njihove navedbe, predvsem pa 
trditve, da ta lokacija (cit.:) “ne vzdr`i okoljske, 
formalne in ekonomske kritike”.
“OKOLJSKA KRITIKA”:
Dr`i, da smo pred ~asom razmi{ljali, da bi v 
gramoznici gradili regijski objekt za mehan-
sko biolo{ko predelavo komunalnih odpad-
kov (MBO), to je odpadkov, ki nastanejo v 
gospodinjstvih in jih ima vsak na dvori{~u v 
zabojniku za smeti. Ta objekt naj bi pokrival 
bli`njo okolico in {ir{o Gorenjsko. V tistem 
~asu sta bila za lokacijski na~rt izdelana tudi 
okoljsko poro~ilo in revizija tega poro~ila, 
ki sta bila na Ministrstvu za okolje in pros-
tor skupaj s predlogom lokacijskega na~rta 
pregledana in dne 17. 5. 2007ocenjena kot 
ustrezna za javno razgrnitev. Ustreznost so 
ob predlogih za manj{e dopolnitve v svojih 
mnenjih potrdili tudi Ministrstvi za zdravje in 
kulturo ter Zavod za varstvo narave iz Kranja. 
Poudariti je treba, da je Ministrstvo za okolje 
in prostor takrat ocenilo, da je gradnja regi-
jskega MBO sprejemljiva v smislu varovanja 
okolja. Ker so lokacijo ob upo{tevanju omil-
itvenih ukrepov primerno ocenili izdelovalec 
okoljskega poro~ila, revident tega poro~ila 
(oba z ustrezno dr`avno licenco ) in strokovne 
slu`be Ministrstva za okolje in prostor, menim, 
da je trditev podpisnikov o vpra{ljivi “okoljski 
kritiki” zavajajo~a. Res pa je, da so kasneje 
na Ministrstvu za okolje in prostor ocenili, da 
lo~eni lokaciji MBO-ja in odlagali{~a nista 
primerni, tako da ideja o regijskem MBO v 
Suhadolah trenutno ni ve~ aktualna. 
“FORMALNA KRITIKA”: 
Ker smeti {e vedno nastajajo in prepri~an 
sem, da tudi zabojniki na dvori{~ih podpis-
nikov letaka niso prazni, je najbr` najmanj, kar 
lahko storimo, da ustvarimo ~im manj smeti in 
da zanje tudi sami poskrbimo. Edina lokacija, 
primerna in za tako dejavnost predvidena tudi 
v ob~inskih planskih dokumentih, je suhad-
olska gramoznica. Formalno se v skladu s 
prej{njimi  kamni{kimi prostorskimi akti in na 
tej osnovi izdanim gradbenim dovoljenjem 
komunalne odpadke iz Komende in Kamnika 
sortira `e lep ~as in edino, kar lahko izvaja-
lcem te dejavnosti zamerimo, je zastarela 
tehnologija sortiranja in prekladanja odpad-
kov. Le-ta se v ve~ji meri vr{i na prostem. V 
zadnjem ~asu so se zaostrili predpisi in prav 
je, da izvajalce tudi z dolo~ili in omejitvami v 
OPPN -ju in v okoljskem poro~ilu prisilimo, 

da svojo dejavnost prilagodijo stro`jim pred-
pisom. Do sedaj so bili v formalnem smislu 
zakonito izpeljani vsi postopki sprememb 
kamni{kega plana v samostojni komendski 
ob~ini, podpisnikom pa je bil ̀ e ve~krat pojas-
njen tudi dosedanji postopek priprave lokaci-
jskega na~rta (program priprave, pridobivanje 
smernic, dve prostorski konferenci, izdelava 
okoljskega poro~ila, sklep o preimenovanju 
lokacijskega na~rta v OPPN itd.). V  tej fazi 
sta skladno z dolo~ili novega Zakona o pro-
storskem na~rtovanju in Zakona o varstvu 
okolja javno razgrnjena v uvodu navedena 
dokumenta. Glede na to, da je med o~itki 
podpisnikov spet tudi o~itek, da bi morali biti 
posegi v prostor predstavljeni javnosti, naj {e 
enkrat povem, da sta bili v zvezi z ureditvijo 
gramoznice organizirani dve javni prostorski 
konferenci in da je dokumentacija pravkar 
javno razgrnjena.      
“EKONOMSKA KRITIKA”:
Podro~je gramoznice je deloma `e komu-
nalno opremljeno (dovoz, vodovod, elektrika, 
telefon), manjkajo~o opremo (kanalizacija, 
plinovod, morebitni dodatni telekomunikaci-
jski vodi ipd.) pa bo mo~ zgraditi vzporedno 
s predvidenim kablovodom, ki ga bo tik ob 
gramoznici letos ali drugo leto gradilo Javno 
podjetje Elektro Ljubljana. To pomeni, da so 
stro{ki komunalne opreme obvladljivi. 
Strinjam se tudi z naslovom letaka, ki pravi, 
“da se zgodba o komendskih smeteh {ele 
resno zapleta”, menim pa, da so napa~ne 
predpostavke: zgodba se bo res zapletla 
pri zneskih na polo`nicah, ~e koli~in smeti, 
namenjenih odlaganju, ne bomo ~imbolj 
zmanj{ali. To v precej{nji meri lahko storimo 
s sortiranjem na ekolo{kih otokih, dokon~no 
pa v primerni sortirnici, kjer se komunalni 
odpadki lo~ijo na uporabne in neuporabne 
frakcije. Neuporabne odpadke bomo, kot 
ka`e, dolgoro~no odva`ali na ljubljansko de-
ponijo Barje. Ker se s primernim sortiranjem 
koli~ina komunalnih odpadkov lahko zmanj{a 
na tretjino prvotne koli~ine, nam preprost 
ra~un pove, da bomo ob primerni predhodni 
obdelavi smeti iz Ljubljane dobivali precej 
ni`je ra~une. Nekajkrat sem `e pojasnjeval, 
da nas v Ljubljani s ceno odlaganja stiskajo 
v kot po na~elu “vzemi ali pusti” in lahko 
mi verjamete, da bodo stro{ki odlaganja v 
prihodnosti enormno nara{~ali. Lep primer 
imamo v ob~inah dom`alskega podro~ja: s 
prenosom “smeti{~ne” problematike v Celje 
se jim tamkaj obetajo precej vi{ji zneski na 
polo`nicah. 
Glede ekonomike {e to: v gramoznici ne 
bo le sortirnica - v njej bodo tudi druge 
dejavnosti, v njej se bodo odprla nova de-
lovna mesta in gramoznica bo po realizaciji 
OPPN-ja lahko pomemben vir prihodkov za 
ob~inski prora~un, s tem pa tudi za nalo`be 
v infrastrukturo, npr. kanalizacijo, ki je ena od 
osnovnih infrastruktur za varovanje narave in 
okolja in se v na{i ob~ini pospe{eno ureja. @
elimo imeti {e bolj{e ceste, plo~nike, dobro 
pitno vodo, nov otro{ki vrtec, poskrbeti za 
starej{e, urediti {portni center itd., za vse 

pa potrebujemo denar. Morda podpisniki 
poznajo alternative, odkod ta denar. Sam 
menim, da moramo tako kot za svoje smeti 
tudi za polnjenje prora~una v najve~ji meri 
poskrbeti kar sami.        
Ob~ane in podpisnike ̀ elim {e enkrat 
opozoriti na nekatera (namerna ali 
nenamerna) zavajanja z letaka:
• Podpisniki pravijo, da “se sedaj MBO 
malenkostno spremenjen vra~a nazaj.”
Ta navedba ne dr`i, gre za precej{njo spre-

membo: MBO (ali kakorkoli `e ta objekt 
imenujemo) bo namenjen le za obdelavo 
komunalnih odpadkov iz lokalnega okolja 
in ne s celotne regije, kot je bilo mi{ljeno 
pred meseci. 

• Podpisniki pravijo, da “smo skupnost, ki je 
pozidala najve~ji dele` svojih povr{in.”
Ne vem sicer, odkod podpisnikom ta podatek, 

sem pa prepri~an, da niti pribli`no ne dr`i. 
• Podpisniki trdijo, da “dokumenti govore 
o zapiranju in naturalizaciji jame; torej o 
obnovitvi kmetijske dejavnosti.”
Citiram veljavni planski akt: “Obstoje~a 

gramoznica, ki le`i jugovzhodno od naselja 
Moste, je v razvojnih usmeritvah Ob~ine 
Komenda namenjena sortiranju in zbiranju 
komunalnih odpadkov, skladi{~enju in 
predelavi ekolo{ko nespornih proizvodov 
ter kompatibilnim poslovnim in drugim 
mestoslu`nim dejavnostim, s kon~nim 
ciljem oblikovanja obmo~ja so`itja lokalni 
skupnosti potrebnih programov ter ohran-
itve zna~ilne krajinske podobe ravninskega 
polja oziroma sanacije devastiranega 
obmo~ja (konec citata).”

• Podpisniki v letaku govorijo o “deponi-
ranju vsaj nekaterih preostankov, se`igu 
ipd.”
Z vso odgovornostjo zagotavljam, da se v 

gramoznici po realizaciji OPPN-ja ne bodo 
ve~ odlagali nikakr{ni odpadki, vklju~no 
z inertnimi odpadki, ki se sedaj na tem 
obmo~ju {e odlagajo. Prav tako OPPN 
na tem obmo~ju ne predvideva se`iganja 
odpadkov.

• V letaku pi{e, da “umestitev MBO prina{a 
nove bistvene obremenitve”. 
Skladno z OPPN je v gramoznici predviden 

sodoben objekt, v katerem se bodo komu-
nalni odpadki sortirali po najsodobnej{i 
tehnologiji in po principih evropske za-
konodaje, kar je v primerjavi s sedanjim 
stanjem bistveno izbolj{anje.  

• Podpisniki navajajo, da “zmanj{evanje 
kmetijskih povr{in dra`i hrano.”
To najbr` dr`i, vendar poudarjam, da z real-

izacijo OPPN v gramoznici ne bomo odvzeli 
niti kvadratnega metra kmetijskih povr{in.   

• Podpisniki menijo, da bo obmo~je “zaradi 
prometnih obremenitev zahtevalo nove 
ceste.”
Ugotavljam, da bodo dodatne prometne 

obremenitve glede na sedanje stanje zane-
marljive, tako da razen dovozne in izvozne 
ceste ne bo potrebnih drugih novih cestnih 
povezav.  

• Ker podpisniki v pripisu navajajo, da je 

Odgovor na letak 
»Ob Dnevu zemlje – Zgodba o 
komendskih smeteh se {ele resno 
zapleta«  
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Obvestilo
D e l o v n a  s o b o t a  v  m e s e c u
maju 2008
Obve{~amo vas, da je Vlada Republike Slo-
venije sprejela sklep, s katerim je dolo~ila, 
da se prva delovna sobota v maju nadomesti 
z delom naslednjo soboto. Upravna enota 
Kamnik bo tako imela uradne ure v soboto, 
10. maja 2008, od 8. do 12. ure.

Na~elnik Mihael NOVAK, univ.dipl.ekon.

Prispevka iz na{ih 
krajev  
O prof. Andi Peterlin ter fosilnem lesu
Ob kamni{kem ob~inskem prazniku je iz{el 
tudi Kamni{ki zbornik XIX. Predstavitev je bila 
4. aprila na gradu Zaprice v Kamniku. Zbornik 
obsega ve~ kot 400 strani velikega formata, 
prina{a pa tudi dva prispevka iz na{ih krajev. 
Med znamenitimi osebnostmi je na straneh 
od 393 do 397 predstavljena 6. septembra 
2006 umrla prof. Anda Peterlin, rojena 30. 
novembra 1922 pri Orlovih v Podbor{tu {t. 
1; 15. maja 2003 je bila za svoje pedago{ko, 
slavisti~no in publicisti~no delo, predvsem 
pa skrb za Glavarjevo knji`nico, odlikovana 
z naslovom ~astne ob~anke komendske 
ob~ine. Njenega dela, osebnostnih potez 
in zaslug za Komendo se spominja Jo`e 
Pavli~.
Matija Kri`nar in prof. dr. Katarina ^ufar pa 
sta na straneh od 331 do 334 v besedi in sliki 
predstavila fosilni les Carapoxylon iz spodn-
jemiocenskih plasti pri Komendi. To~nej{e 
najdi{~e: ju`no pobo~je vzpetine Kamenek, 
severovzhodno od Mlake. 

Vabilo 
Slovenska lju-dska 
stranka v nedeljo, 
11. maja 2008, ob 
17. uri vabi v dvorano hotela Union v 
Ljubljani na slovesnost ob 20. obletnici 
ustanovitve prve demokrati~ne politi~ne 
stranke po II. svetovni vojni v Sloveniji. 
Vljudno vabljeni.

SLS - slovenska ljudska stranka

javna razgrnitev le nad staro mlekarno 
v Mostah, naj pojasnim, da ta lokacija 
ni izbrana naklju~no. Gre za enega od 
ve~jih projektov, zato smo (podobno kot 
pred ~asom za poslovno cono Ozka dela) 
razgrnitev pripravili v ob~inskih prostorih, 
ki so najbli`ji in najla`je dostopni prebiv-
alcem Most in Suhadol, katerih se OPPN 
najbolj ti~e.   
Za konec Vas, tako kot podpisniki letaka, 
tudi sam vabim, da si ogledate predlog 
OPPN in okoljsko poro~ilo, da nam sporo~ite 
morebitne pripombe in prepri~an sem, da 
bomo s kupnimi mo~mi pri{li do re{itev, ki 
bodo zagotavljale dolgoro~no, za ob~ane 
cenovno znosno in za okolje primerno re{itev 
problematike.

Toma` Drolec, @upan Ob~ine Komenda

Preventiva varnosti
Nekaj je v zraku. Seveda, pomladni ~as 
prina{a nova do`ivetja in prav je tako. Prav 
pa je tudi, da ob vsem novem in lepem 
pomislimo na na{o in tujo varnost, kot sta 
na to pomislila Svet za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu ob~ine Komenda in 
Policijska postaja Kamnik. Da ne bo nova 
prometna zakonodaja izzvenela v prazno in 
le grozila kr{iteljem z visokimi kaznimi, oba 
organizatorja  prirejata v soboto, 10. maja, 
med 10. in 13. uro preventivno – vzgojno 
prireditev na hipodromu v Komendi.
Predstavljeno bo delo Policije, sodelovali 
bodo konjeniki, vodniki slu`benih psov in 
policisti z motorji. Poleg na{tetega bo na 
razpolago tehtnica za prikaz naletne te`e, 
mini avto, alkoskop in {e kaj.
Ves ~as prireditve pa bo osebno na raz-
polago tudi vodja policijskega okoli{a Igor 
Ru~igaj, ki bo lahko neposredno odgovarjal 
na vpra{anja.
Organizatorja vabita vse, ki jih zanima delo 
Policije in splo{na varnostna problematika, da 
se udele`ijo prireditve v ~im ve~jem {tevilu. 
Posebej priporo~amo  obisk mladini vseh sta-
rosti, pa tudi star{i se bodo lahko pogovorili o 
vseh problemih lastne in tuje varnosti.
Obisk te prireditve, ki bo v sklopu 
praznovanja ob~inskega praznika, 
priporo~amo! -vc

ZAVOD MEDGENERACIJSKO 
SREDI[^E KOMENDA,
Glavarjeva 104, 1218 Komenda
SVET ZAVODA
Na podlagi 56. in 57. ~lena Zakona o so-
cialnem varstvu (Ur.l.{t.3/07 ) in 42. in 43. 
~lena Statuta zavoda Medgeneracijskega 
sredi{~a Komenda, Svet zavoda razpisuje 
delovno mesto:
DIREKTORJA/DIREKTORICE
1. Kandidat mora poleg splo{nih pogojev, ki 
so dolo~eni z zakonom in pogodbo o ustano-
vitvi zavoda, izpolnjevati naslednje pogoje:
• ima visoko strokovno ali univerzitetno 

izobrazbo,
• ima najmanj pet let delovnih izku{enj na 

podro~ju dejavnosti socialnega, varstva ali 
druge dejavnosti, ki je povezana s socialno 
varstveno dejavnostjo,

• ima opravljen strokovni izpit za delo na 
podro~ju socialnega varstva,

• ima opravljen program za vodenje so-
cialno varstvenega zavoda, ki ga dolo~i 
socialna zbornica v soglasju s Strokovnim 
svetom republike Slovenije za splo{no 
izobra`evanje,

• aktivno obvlada slovenski jezik,
• zna delati z ra~unalnikom,
• ima izkazane organizacijske, komunikaci-

jske in vodstvene sposobnosti,
• ima izdelano vizijo razvoja zavoda.
2. Mandat direktorja/direktorice traja 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju 
zahtevanih pogojev, podatki o dosedanjem 
delu, kratkim `ivljenjepisom in programom 
dela in razvoja Medgeneracijskega sredi{~a 
Komenda v naslednjem petletnem obdobju 
naj kandidati po{ljejo v 8 dneh od dneva 
objave razpisa na naslov:
ZAVOD MEDGENERACIJSKO 
SREDI[^E KOMENDA, Glavarjeva 104, 
1218 Komenda

»razpis za direktorja/direktorico«
Nepopolnih ali prepozno prispelih vlog Svet 
zavoda ne bo obravnaval.
Kandidati bodo o izbiri obve{~eni v 30 dneh 
od dneva objave razpisa.
SVET ZAVODA MEDGENERACIJSKO 
SREDI[^E KOMENDA

Opravi~ilo 
V dvorani nad Kavarno Veronika v Kam-
niku je bil 6. marca na obisku predsednik 
Socialnih demokratov Borut Pahor. V 
poro~ilu o njegovem obisku nam jo je 
v zadnji Aplenci na 5. strani zagodel 
tiskarski {krat. Boruta je preimenoval v 
Borisa, za kar se bralcem in predsedniku 
SD opravi~ujemo.  

Najve~ji sejem doslej
Leto{nji spomladanski kmetijsko gozdarski in 
sejem gradbene mehanizacije v organizaciji 
Konjeni{kega kluba Komenda, ki ga je odprl 
minister za okolje in prostor Janez Podobnik, 
je bil najve~ji doslej. Toliko razstavljavcev in 
zanimanja med obiskovalci {e niso zabele`ili. 
Predsednik Konjeni{kega kluba Alojz Lah je 
poudaril, da je prireditev tokrat »pokala po 
{ivih«. Zato velja pospe{eno razmisliti o pro-
gramu in prostoru te sedaj `e vseslovenske 
in po~asi  tudi `e mednarodne sejemske 
prireditve. Obiskovalci sejma, ki so doslej 

z avtomobili prometno dobesedno ohromili 
Komendo, so imeli tokrat 6000 kvadratih 
metrov parkirnega prostora. Vendar je bilo 
{e vedno veliko avtomobilov ob cestah proti 
Kri`u, Mostam, Komendski Dobravi in na 
parkiri{~ih po Komendi.
Po spomladanskem sejmu pa se v 
Konjeni{kem klubu ̀ e pripravljajo na nasled-
njo prireditev. 25. maja ob 14.30 bodo na 
hipodromu v po~astitev ob~inskega praznika 
kasa{ke dirke. – A. Ž.

nadaljevanje s prej{nje strani........
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V drugi polovici marca sta `upan ob~ine 
Komenda Toma` Drolec in Jure Kr~ iz 
firme Gratel podpisala pogodbo o posegih 
in delih na javnih ob~inskih zemlji{~ih v 
ob~ini Komenda. Podjetje Gratel namre~ v 
ob~ini pripravlja kanalizacijo za polaganje 
opti~nega kabla za operaterja T2.

Kaj pomeni ta telekomunikacijska nadgrad-
nja v ob~ini Komenda za ob~ane, smo, kot 

smo napovedali, 
vpra{ali Slavka 
Ro`i~a, ki je pri 
Gratelu odgovo-
ren za projekt na 
podlagi podpisane 
pogodbe.

Kaj pravzaprav 
p o m e n i  p o d -
p i s  p o g o d b e 
za ob~ino Ko-
menda?

 »Gre za tehnolo{ko 
zanimivost nasled-
njih desetletij, ko 

se bo vsakdo sam v prihodnje odlo~al za 
internet, telefonijo in televizijski program. To 
mu bomo omogo~ili v Gratelu na podlagi 
pogodbe z ob~ino in sodelovanja Gratela 
z operaterjem T2. Trenutno polagamo 
kanalizacijo za opti~na vlakna, ki bodo 
omogo~ala priklju~ek na ali v posamezni 
objekt v Komendi. V tako imenovanem 
idejnem projektu pa so tudi ostali kraji v 
ob~ini Komenda.  Praviloma bomo gradili 
povsod tam, kjer komunalna infrastruktura 
{e ni dokon~no zgrajena. Tam, kjer pa so 
te in{talacije kon~ane in pod asfaltom (Kri`)  
pa bomo poiskali druga~no re{itev.«

In kako boste pri{li do lastnika ob-
jekta?

»Potrebujemo samo soglasje za prekop od 
ceste, kjer je glavni vod, do objekta.«    

V okviru projekta v ob~ini in gradnje na pod-
lagi pogodbe pa smo za nekaj  odgovorov 
zaprosili tudi T2. 

Kaj je oziroma kdo je T2?

»Podjetje T-2 d.o.o. je bilo ustanovljeno 
15. maja 2004 z namenom ponujanja 
najmodernej{ih telekomunikacijskih, in-
formacijskih in medijskih storitev po 
najugodnej{ih cenah za posameznike in 
podjetja. Kot edino v Sloveniji ponuja vse 
storitve na v celoti lastnem omre`ju.

1. oktobra 2005 je podjetje pri~elo s ko-
mercialno ponudbo storitev telefonije, 
distribucije televizijskih programov in {iro-
kopasovnega dostopa do interneta. Kot 
prvo v Sloveniji in med prvimi na svetu je po-
nudilo storitve na osnovi VDSL tehnologije 
{irokopasovnega dostopa. Za prenos le-teh 
uporabljamo obstoje~o bakreno napeljavo 
Telekoma Slovenije.

1. maja 2006 je pri~elo kot prvo v Sloveniji 
in med prvimi na svetu ponujati storitve na 
osnovi FTTH tehnologije {irokopasovnega 
dostopa ali druga~e povedano gradimo 
lastno opti~no omre`je, ki je trenutno `e 
dostopno v vseh ve~jih slovenskih mestih. 
Do storitev podjetja T-2 pa lahko dostopa 
75 odstotkov slovenske populacije.«

Kak{ne, ~e tako re~em, so reference 
tega sistema?

»[irokopasovni dostop do interneta, tele-
vizije in telefonije je danes postal z razvojem 
tehnike dobesedno nuja. Hitrost in kvaliteta 
informacije, pa naj bo pisne, slikovne ali gla-
sovne, nam jemljejo ali dajejo konkuren~no 
prednost. Danes si ne le poslovanja, pa~ pa 
tudi prostega ~asa ali razvedrila ne moremo 
predstavljati brez hitrega in kvalitetnega 
posredovanja tona, slike ali informacije, vse 
to pa omogo~a {irokopasovni dostop tako 
preko VDSL tehnologije, kakor in predvsem 
preko opti~ne (FTTH) napeljave.« 

Kje vse in kako se v ob~ini Komenda T2 
namerava »sestati« z ob~ani?

»Podjetje T-2 se za predstavitev svojih 
storitev ne poslu`uje klasi~nih zborov 
krajanov, ~e pa se v posameznih sredinah 
izpostavi `elja po takem sre~anju, smo 
seveda z veseljem pripravljeni predstaviti 
na{e storitve in njihovo delovanje. So pa 
na{e storitve in njihovo delovanje podrobno 
predstavljene na na{i spletni strani www.
t-2.net, kjer vsak lahko najde odgovore na 
vsa vpra{anja, vklju~no z navodili, ceniki 
postopki za priklju~itev in kontaktnimi 
{tevilkami.«

V ob~ini je `e tako imenovani lokalni 
kabelski sistem TV plus. Kaj nudi T2?

»V svoji programski shemi podjetje T-
2 trenutno ponuja 149 TV programov 
razli~nih vsebin in okusov, od informativnih, 
dru`abnih, filmskih do otro{kih in lokalnih. 
Ponudba pa s tem {e ni zaklju~ena. V na{i 
interni videoteki je na voljo tudi okrog 700 
filmov za vse okuse in prilo`nosti. To je sto-
ritev, ki omogo~a izposojo filmov po `elji iz 
doma~ega naslonja~a po zelo nizki ceni.«

Ali bo T2 predvajal tudi interni TV plus 
kanal in ~e, pod kak{nimi pogoji?

»V na{i ponudbi TV programov so tudi lo-
kalni kanali. V kolikor obstaja interes z obeh 
strani, ni bojazni, da bi se ne dogovorili.«

Kako bo mo~ dobiti priklju~ek za T2?

»Preko na{e spletne strani ali preko na{e 
naro~ni{ke slu`be po telefonu (059-000-
000), ki je strankam na voljo 24 ur na dan 
ali pa osebno v na{ih poslovalnicah na 
Celov{ki cesti v Ljubljani in Brn~i~evi v 
^rnu~ah.«

In cena?

»Cena pa je ugodna in dostopna vsem. 

^ e  v z a -
memo samo 
primer: za 1 
TV sprejemnik 
in 1 telefonski aparat je mese~na cena 
na primer 16 evrov. Sicer pa se cena ob-
likuje na podlagi `elje oziroma odlo~itve 
interesenta oziroma naro~nika. Za priklop 
ni potrebno pla~ati priklju~nine, prav tako 
svojih strank ne ve`emo za uporabo sto-
ritev, vso komunikacijsko opremo stranki 
dostavimo, zmontiramo in pove`emo v 
omre`je brezpla~no. To so informacije, ki 
so Slovencem dobro poznane. Ponujamo 
pa tudi brezpla~ne pogovore v omre`ju 
T-2 in tudi klici v ostala omre`ja so najni`ji 
vklju~no s tujino. Smo tudi najugodnej{i 
ponudnik {irokopasovnega dostopa do 
interneta.«

Ali so na T2 lahko priklju~eni tudi tako 
imenovani analogni porabniki?

»Seveda. Obstoje~e ISDN in PSTN 
priklju~ke se lahko pove`e v T-2 omre`je. 
V naro~ni{ki pogodbi je le to ̀ eljo potrebno 
jasno izraziti.«

Kako pa je s priklju~kom na T2 z `e 
obstoje~imi internimi audio in video  
instalacijami v stanovanju?

»Za priklop storitev T-2 se uporablja UTP 
in{talacija, ki je na voljo v vseh trgovinah. Ob 
priklopu vam monter podjetja T-2 dostavi in 
montira opremo ter jo pove`e v omre`je. Naj 
omenimo le to, da ve~ina naprav potrebuje 
lastno elektri~no napajanje.«

Koliko TV aparatov je lahko priklju~enih 
na T2?

»Glede na to, katera tehnologija je upora-
bljena, je tudi {irokopasovna dostopnost 
razli~na. Kadar govorimo o opti~nem 
omre`ju omejitev tako reko~ ni. Kadar pa 
gre za tehnologijo VDSL, je mo`no zago-
toviti tri TV aparate, odlo~ilna je razdalja od 
centrale in kvaliteta obstoje~e napeljave. 
Praviloma pa velja, da trije TV aparati ne bi 
smeli biti problem, tudi ko gre za VDSL.«

Sva kaj pomembnega za ob~ane poz-
abila v najinem pogovoru? 

»V bli`nji prihodnosti bomo za~eli komer-
cialno ponujati tudi mobilno telefonijo, ki 
bo `e danes zagotovljeno racionalnost 
{e dopolnila. Cene teh storitev bodo zelo 
ugodne. Kdaj natan~no, pa vas bomo sproti 
obve{~ali na na{ih spletnih straneh.«

V Aplenci smo s tem pogovorom tudi 
odprli redni prostor za va{a vpra{anja, 
ki jih lahko naslavljate o polaganju 
mre`e oziroma razvodu in o vsem kar 
vas zanima v zvezi z Gratelom in T2. 
Vpra{anja nam lahko po{ljete na e-mail: 
urednistvo.gok�komenda.si ali na: 
gratel1�t-2.net

Andrej Žalar 

T2 in tehnologija naslednjih desetletij
Kaj pomeni ta telekomunikacijska nadgradnja v ob~ini? 

Slavko Ro`i~,
vodja projekta,
GSM 041 740 675
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Praznik dela
Zbrani ob Listi TRN `elimo vsem 
ob~ankam in ob~anom, da bi ob 
prazniku dela spoznali delo kot vrednoto, 
ki osmi{lja ~lovekovo `ivljenje in ne kot 
pogoj za pre`ivetje.

Za Listo TRN, Baldomir Krem`ar

Slovenija - 
podjetna, varna, 
de`ela vrednot!
V soboto, 29. marca, so se ministri, 
dr`avni sekretarji, poslanci in predsedniki ob~inskih in regijskih 
odborov Nove Slovenije zbrali na programski konferenci, na 
kateri so sprejeli osnutek programa Nove Slovenije za obdobje 
2008 - 2012.
Nova Slovenija bo {e naprej stavila na pozitivne vrednote 
slovenske tradicije (dru`inske vrednote in domoljubje), na 
spodbujanje solidarnosti in odgovornosti v dru`bi (socialna in 
zdravstvena varnost) ter na povezovanje pozitivne energije za {e 
hitrej{i gospodarski razvoj Slovenije. Minister za pravosodje dr. 
Lovro [turm je dejal, da “je Nova Slovenija garancija za varno in 
stabilno prihodnost”. 
Mogo~e se bo samozavest Nove Slovenije komu zdela 
nenavadna, {e posebej, ~e redno spremlja javnomnenjske 
raziskave. Če bi te za NSi dr`ale, potem se leta 2000 ne bi uvrstila 
v parlament, kajti mesec dni pred volitvami so ji napovedovale 
nekaj ve~ kot 1 %, na volitvah pa jih je prejela ve~ kot 8 %. Leta 
2004 pred evropskimi volitvami so Novi Sloveniji iste raziskave 
kazale manj kot 10 %, prejela pa jih ve~ kot 23 % in zmagala. 
Skratka javnomnenjske raziskave so za NSi nerelevantne, saj 
je profil volivcev NSi tak{en, da na te raziskave ve~inoma ne 
odgovarja.
Vse dosedanje volitve ka`ejo, da ima Nova Slovenija relativno 
stabilno volilno bazo, to je od 8 % do 10 % volilne podpore. Vodja 
poslanske skupine NSi Jo`ef Horvat je dejal, da “verjamemo, 
da k temu lahko {e kaj dodamo, saj je na{a strategija na{e trdo 
delo!” Med drugim je omenil visoko gospodarsko rast, ni`jo 
brezposelnost, pove~anje pokojnin, ve~ sredstev za ob~ine, 
zni`anje davkov, zni`anje cen notarjev, udele`bo delavcev pri 
dobi~ku, … Konferenco je kon~al v prepri~anju, da “v Sloveniji ni 
desne vlade brez NSi.”

Matej Tonin,

tiskovni predstavnik NSi

Kamera ne la`e
Tako je na zboru ob~anov v Mos-
tah 15. junija 2007 dokumentirala 
`upanovo izjavo, da najmlaj{i otroci 
{e niso dojemljivi, da bi hodili v vas 
v medgeneracijski center in da zato 
vrtec v njegovi bli`nji okolici ni primeren. Reporta`o si lahko 
ogledate na www.tvplus.si.

Od takrat je minilo skoraj eno leto in zgleda, da je gospod `upan 
v tem ~asu spremenil svoje mnenje, kar me zelo veseli. Zdaj je ̀ e 
pripravljen en del vrtca zgraditi kar v sklopu medgeneracijskega 
centra. Bolje kot ni~, kajti zavedati se moramo, da star rek »Kar 
se Janezek nau~i, Janez zna« {e vedno velja. Slovenski narod ̀ e 
zdaj velja za staro prebivalstvo in se {e naprej stara. Na cesti bo 
vedno ve~ starih, zgubanih ljudi, zato moramo poskrbeti, da nas 
ne bodo mladi, ki bodo v manj{ini, gledali kot kaka bitja iz tujega 
planeta. Prepri~an sem, da je najbolj{i na~in, da se temu izognemo 
ta, da omogo~imo otrokom `e v najbolj rosnem obdobju, da se s 
starej{imi sre~ujejo, jih pogosto videvajo in se nanje navadijo. S 
tem ne mislim toliko na organizirane obiske v domu za ostarele, 
ampak bolj na spontano medsebojno dru`enje. Mislim in upam, da 
je tudi projekt so`itja med generacijami zami{ljen na ta na~in.

To je eden od najbolj{ih projektov v na{i ob~ini in res bi bila {koda, 
~e ne bi za`ivel tako kot je bil na~rtovan. Zavedati se moramo, da 
novi inovativni projekti, ki v okolju {e niso dovolj uveljavljeni, lahko 
kaj hitro zvodenijo. Upam, da se to pri nas ne bo zgodilo.

Medgeneracijskemu dru{tvu in predsednici ga. Viktoriji Drolec 
iskreno ~estitam ob podelitvi koncesije in v svojem ter v imenu 
odbora SDS tudi v bodo~e obljubljam vso podporo pri tem pro-
jektu.

Pavel [mid, predsednik OO SDS Komenda

A V P
Spo{tovane ob~anke, spo{tovani 
ob~ani!

Tokrat bom zelo kratek. Ker 
`elim, da vsi, ki jih vsaj malo 
zanima dru`beni razvoj, resni~no 
preberejo in se osredoto~ijo na 
informacijo, ki jo `elim podati ob~anom.

Vsi tisti, ki vam ni vseeno, kak{na bo Slovenija in s tem tudi na{a 
ob~ina v prihodnje, imate mo`nost sodelovati pri podajanju idej 
ob pripravi Alternativnega vladnega programa – A V P.

Dovolj je, da se javite na elektronski naslov ali pa me osebno kon-
taktirate in dogovorili se bomo za podro~je, za katerega ocenjujete, 
da bi lahko koristno pripomogli z va{imi izku{njami in vizijo.

E po{ta: sdkomenda�gmail.com

Roman Dobnikar,

regijski koordinator za Ob-Ljubljansko regijo

Transformator v 
Mostah
N a  1 5 .  s e j i  k o m e n d s k e g a 
ob~inskega sveta sem podal ustno 
in obrazlo`eno pobudo v zvezi s transformatorjem v na{i ulici v 
Mostah, ki stoji nasproti stanovanjske hi{e Ko`elj Vinota.

Ob~anom, ki `ivijo v neposredni bli`ini se vse pogosteje post-
avljajo vpra{anja, kak{en vpliv ima transformator na njihovo 
zdravje in varnost okolja. Dana{nji vse bolj ekolo{ko in okoljsko 
ozave{~eni dr`avljan ve, da smo vse bolj izpostavljeni razli~nim 
sevanjem, elektromagnetnemu delovanju, ki {kodi ~lovekovemu 
organizmu (na primer: radijsko valovanje, sevanjem elektri~nih 
daljnovodov, mobilnih telefonov, svetlobno onesna`evanje, ra-
dioaktivno sevanje,..)

Vse te vrste sevanj so elektromagnetna sevanja, razlika med njimi 
pa je, da neionizirana sevanja ne povzro~ajo sprememb v atomih, 
ker nosijo premalo energije, nasprotno ionizirana sevanja nosijo 
ve~ energije, zato povzro~ajo spremembe v atomih in tako se 
lahko zdrave celice za~nejo transformirati  v kancerogene-rakave 
celice ali druge in druga~ne (obolele) celice.

Na odboru za dru`bene dejavnosti in na ob~inskem svetu sem 
predlagal, de se opravijo meritve elektromagnetnega sevanja 
transformatorja in se pridobljeno pisno poro~ilo predstavi. 
Strokovno je potrebno ovre~i vse bolj pogoste trditve ob~ank 
in ob~anov na{e ulice, da pretirani in veliki obolelosti med nami 
botruje elektro transformator.

Zdravje in zdravo ravnanje je v `ivljenju {e kako pomembno, 
zato naj ob~ina ~impreje naro~i meritve in ~e ne drugega odpravi 
dvome o nezdravem okolju, ki povzro~ajo nenaravno psihozo in 
posledi~no razli~ne bolezni.

Kos  Sre~ko, svetnik LDS v ob~inskem svetu
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Njen poudarek je medgeneracijsko so`itje, kar poudarja ̀ e s samim 
naslovom deklaracije.  

^e jemlje socialno problematiko med~love{kega in medgeneraci-
jskega  so`itja v okvirih dana{nje demografske krize in staranja pre-
bivalstva v Evropi resno celo ekonomski svet, ki se obi~ajno omejuje 
na dobi~ek, pre`ivetje in razvoj, je to za zdravstvo in socialo resen 
opomin, da se iz parcialnih teorij in analiz obrnejo v iskanje novih 
pre`ivetvenih sintez na{e kulture. Podnaslov leonske deklaracije 
izra`a antropolo{ko dejstvo, da je osebna in dru`bena kriza kri`i{~e, 
iz katerega pelje ena pot v nazadovanje, druga pa v novo kakovost 
`ivljenja in so`itja, kajti kriza je obrambno opozorilo, da sta ~lovek 
ali dru`ba {la na pot, ki ni v skladu z zakonitostmi ~loveka.

Krhanje komplementarne povezanosti med starej{imi in 
mlaj{imi, z izolacijo srednje generacije v mrzli~no delo-
holijo pehanja za napredkom in materialnim udobjem se 
je pokazalo za zablodo, pri kateri odpovedujejo osnovni 
biolo{ki pre`ivetveni mehanizmi enostavne reprodukcije 
in socialni mehanizmi solidarnega so`itja na mikro in 
makro socialni ravni.  
Nekaj vsebinskih poudarkov deklaracije leonske ministrske 
konference UNECE:

Deklaracija poudarja brezpogojno zavezanost cilju DRU@BE ZA 
VSE GENERACIJE, ki temelji na spo{tovanju ~lovekovih pravic, na 
za{~iti pred starostno diskriminacijo, socialnem so`itju in enakih 
mo`nostih za oba spola v vseh starostnih obdobjih.

Zelo pomembno je vzpodbujanje pozitivne podobe staranja v 
izobra`evalnem sistemu in dru`benih ob~ilih in spodbujanje 
ozave{~enosti o prispevku starej{ih v dru`inah in dru`bi. Kot 
pomembno pot do dru`be vseh starosti deklaracija poudarja ak-
tivno dr`avljanstvo z dinami~no civilno dru`bo, kjer mladi in stari 
sami ukrepajo in sodelujejo pri re{evanju nalog. Prijazno okolje za 
staranje, vse`ivljenjsko u~enje, vklju~evanje v informacijsko-komu-
nikacijske tehnologije, prostovoljstvo in vklju~evanje civilne dru`be 
na{teva kot odlo~ilne dejavnike te usmeritve.

Potek `ivljenja med izobra`evanjem, delom in upokojitvijo mora 
postati fleksibilen, medtem ko smo bili in smo v veliki meri {e vedno 
navajeni, da izobra`evanje sodi v mlada leta, delo v srednja, nato 
pa sledi upokojitev. 

Zgodovina ~love{tva potrjuje novo pravilo, ki gre v {tric z bolon-
jsko spremembo {tudija, podalj{evanjem gibljivega upokojevanja, 
vse`ivljenjskim u~enjem in podobnimi usmeritvami, da so namre~ 
u~enje, delo in socialna varnost smiselno razporejene zna~ilnosti 
vseh treh `ivljenjskih obdobij.

VZPOSTAVLJANJE SLOVENSKE MRE@E STARANJU 
PRIJAZNIH MEST IN STARANJU PRIJAZNIH PODE@
ELJSKIH SKUPNOSTI IN NJIHOVO VKLJU^EVANJE V 
SVETOVNO MRE@O SVETOVNE ZDRAVSTVENE ORGA-
NIZACIJE

Svetovna zdravstvena organizacija je nedavno poslala v izvajanje 
dr`avam ~lanicam zelo temeljito pripravljen, relativno enostaven za 
izvajanje in zato zelo obetaven program Starosti prijazna mesta in 
pode`eljske skupnosti. In{titut Antona Trstenjaka je pripravil projekt 
vklju~evanja slovenskih mest in pode`eljskih skupnosti. Pogovori z 
`upani nekaterih ve~jih slovenskih mest so pokazali, da je projekt 
pri nas izvedljiv in da se preko njega lahko uresni~i precej{en del 
ciljev sprejete nacionalne Strategije varstva starej{ih do leta 2010 
– solidarnost, so`itje in kakovostno staranje prebivalstva.

Tudi ob~ina Komenda se bo pridru`ila omenjenemu projektu in tako 
{e bolj poglobila in raz{irila dejavnosti na podro~ju skrbi za kako-

vostno starost in solidarno medgeneracijsko so`itje, kar je osrednja 
zaveza septembra 2006 sprejetega ob~inskega razvojnega pro-
grama skrbi za kakovostno starost in so`itje med generacijami.

Cilj projekta v letu 2008 je vklju~iti v mre`o ve~ja slovenska mesta 
in nekaj manj{ih lokalnih skupnosti ter izoblikovati model za nji-
hovo delovanje brez ve~jih novih stro{kov, kar pomeni pridobitev 
in usposabljanje dolo~enega {tevila prostovoljcev izmed ugledih 
me{~anov in krajanov tretje generacije, ob osnovni organizacijski 
podpori ob~inske uprave ter zdravstvene in socialne stroke.  

SEMINARSKA DELAVNICA Z VZGOJITELJICAMI  KO-
MENDSKEGA VRTCA

V letu 2007/08 se vrtec in osnovna {ola vklju~ujeta v prizadevanje 
ob~ine Komenda za kakovostno staranje in solidarno medgeneraci-
jsko so`itje v prihodnosti. Srce uspeha je pri tem dobro sodelovanje 
vzgojnih in izobra`evalnih organizacij v ob~ini, saj bodo dana{nji 
otroci in mladina ~ez leta odlo~ilni za oskrbovanje mno`ice starih 
ljudi in za kakovost so`itja med generacijami.

Na mladih svet stoji, pravi pregovor; na ~em pa stojijo mladi? Na 
dana{nji vzgoji njihovih osebnosti, pri ~emer sta vrtec in {ola ob 
dru`ini najodlo~ilnej{a. U~itelji in vzgojitelji pa so najve~ja skupina 
intelektualcev v na{i ob~ini, ki imajo velik vpliv na miselnost in 
kulturo.

Leto{nje {olsko leto je v vrtcu in osnovni {oli namenjeno osnovnemu 
informiranju in ustvarjalnemu na~rtovanju dela za prihodnje, ko bo v 
neposredni bli`ini nastajala stavba in programi medgeneracijskega 
sredi{~a.

Tako smo v marcu izvedli seminarsko delavnico za vzgojiteljice, v 
juniju pa bo podobna delavnica za u~iteljice in u~itelje komendske 
osnovne {ole.

Cilji te~aja so bili trije:

1. Ozavestiti se ter spoznati pre`ivetveni pomen solidarnega med-
generacijskega so`itja v vseh obdobjih `ivljenja, zlasti pa med 
otroci in starimi ljudmi.

2. Spoznavati poti do lepega medgeneracijskega so`itja v dana{njih 
razmerah.

3. Za~eti s pripravo za plodno medsebojno sodelovanje javnega 
ob~inskega vrtca Komenda in Medgeneracijskega sredi{~a 
Komenda.

Delo je potekalo v treh malih delovnih skupinah po principu social-
nega u~enja: VSI SMO U^ITELJI IN VSI U^ENCI, s predhodnim 
informativnim predavanjem prof.dr. Jo`eta Ramov{a. Vse vzgo-
jiteljice so par mesecev preje dobile nalogo, da predelajo knjigo 
Kakovostno staranje in so`itje generacij v Komendi, na te~aju 
pa so potem v treh skupinah izmenjavale spoznanja in izku{nje 
ob prebrani knjigi in katero spoznanje je komu najbolj ostalo v 
spominu.

Drugi del sre~anja je bil namenjen nanizanju idej, pobud, zamisli 
in predlogov o tem, kaj vse bi bilo mogo~e narediti v vrtcu za ~im 
bolj{e uvajanje otrok v poznavanje starih ljudi in v poznej{e medse-
bojno povezovanje vzgojno-varstvenega dela vrtca in sosednjega 
medgeneracijskega sredi{~a Komenda.

Sklepne ugotovitve seminarske delavnice so bile, da v komendskem 
vrtcu izvajajo `e celo vrsto programov v lu~i medgeneracijskega 
so`itja in da se veselijo ustvarjalne sinergijske povezave vzgojiteljic v 
javnem vrtcu ob~ine Komenda, lokalne politike in civilnih organizacij 
ter gerontolo{ke stroke pri iskanju novih mo`nosti za pred{olsko 
vzgojo za dobro poznavanje tretje generacije in za prakti~no vsak-
danjo medgeneracijsko solidarnost.

Izbrala in pripravila:
Viki Drolec

Dru`ba za vse generacije 
je naslov deklaracije, ki so jo novembra lani sprejeli v Leonu v [paniji, na ministrski konferenci

UNECE (Ekonomski in socialni svet Zdru`enih narodov,. Ekonomska komisija za Evropo). 
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Ustanova Petra Pavla Glavarja (UPPG) 
Komenda (Odbor za dodeljevanje socialne 
pomo~i) je ob zadnjem bo`i~no-novoletnem 
obdarovanju na{ih ob~anov in dru`in v stiski 
povabil k velikodu{nosti in solidarnosti z njimi 
tudi pri velikono~nem obdarovanju. To pov-
abilo pa, resnici na ljubo, tokrat ni naletelo na 
`eleni odmev in odziv. Pri nekaterih ob~ankah 
in ob~anih pa vendarle je, tako da smo lahko 
~lani omenjenega odbora iz darov, zbranih 
v trgovinah Marija v Mostah, Jana Komenda 
in Kme~ki hram Kri` (za trgovino TU[ Moste 
od uprave TU[-a nismo dobili dovoljenja za 
dobrodelno akcijo, zato je v tej trgovini tudi 
ni bilo), naredili tri pakete in jih po tehtnem 
premisleku razdelili na tri od predlaganih petih 
naslovov. Obdarovani so bili darov – pri njih so 
se tokrat najbolj izkazali Kri`ani –  zelo veseli, 
po podatkih, ki smo jih o obdarovancih imeli 
(ti so strogo zaupne narave!), pa so tudi pri{li 
v prave roke. 

Preostala predlagana naslova, prav posebej 
pa novi pro{nji za gmotno in denarno pomo~, 
ki sta prispeli po `e razdeljenih paketih, so 
nas nagnili, da smo se obrnili {e na podjetje 
LIDL, ki je UPPG Komenda ̀ e ponudil pomo~, 
~e bo potrebno. In ne zaman. LIDL nam je 
odstopil toliko dobrin, da smo iz njih naredili 
{e {tiri pakete in z njimi dodatno obdarili {e 

{tiri dru`ine v na{i ob~ini. Torej vsega skupaj 
sedem dru`in. 

Tako smo ob dobrodelni velikono~ni akciji tudi 
la`e »po`rli« nekaj kriti~nih besed, ki smo jih bili 
dele`ni te dni. Dobro se zavedamo resni~nosti 
pregovora: »Dobrota je sirota!« pa tudi zelo 
omejenih mo`nosti UPPG Komenda za pomo~ 
ljudem v stiski tako v denarju kot v gmotnih do-
brinah. Za to so dol`ne prve poskrbeti pristojne 
ustanove in slu`be na dr`avni in ob~inski ravni, 
UPPG Komenda pa s tem, kar dobi od dobrih 
ljudi, podjetij in ustanov, lahko ob~asno le bla`i 
najhuj{o stisko ljudi. Vendar tudi to je nekaj, ni 
kar tako, kajti bogve kdo je dal v velikono~no 
ko{arico dar, si je mogo~e celo pritrgal od 
lastnih ust, da bi dobil drugi, potrebnej{i 
od njega??! Zato smo vsem dobrotnikom, 
trgovinam, ki so nam omogo~ile zbiranje 
darov, podjetnikom in podjetjem, posebej {e 
LIDL-u, zelo hvale`ni, da smo sploh lahko za 
veliko no~ obdarovali in s tem razveselili vsaj 
nekaj dru`in v na{i ob~ini. 

Hvale`ni smo tudi O[ Komenda-Moste 
(ravnateljici Miri Rek in u~iteljici likovnega 
pouka Milojki Volkar), posebej pa u~encem 
likovnega kro`ka, ki so v sodelovanju z 
nekaterimi {tipendisti UPPG Komenda izde-
lali za naro~nika 400 velikono~nih vo{~ilnic; 
polovica izkupi~ka od prodaje bo {la za 

Andrej Verli~, pod`upan mestne ob~ine 
Maribor za podro~je kulture, {porta in drugih 
dru`benih dejavnosti, je 15. aprila zve~er v 
razstavi{~u Archivum Pokrajinskega arhiva 
Maribor odprl razstavo o malte{kih vite{kih 
komendah na Slovenskem. Polni naslov 
razstave je: Malte{ki vite{ki red na Sloven-
skem s poudarkom na postojanki v Melju 
v Mariboru (od 13. stoletja do za~etka 19. 
stoletja). Pripravil jo je akademik prof. dr. Jo`e 
Mlinari~ iz Maribora, pri postavitvi razstave 
pa mu je pomagalo vodstvo Pokrajinskega 
arhiva Maribor na ~elu z direktorico dr. Slavico 
Tov{ak, ki je tudi vodila odprtje razstave (na 
fotografiji).

Akademik Mlinari~ je na njem podrobneje 
spregovoril o vseh treh nekdanjih malte{kih 
vite{kih komendah na Slovenskem (Melje v 
Mariboru, sv. Peter na Kranjskem – sedanja 
Komenda, in Polzela), vodstvo arhiva pa je 
pripravilo prilo`nostno publikacijo z njegovim 

Budnarjeva 
muzejska hi{a  
Turisti~no dru{vo Kamnik upravlja ve~ kot 
350 let staro Budnarjevo muzejsko hi{o v 
Zgornjih Palov~ah nad Kamnikom. V njej po-
tekajo najrazli~nej{e prireditve, delavnice in 
razstave, ki so namenjene predvsem seznan-
janju z na{o bogato kulturno dedi{~ino in 
negovanju le-te. Hi{a je odprta vsako soboto 
in nedeljo med 14. in 17. uro, po dogovoru za 
ve~je skupine pa tudi izven teh terminov.

predavanjem in opisom razstavljenega 
gradiva in predmetov. 

Za nas, komendske ob~ane, je {e posebej 
pomemben tisti del razstave, ki zadeva na{o 
nekdanjo komendo pri sv. Petru na Kran-
jskem, in ima na razstavi zelo pomembno 
mesto. Najve~je zasluge zanj ima prav aka-
demik Mlinari~, ki je v letih 1977 in 1998 obis-
kal Osrednji dr`avni arhiv v Pragi, kjer v fondu 
Veliki ~e{ki priorat hranijo dragocene listine v 
zvezi z na{o malte{ko vite{ko komendo, med 
drugim tudi listino z najstarej{o doslej znano 
njeno omembo z dne 21. januarja 1256. 
Fotokopijo te listine si je mogo~e ogledati 
tudi na razstavi, pa {e marsikaj drugega, kar 
daje vedeti, da bo treba zgodovino Komende 
v marsi~em napisati na novo, predvsem pa 
dopolniti, saj je v njej {e veliko »belih lis«. Pre-
cej tega gradiva je dr. Mlinari~u uspelo prin-
esti s seboj v Slovenijo, je pa darilo Republike 
^e{ke Republiki Sloveniji, je povedal ugledni 
strokovnjak in najve~ji poznavalec malte{kih 
vite{kih komend na Slovenskem.

Zgodovino Suverenega malte{kega vite{kega 
reda in Slovensko dru{tvo Suverenega 
malte{kega vite{kega reda je predstavil 
predsednik tega dru{tva prof. dr. Peter 
Vencelj iz Kranja. 

Pod`upan Verli~ je pohvalil, da je Suvereni 
malte{ki vite{ki red znova za`ivel na Slov-
enskem in da sku{a v sedanjih razmerah 
uresni~evati njegovega duha in naloge. 

dobrodelne namene ustanove, polovica pa 
bo ostala {oli. 

Zopet so se izkazali na{i skavti, ki so za UPPG 
Komenda darovali del darov, zbranih ob 
razna{anju lu~i miru iz Betlehema po domovih 
na{ih ob~anov. 

Pripravljenost u~encev in mladih pomagati 
pomo~i potrebnim nas veseli, nam vliva 
novih mo~i za na{e delo. To pa bo {e veliko 
bolj uspe{no, ~e bomo zdru`ili na{e mo~i 
in sposobnosti, znali videti, poiskati in tudi 
predlagati UPPG Komenda ljudi, ki so resni~no 
potrebni pomo~i, ter tudi sami od sebe ali prek 
ustanove radi pomagali. Potem bo ne samo 
o bo`i~u in veliki no~i ve~ sre~nih obrazov, 
src in pomirjenih du{ v na{i ob~ini in `upniji, 
marve~ skozi vse leto. Stiska, tako gmotna kot 
du{evna, namre~ kli~e po takoj{nji pomo~i, 
ukrepanju! Jutri je za marsikoga lahko `e 
prepozno! Zato pomagajmo danes!

Velik boglonaj vsem, ki ste s pomo~jo UPPG 
Komenda na{im ob~anom in dru`inam v stiski 
polep{ali veliko no~! 

In velika pro{nja: pomislite nanje, spomnite se 
jih ve~krat tudi med letom.

Z dobro in razumevajo~o besedo, predvsem 
pa v dejanju!

V imenu UPPG Komenda: Jo`e Pavli~ 

Ve~ solidarnosti!

Malte{ke vite{ke komende na Slovenskem
Odprtje razstave so po`lahtnile pevke in pevci 
vokalne skupine @itje.

Razstavo si je mogo~e ogledati do konca 
septembra od 8. do 14. ure od ponedeljka do 
petka v zgradbi Pokrajinskega arhiva Maribor 
na Glavnem trgu 7 v Mariboru, zunaj tega 
~asa pa sprejemajo tudi posebej najavljene 
skupine. Lepo in prav bi bilo, da bi jo videlo 
tudi ~im ve~ na{ih ob~anov, saj je povezana 
s pomembnim obdobjem na{e zgodovine, 
po katerem je na{ kraj tudi dobil ime in 
postal prepoznaven v Sloveniji in po svetu. Z 
vodstvom Pokrajinskega arhiva Maribor bi se 
veljalo pogovoriti tudi o gostovanju razstave 
pri nas v Komendi. Z akademikom Mlinari~em 
pa tudi, da bi podrobneje raziskal ve~stoletno 
zgodovino malte{ke vite{ke komende pri nas, 
o kateri je doslej znanega razmeroma malo, 
najve~ pa ve prav on.  

Jo`e Pavli~
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O okolju, denarju in 
»znanju«
Gotovo ste ̀ e opazili, da so politiki globoko 
v predvolilnem afektu. Obna{ajo se kot 
turisti, zvezdniki na obisku, ki so polni hvale 
in dobrikanja na na{ ra~un. Mi bomo raje 
jasni in stvarni.

Doma~i izvedenci nam pospe{eno ustanav-
ljajo razne »centre«: za smeti, za {port, 
za Komendo, za so`itje. MBO center je 
nepremi{ljenost; ob~ini s poslovnimi naselji, 
prekladalno-sortirno postajo, ekolo{kimi 
otoki in doma~im lo~evanjem odpadkom 
se ni treba bati prihodnosti. Ko ljudje v klu-
bih vedo, kaj se jim spla~a, politiki pa tudi, 
rekreacija, parkiranje na nekdanjih najbolj 
plodnih njivah in razlivnem obmo~ju P{ate 
ni nenavadnost. Komenda, Komendsko je 
zasnovano policentri~no - v to smer mora 
iti razvoj, zato je pisarjenje o nekak{nem 
»centru« Komende navadno politikantstvo 
in znak nerazgledanosti. Zadnji »center« je 
nekaj posebnega, izvirnega. Na poplavnem 
obmo~ju (da, tudi ta!) bo simbolno {iril idejo 
o medgeneracijskem so`itju (o zdravilni 
mo~i sonca in »biznisu«). Bog ne daj, da bi 
kdo podvomil o tem, ali celo trdil, da tako 
ne razmi{lja tudi uradna oseba. 

Mi pa o~arani zremo v instant konfekcijska 
naselja, ogromne pobarvane stanovanjske 
»panje« v Mostah, v do konca dodelane 
ceste (ka{ljate?) z naostrenimi robniki, BTC 
postajali{~i in neustreznimi, a »var~nimi« (?) 
svetilkami.

Da, da, `ivljenje je lahko tako lepo in eno-
stavno, ko bi le razumeli. Trgovina? Seveda! 
Predvsem pa stanovanja – tudi luksuzna 
– in poslovni prostori. Trgovina je za zraven, 
trgovina lahko po~aka. Kaj pa zdravni{ka 
~akalnica? Absolutno! Ampak, taka, maj-
cena, kot vlakovni kupe. Je {koda javnega 
denarja za sofinanciranje. Toda glej, najde 
se denar za dodatne {portne garderobe, za 
neodgovorno, populisti~no podprtje ideje o 
cepljenju proti HPV, okrog 3000 EUR bruto 
za `upana, 40% od tega za pod`upana,..

O~itno res znajo z denarjem, zato »ino-
vativna, majhna in hitro razvijajo~a se 
ob~ina« i{~e cca 1100 EUR priklju~nine na 
kanalizacijo od mladih dru`in, delavcev z 
majhno pla~o, nezaposlenih, vdov, upoko-
jencev,.. Naenkrat, ko `e vsak kramar daje 
na obroke! Ga ni politika – pogumne`a, ki 
bi se tu izpostavil. Pa kaj bi to; nastavili smo 
svoje ljudi v ~asopis in »neodvisne« liste, {e 
po ljudsko, gasilsko se ´parkrat´slikamo, 
pa bo!  

Tudi to je znanje. 

Marsikaj je `e zapravljenega, dokon~no 
izgubljenega. In nekega dne se boste 
morda ozrli okrog sebe in takrat.., takrat bo 
`e prepozno.

Stane Mo~nik,
 Zaj~eva cesta 13, Komenda

^estitka 
 Delavci veselite se vsakega zaslu`ka od 
“fu{a”, kajti z minimalcem se ne bo dalo 
ve~ `iveti !  @IVEL 1.MAJ !

“Delavci”, ki so med najbogatej{imi 
Slovenci,  pa `iveli kjerkoli v Dubaju, 
Maldivih,Caribih... a jih bo mafija vedno 
na{la....

Lep pozdrav Bojan

Odgovor na pismo 
g. Igorja Kluna objavljeno v zadnji {tevilka 
glasila “ Aplenca “ v rubriki “ VA[A PISMA 
“ ( {t. 3 / 2008, stran 9 )

Imam ob~utek, da so komentarji na{ega 
OO za vas zelo mote~i. Vendar tako mi 
~lani, kot tudi ostali ob~ani imamo vso 
pravico, da izrazimo svoje mnenje o aktu-
alnih zadevah v doma~i ob~ini. ^udim se, 
zakaj se kar po vrsti ogla{ate, ~eprav vas 
niti z besedico ne omenjamo. Postavlja se 
mi vpra{anje. “Kdo je zdaj tisti, ki napada?“ 
In po vsem tem {e upate, da vam nih~e ne 
bo odgovoril. Pa se zelo motite, kajti zdaj 
je tudi mene nekaj krepko zbodlo.

Gospod [mid nam je vsem kandidatom za 
svetnike nudil enake mo`nosti promocije 
po svojih najbolj{ih mo~eh. In tudi plaka-
tov je bilo dovolj. Seveda pa vsega le ne 
more storiti namesto nas. Ste mogo~e kdaj 
pomislili, da smo sami naredili premalo. 
Z ozirom na to, da sva oba priseljenca s 
sorazmerno kratkim sta`em, nama je {irok-
ogrudno ponudil mo`nost. [e posebej pa 
vam, saj vas je postavil na prvo mesto na 
listi, vas poslal na soo~enje, vi pa ̀ al ali na 
sre~o vsega tega niste znali izkoristiti. Na 
sre~o zato, ker ste prevarali svoje tovari{e 
iz volilne kampanje in ste morali biti na 
volitvah pora`eni, da ste pokazali svojo 
pravo barvo. Bolj po{teno bi bilo od vas, 
da bi takoj na za~etku povedali, da ste pa~ 
druga~nega prepri~anja. Da je vse skupaj 
{e manj higieni~no, ste na predlog na{e 
stranke sprejeli {e funkcijo ~lana nadzorne 
komisije. Potem pa ste prestopili v SD.

Da se ~loveku obrne. In zdaj bi nam radi 
solili {e pamet? ̂ e pa govorimo {e o pora-
zih, v svojem ̀ e kar dolgem politi~nem de-
lovanju, {e nisem sre~al ~loveka, ki bi tako 
te`ko prenesel poraz kot ravno vi. Ker ste 
bili prvi na listi, ste bili prepri~aniv zmago. 
Kdo vam je branil agitirati za zmago. Kdo 
vam je branil potegovati se za preferen~ne 
glasove? 

Kar pa se ti~e nepravilnosti v na{i ob~ini, 
{e nisem sli{al, da bi vi kaj odkrili in tega 
tudi  ve~ ne pri~akujem. Zato mi dovolite, 
da se kot ob~an in kot podpredsednik OO 
SDS Komenda {e kdaj oglasim.Vendar 
na temo katere od dejanskih problematik, 
pomembnih za na{o skupnost.

Vladimir Daj~, ^ebuljeva 6,
1218 Komenda

Izjava  
Dru{tvo upokojencev Komenda v svojem 
programu veliko skrb posve~a socialnemu 
programu svojih ~lanov. Ta skrb in aktivnost 
je izra`ena tudi z programom medgen-
eracijskega sodelovanja. V ta program je 
vklju~enih preko 160 ~lanov dru{tva.
Dru{tvo ne bi bilo prepoznavno in medijsko 
uspe{no med ob~ani brez zelo velike in 
uspe{ne medijske pokritosti. To medijsko 
poro~anje je posebno podano preko 
ob~inskega glasila APLENCA, ki redno in 
zelo korektno poro~a o na{em delu. Pri 
tem bi izpostavil odgovornega urednika 
ob~inskega glasila g. @alar Andreja, ki 
redno poro~a o na{ih aktivnostih pred-
vsem na podro~ju povezave starej{ih in 
vklju~evanje v program Medgeneracijskega 
sodelovanja.
Komenda 21. 3. 2007

Predsednik DU Komenda, Janez Kimovec

Gratel in T2
Spo{tovani, prebrala sem va{ ~lanek o polag-
anju opti~nih kablov v ob~ini in zasledila va{e 
povabilo, da vam lahko po{ljemo vpra{anja 
v zvezi s podjetjem Gratel oziroma T2. Pred 
dobrim mesecem se je oglasil predstavnik 
(verjetno {tudent) Gratela in mi ponudil v 
podpis `e pripravljeno soglasje k polaganju 
opti~nih kablov. Poprosila sem ga, da bi mi 
povedal, kje naj bi vod potekal, pa mi `al ni 
znal povedati. Predvsem me je zanimalo, kje 
na na{i parceli (stanujemo v Nasov~ah 21 a) 
bodo kopali, in kje bodo izdelali priklju~ek, 
saj sem na soglasju zasledila klavzulo, da 
sem bila predhodno `e obve{~ena o tem.  

Klicala sem na Gratel, dobila {tevilko od-
govorne Gratelove odgovorne osebe in se 
s to osebo tudi dogovorila, da pride in mi 
obrazlo`i, kje bo potekal vod.  @al se ta 
oseba ni oglasila, zato se obra~am na vas. 
Vsi v dru`ini smo zainteresirani za inter-
netno povezavo in tudi ostale storitve T2, 
saj ima pester izbor televizijskih programov 
(naprimer Discovery - History, ki ga nam 
dosedanji operater ne nudi). Edini podatek, 
ki sem ga do sedaj zasledila (pa {e tega 
na zboru eta`nih lastnikov v objektu, ki ga 
upravljamo v Ljubljani), da zna{a trenutno 
mese~na naro~nina pri T2 30?.

Prosim predvsem za informacijo, kje bo vod 
potekal in v kolikor je mo`no, kje naj bi vod 
do na{e hi{e potekal.

Za informacijo se vam  sr~no zahvaljujem in 
vas lepo pozdravljam!

Meli Medi~, Nasov~e 21/a,
1218 Komenda

Pojasnilo uredni{tva: @e naslednji dan smo 
po posredovanju od gospe Meli Medi~eve 
dobili naslednje sporo~ilo: »Najlep{a hvala 
za va{ prijazni in hitri odgovor. Gratelov 
zastopnik mi je `e poslal e-mail, da se do-
govoriva za ogled.«

Meli Medi~



PISMA - DOGAJANJA

11

Glasilo ob~ine Komenda 4/2008Aplenca

^estitka ob 1. maju!
Morda so prazni~ni dnevi ob Dnevu up-
ora proti okupatorju in 1. maj, praznik 
dela primeren ~as, da razmislimo o 
vrednotah in sporo~ilni vrednosti teh 
dneva prostih dni. 
Kako za`eleti veselo prazni~no 
razpolo`enje, ko nekateri komaj pre`ivijo 
s pla~o in dolgovi! Kres, gola`, nagelj 
na prsih so zvodenela pijan~evanja 
osamljenih in apati~nih delavcev, 
~e je lepo vreme pa {e kak piknik 
srednje{olskih prijateljev in znancev.
To je vse, kar je ostalo. Tudi budnice 
niso ve~ to, kar so bile. Da bi pa na 
radiju sli{ali kak{no Hej brigade ali pa 
Bandiero rosso, bi nas mulci spra{evali 
za kaj se nam gre; oni tako ne vedo! 
Vpra{am vas, kaj naj delavkam in 
delavcem za`elimo v ~estitki, da ne 
bo pamflet?

Vesna @ivadinov [tebe
P.S.: Delavci popla~ajte dolgove, vzem-
ite nov puf! @IVEL 1. MAJ. Delavci, ki 
`ivijo od svojega teko~ega in minulega 
denarja pa, nasvidenje SLO,  `iveli 
Dubaj, Moldivi, .....

Od konca lanskega leta, ko so bili odprti 
prvi programi teritorialnega sodelovanja, 
na Centru za razvoj intenzivno i{~emo 
primerne evropske partnerje za sode-
lovanje na skupnih projektih.  Namen 
snovanja skupnih evropskih projektov je 
v krepitvi sodelovanja na medregionalnem 
podro~ju v Evropski uniji. 
Projekti, v katere se vklju~ujemo z na{im 
obmo~jem, so usmerjeni na podro~ja tra-
jnostnega turizma, dedi{~ine, trajnostne 
mobilnosti, obnovljive energije, lokalnih 
pode`elskih produktov in storitev ipd., 
skratka na podro~ja, ki so za obmo~je 
zanimiva in pomembna. Pri tem izhajamo 
iz izku{enj, pridobljenih v sodelovanju v 

transnacionalnem projektu »RegioMar-
ket«, kjer enega od glavnih rezultatov 
predstavlja oblikovana krovna blagovna 
znamka Srce Slovenije, ki nudi odli~no os-
novo za nadaljnje evropsko povezovanje 
in nadgradnjo.   

Sa{a Ceglar
Center za razvoj Litija

www.razvoj.si

Gradimo blagovno znamko 
Srce Slovenije in delamo na 
sr~ni pogon
Na Centru za razvoj Litija se ves ~as 
izobra`ujemo. V svojo dru`bo povabimo 

vrsto razli~nih strokovnjakov. 
Tako smo se v petek, 4. aprila 
2008, zbrali v Naravnem 
zdravilnem gaju Tunjice. S 
strokovnjakinjo na podro~ju 
blagovnih znamk, gospo 
Ladejo Ko{ir, smo imeli 
delavnico na temo blagovne 
znamke Srce Slovenije. 

Blagovna znamka Srce Slo-
venije obsega geografsko 
podro~je v obliki srca. Le to 
sega od doline Kamni{ke 
B i s t r i c e  d o 
V r a n s k e g a , 
vse do Rade~, 
Mirne, Muljave, 
Dom`al in Ko-
mende. Znotraj 

meja obmo~ja, ki niso to~no 
dolo~ene, sku{amo povezati 
razli~ne vsebine: kulturno 
in naravno dedi{~ino, pri-
reditve, dogodke, festivale, 
kulinariko, gostinsko po-
nudbo, preno~i{~a, inova-
tivnosti…, skratka vse kar je 
na tem obmo~ju doma~ega 
in na{ega. Na{ cilj je, da 
postane Srce Slovenije pro-
stor, kjer bomo radi delali in 
`iveli. Po kon~ani delavnici 
smo si na energijskih to~kah 
zdravilnega gaja nabrali ener-
gijo za pripravo projektov in razvoj obmo~ja 
Srca Slovenije. Na centru za razvoj Litija 
vedno delamo na sr~ni pogon.

Adela Ramov{

Center za razvoj Litija, www.razvoj.si

Trkamo na vrata dedi{~ine 
V lanskem letu je Ob~ina Komenda kot 
partnerska ob~ina v projektu Trkamo na 
vrata dedi{~ine uspe{no kandidirala 
za pridobitev evropskih sredstev na 
razpisu za razvoj regij. Poleg Dola pri 

Ustvarjanje evropskih partnerstev preko programov 
teritorialnega sodelovanja

Ljubljani, ki je vodilni partner v projektu, 
vklju~uje projekt {e 8 drugih partnerskih 
ob~in – Morav~e, Trzin, Dom`ale, Ko-
menda, Kamnik, Lukovica, Litija in [martno 
pri Litiji.  

V prvi fazi projekta so bila za posamezne 
ob~ine nabavljena igri{~a za otroke ter 
po~ivali{~a, ki bodo name{~ena ob posa-
meznih to~kah dedi{~ine oziroma ob poti 
med njimi. Od tega bo dobila Ob~ina 
Komenda igri{~e. Na ta na~in bo pridobila 
Komenda pomembno opremo za ureditev 
otro{kih povr{in.  

Za razvoj to~k dedi{~ine je bil izbran Center 
za razvoj Litija, ki bo v obdobju do septem-
bra 2009 obstoje~o tematsko pot to~k, ki 
so povezane v blagovno znamko Trkamo 
na vrata dedi{~ine, dodatno nadgradil 
z materiali in vsebinami za uspe{nej{e 
tr`enje. Okrog to~k dedi{~ine bo sku{al 
razviti tudi dodatno celovito turisti~no po-
nudbo, saj je veliko potencialov obmo~ja {e 
neizkori{~enih. Projekt je zelo pomemben, 
saj odkriva premalo poznano, a v sloven-
skem in tudi {ir{e v evropskem prostoru 
izjemno naravno, kulturno in tehni~no 
dedi{~ino. 

Za za~etek zbiramo na Centru za razvoj 
Litija najrazli~nej{e informacije o naravni 

in kulturni dedi{~ini, tradicionalni ku-
linariki, obi~ajih, prireditvah, doma~ih 
obrteh iz posameznih krajev udele`enih 
ob~in, tudi iz Komende. Zato vabimo vse 
osnovne {ole, da nam posredujejo `e 
zbrane podatke ali pa se te naloge {e lotijo. 
Za sodelujo~e osnovno{olce imamo pred-
videno tudi  nagrado. Zbrane informacije 
nam po{ljite do 9. maja 2008 na naslov: 
Center za razvoj Litija, Kidri~eva 1, 1270 
Litija ali na mija.jemec�razvoj.si.

Mija Jemec

Center za razvoj Litija, www.razvoj.si

Fotografija: Zdravilni gaj Tunjice, april 2008.

Fotografija: Tradicija lon~arstva predstavlja pomembno 
dedi{~ino Ob~ine Komenda (foto: www.rokodelstvo.si).
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Fotografija meseca
Bela Velika no~ – Rok Petri~, Breg 8, 
Komenda 

Seveda nismo pri~akovali, da bodo dobit-
niki osatov navdu{eno pri{li in sprejeli lepe 
Listine, ki smo jih pripravili tako za ^ebele 
kot za dobitnike Osatov. Vendar pa nismo 
pri~akovali, da se bodo kar vsi Osati po 
vrsti »poskrili«.

Verjamemo, da je bilo nekaj zadrege, 
verjamemo in upamo pa tudi, da bomo 
prihodnji~, ko bomo {e naprej NA PRE@

I za lepo in manj lepo, zasledili, da se je 
kak{en Osat spremenil v ^ebelo oziroma 
lepo zacvetel.

Na{o akcijo smo na dan ~istilne akcije v 
soboto, 19. aprila, v ob~ini Komenda in 
ob leto{njem 22. aprilu - Dnevu zemlje 
poimenovali kar ^isto je lepo. Ko smo se 
zve~er zbirali v dvorani doma, je nekaj 
trenutkov kazalo, da bodo med nami samo 

Podelili smo ^ebele in Osate
Vsakomur Listina, pa tudi brezpla~na vstopnica za Terme Snovik in Arboretum.

nastopajo~i. A se je potem vendar med 
^ebelami nabralo nekaj obiskovalcev, ki so 
se ~udili, kje so nekatera imena in skupine. 
A je potem sledila hudomu{na pripomba, 
da pa~ {e niso volitve, ker bi sicer bili za-
gotovo eni in drugi v dvorani. 

No, rekel bom, da smo bili in bi bili veseli 
vsakogar, ki je bi bil, ali bi bil v soboto zve~er 
z nami in si vzel urico ~asa za prijeten pro-
gram in za potrditev naslova in akcije ̂ isto 
je lepo. Spremljali pa smo program, za kat-
erega bi mi bilo `al, ~e bi ga zamudil. 

Dobitniki Listin ^ebela in Osat, ki so pri{li 
v dvorano na prireditev in podelitev, pa so 
dobili tudi nagrado: brezpla~no vstopnico 
za Terme Snovik in brezpla~no vstopnico 
za Arboretum v Vol~jem potoku. Za njihovo 
podporo akcije iskrena hvala, vsem vam pa 
povabilo, da v teh pomladnih dneh obi{~e 
terme in arboretum. 

Predsednik Turisti~nega dru{tva Komenda 
Vid Koritnik je med drugim poudaril, da 
smo skupaj sledili enem samemu cilju: Z 
lepimi zgledi spodbuditi ~im {ir{e posne-
manje, z opozorilom pa pokazati mote~e 
primere. V nobenem primeru pa na{ cilj niso 
bila kakr{nakoli {ikaniranja. ̂ ebele in Osati 
naj bodo zato prijaznost in `elja, da bi bila 

ob~ina Komenda v prihodnje ~im lep{a.

Odgovorni urednik Aplence Andrej @alar 
pa je med drugim pod~rtal, da je v ̀ ivljenju 
tako, da v~asih v gozdu ne vidimo dreves, 
da pa zgledi vendarle vle~ejo. In ~e bomo 
videli drevesa, lepa drevesa in se prijazno 
po njih zgledovali, bomo vsi in skupaj zado-
voljni pri{li do cilja, ki smo ga zasledovali v 
Uredni{tvu Aplence s TD Komenda, da je 
^isto lepo. S ~estitko, zahvalo in s spod-
budo v prihodnje pa je nagovoril dobitnike 
tudi pod`upan ob~ine Komenda

Mirko Kepic. 

Ostajamo naprej Na pre`i.

Pod`upan Mirko Kepic: ^estitka in spodbuda 

Listine in nagradi Terme Snovik in Arboretoma sta podeljevala Vid Koritnik 
in Andrej @alar

Poleg Harmonikarskega orkestra iz Meng{a pod vodstvom Franca 
Veiderja in pevca Hervina Jakon~i~a je nastopil tudi ansambel Galop 
(na sliki), program pa je povezovala Jana Kosirnik.

Nastopili sta tudi plesalki Plesnega kluba Ur{ka 
Patricija Crnkovi~ (na sliki) in Tadeja Horvat
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NAGRADNA KRIŽANKA
22. ALPSKI VE^ER NA BLEDU
v [portni dvorani Bled v soboto, 10. maja 2008, ob 20. uri. 
Nastopilo bo 28 narodno zabavnih ansamblov, prireditev bo 
posnela in predvajala TV Slovenija. 

Izžrebali bomo 5 krat po 2 vstopnici. 

Re{eno križanko (lahko napi{ete tudi samo re{itev kupona) 
po{ljite na naslov: Uredni{tvo Aplence, Zaj~eva 23, 1218 Ko-
menda DO VKLJU^NO 6. MAJA. Na kuverto napi{ite: ime, priimek, 
naslov in pripi{ite Nagradna križanka. Sre~nim izžrebancem bomo 
vstopnice poslali po po{ti do 8. maja. 

Nagrajenci križanke ARBORETUM VOL^JI POTOK - Cvetje v 
naravi za du{o  v Aplenci {tevilka 3/2008:

1. nagrada – celoletna vstopnica –

Marija [tern, Mlaka 7A, 1218 Komenda  

2. nagrada – 4 celodnevne vstopnice –

Nika ^ebulj, Gmajnica A, 1218 Komenda 

3. nagrada – 3 celodnevne vstopnice –

Silva Hafner, Glavarjeva  cesta 60, 1218 Komenda   

4. nagrada – 2 celodnevni vstopnici –

Jure Dolmovi~, Nasov~e 1, 1218 Komenda   

5. nagrada – 1 celodnevna vstopnica –

Mojca Ber~i~, Urhova ulica 8, 1218 Komenda 

^estitamo. Nagrajenci prejmejo vstopnice po po{ti. Obi{~ite 
Arboretum v Vol~jem Potoku. Med posebnostmi in novostmi je 
tudi Minimundus.
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Testo: za peka~ premera 24 cm:
6 jajc
120 g sladkorja
120 g moke
2-3 `lice ~okolade ali kakava v prahu
8 `lic olja
1 pecilni pra{ek
cca. pol litra nesladkanega ~aja za 
vla`enje
Krema:
2 sladki smetani
200 g jedilne ~okolade
Obliv:
150 g jedilne ~okolade
50 g masla
5-8 `lic mleka

Danes, ko se je treba vzgoje in partnerstva 
u~iti, se marsikdo izmed nas vpra{a, kaj 
pa sploh je zdrav partnerski odnos? Imava 
midva dober odnos? Kje je {lo narobe, da 
sva tako nesre~na?

Zdravi odnosi so v primerjavi z nezdravimi 
dinami~ni in izzivalni. Zanje je zna~ilna 
odprta dr`a, ranljivost. Kaj pa to pomeni? 
Odprtost pomeni, da ~lovek vidi `ivljenje 
kot izziv, prilo`nost za uresni~evanje svojih 
potencialov, ̀ elja. Pomeni tudi pripravljen-
ost tvegati, raz{iriti meje svojega sveta. 
Ranljivost pa pomeni odpreti se svojemu 
partnerju toliko, da mu lahko zaupa{ svoje 
notranje strahove, boje, dileme in pri tem 
tvega{ nepredvidljivost partnerjevega 
odziva.

Nezdravi odnosi pa se ka`ejo v izogibanju 
odnosa, trmi in nesposobnosti sprejeti 
dobronamerno kritiko in logi~ne po-
sledice svojih dejanj.

 Katere so lastnosti zdravega intimnega 
odnosa (Kompan Erzar, 2003)?

1. ISKRENOST IN VPOGLED VASE: iskreni 
ljudje delajo tisto, kar v mislih zagovarjajo 
in obratno in so to pripravljeni povedati tudi 
partnerju. Vpogled vase pa je ugotavljanje, 

kdo si in kak{en si; pomeni sprejetje in 
priznanje dobrih in slabih lastnosti. Tak{na 
oseba bo prav v slabih lastnostih navezala 
odnose z drugimi, se nau~ila prositi za 
pomo~, npr. ̀ ena prosi mo`a, naj ji pristopi 
na pomo~ pri pisanju elektronske po{te, saj 
je sama ni ve{~a.

2. SPO[TOVANJE DRUGEGA, SVO-
BODA: ljubezen je sposobnost veseliti se 
druga~nosti drugega in jo podpirati, kar 
s seboj prinese spo{tovanje partnerja in 
sebe. Partner se mora zavedati, da so ̀ elje 
in hrepenenja njegovega partnerja enako 
pomembni kot njegove ̀ elje in hrepenenja. 
Svoboda v odnosu pomeni, da se partnerja 
toliko ~ustveno odpreta drug drugemu 
(npr. mo` `eni pove, kako je danes jezen 
in razo~aran nad njo, ker ni skuhala kosila, 
`ena pa mo`u, da ga pogre{a in je zelo 
osamljena), da lahko podpirata razli~nost 
drug drugega, ampak se ne prilagajata 
v celoti drug drugemu (ker tako izgubita 
sebe). Pogoj za tak odnos pa je zvestoba, 
ki je vedno odvisna od posameznika, nikoli 
od drugega.

3. SO^UTJE IN RAZUMEVANJE DRU-
GEGA: temelj intimnega odnosa je spo-
sobnost pristnega so~utja do drugega, kar 
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www.kamnik.socialnidemokrati.si

GSM: 031 284 829

Socialni demokrati vam ̂ estitamo ob 
dnevu upora proti okupatorju in ob 
mednarodnem prazniku dela.

Vabimo vas, da se 1. maja dopol-
dne udeležite  tradicionalnega 
praznovanja praznika dela v Kamni{ki 
Bistrici.

Prisotne bosta nagovorila poslanec 
SD Du{an Kumer in mag. Julijana 
Bizjak – Mlakar, svetovalka predsed-
nika SD Boruta Pahorja.

predsedstvo OO SD

Kamnik - Komenda

Odnosi v krizi(3): Kaj je zdrav odnos?
pomeni sposobnost razumevanja in spre-
jetja drugega tak{nega, kot je, ter isto~asno 
ohraniti odprt pogovor o podobnostih in 
razli~nostih ~ustvovanja, dojemanja sveta 
partnerja in sebe. Najve~ja iluzija v odnosu 
je spremeniti partnerja.

4. ODSOTNOST MANIPULACIJE, KON-
TROLE, USTRAHOVANJA: gre za odsot-
nost kakr{nega koli fizi~nega, spolnega, 
~ustvenega nasilja, ustrahovanja, manipu-
lacije, kontrole. Manipulacije v odnosih so 
razli~ne, npr. kaznovanje drugega s ti{ino, 
nadvlada partnerja s fizi~nim nasiljem, 
odvisni{ko vedenje.

5. ZVESTOBA, FIZI^NA PRIVLA^NOST: 
ko se partnerja odlo~ita za zvestobo, se 
odlo~ita za prisotnost (v ~ustvenem smislu) 
v odnosu in {ele na tem temelju lahko 
pri~neta graditi bogastvo intime. Spolnost 
v zdravem odnosu pa predstavlja le del 
odnosa, ki odnos obogati, ki pa ni prisila 
niti najpomembnej{i del odnosa.

Zdrav odnos pomeni aktivno, odgovorno 
`ivljenje z izbranim partnerjem, kjer se 
nau~imo sprejemati partnerja, kakr{en je 
in najpomembneje-sprejemati sebe.

Ana Zarnik, univ. dipl. psih.

^okoladna torta 
Najprej naredimo kremo, saj mora dlje 
~asa stati v hladilniku. Sladko smetano in 
~okolado skupaj zavremo in prelijemo v 
posodo, v kateri jo bomo stepli. Ohladimo v 
mrzli vodi in za ve~ ur postavimo v hladilnik. 
Stepemo kot navadno smetano. 

Pri pripravi biskvita najprej lo~imo rumen-
jake od beljakov, ki jih stepemo v trd sneg, 
na koncu stepanja pa mu dodamo {e 
1/3 sladkorja. Preostali sladkor stepemo 
z rumenjaki, ~okolado v prahu in po `li-
cah dodajamo {e olje. V maso previdno 
vme{amo sneg in moko s presejanim 
pecilnim pra{kom. Pe~emo v nama{~enem 
peka~u pribli`no 45-60 minut v pe~ici seg-
reti na 175 stopinj C. Pripravimo {e ~aj za 
vla`enje plo{~. Sama sem uporabila ~aj 

divje ~e{nje, 
torta pa pride 
ravno dovolj 
navla`ena, ~e 
vsako plo{~o 
nav la` imo s 
pribli`no 1 dl 
~a ja .  Ko  se 
biskvit nekoliko 
ohladi, ga tri-
krat prere`emo 
(al i  dvakrat , 
~e ga delamo 
zgolj iz 4 jajc). 
Nama`emo s 
kremo in obli-
jemo s ~oko-

lado. Povrhu lahko potresemo kokosovo 
moko. Torta ni nasitna, saj v kremi ali 
biskvitu ni masla oziroma margarine. 
Najbolje pa je seveda, ~e jo pripravimo dan 
preden jo postre`emo. Lahko jo naredimo 
tudi v pravokotni obliki in postre`emo kot 
~okoladne kocke.

Pa dober tek, vam `eli

Marta Jerebi~
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Neveljski mamut
…Pred  70 leti
(Nadaljevanje iz prej{nje {tevilke)

     Kmalu po sprejeti odlo~itvi na tej seji se 
je mojster iz Bistri~ice lotil tega velikanskega 
projekta. Najprej si je moral na vrtu postaviti 
“nov atelje”, ki bo dovolj velik, da bo v njem 
lahko stal preko 6m dolg ter preko 4m visok 
kip mamuta. Pred za~etkom izdelave sa-
mega kipa pa je bilo potrebno {e ogromno 
ur {tudije in prera~unavanj, da ne bi pri{lo 
do kakr{nih koli bolj ali manj usodnih napak. 
Resni~nega dela na samem kipu se je lotil 
julija ter na njem delal neprekinjeno do sred-
ine novembra od zore do mraka. (od 530 do 
930  tudi mnoge nedelje!). Res izjemno delo, 
pri ~emer pa nikakor ne smemo spregledati 
dejstva, da se je namenil to narediti za 
njegovo mesto Kamnik, za zelo simboli~no 
ceno (materialne stro{ke in podobno). Delo 
pa je ves ~as potekalo pod budnim o~esom 
stroke. Dr. Vida Pohar ter Katarina Krivic sta 
ga dokaj redno obiskovali, da so lahko sku-
paj sproti ugotavljali manj{e napake, katere 
je potem kipar Ka~ lahko takoj popravil. 
Njegovo delo je ve~krat pri{el opazovat 
tudi Niko Sadnikar, ki je menda edini {e 

`ive~i iskalec mamutovega okostja pred 
sedemdesetimi leti v Nevljah.

  Bronasti mamut bo stal na samem soto~ju 
re~ic Nevljice in Kamni{ke Bistrice tako, da 
bo s pogledom pospremil vsakega obiskov-
alca, ki bo preko mostu prihajal v Kamnik. 
Idejni projekt za park na tem soto~ju pa je 
pripravil kamni{ki arhitekt Toma` Schlegl. 
Na na~rtovano mesto bodo kip mamuta 
postavili septembra 2008 ob prazniku nar-
odnih no{. 

…in geolo{ki kro`ek “KAMEN-
KOST”

Tudi geolo{ki kro`ek “Kamenkost” iz os-
novne {ole Komenda-Moste, kar nekaj stvari 
ve`e na mamuta iz Nevelj. V enajstletnem 

obdobju so si to veli~astno okostje ogledale 
vse generacije tega kro`ka v Prirodoslov-
nem muzeju Slovenije. V letu 2005 pa smo 
do`iveli v zvezi s tem mamutom poseben 
dogodek. Dr. Miha Jer{ek nam je pripravil 
obisk v tem muzeju. Ko smo dogovorjeni 
dan prispeli v muzej, nas je tam najprej 
sprejel Miha Jer{ek. Katarina Krivic nam je 
najprej razkazala po{kodbe na kosteh in 
okoljih, nato pa nam je razlo`ila ter veliko 
tudi prakti~no pokazala, kako sanirajo 
po{kodbe. Tako sanirane kosti nato im-
pregnirajo v posebnem vosku v vakuumski 
komori, katero smo tudi imeli prilo`nost 
videti.

Iz dvorane z mamutom nas je mojster Borut 
Tome odpeljal {e v njegov laboratorij, kjer 
izdeluje kopije fosilov. Je namre~ velik stro-
kovnjak prav na tem podro~ju. Tam nam je 
zelo podrobno pokazal kako izdeluje kopije 
kosti prav za tega mamuta. Za konec obiska 
pa smo si {e sami lahko naredili svojo kopijo 
fosila, katerega smo nato lahko odnesli s 
seboj. Do`iveli smo dan, o katerem smo se 
{e velikokrat pogovarjali. Seveda smo bili 
za to hvale`ni predvsem dr. Mihi Jer{ku, ter 
mojstru Borutu Tometu.

Naslednji podobno izjemen dogodek v 
zvezi z mamutom pa smo do`iveli v za~etku 

decembra 2007. Na posredo-
vanje prijatelja na{ega kro`ka 
Vilka Rifla smo pri{li v stik z kip-
arjem Miho Ka~em. Dogovorili 
smo se za obisk pri njem, kajti 
radi bi si ogledali kako nastaja 
model mamuta v naravni ve-
likosti. Prijazni mojster nas je 
sprejel ̀ e pred hi{o. Od tam pa 
nas je popeljal na vrt, kjer smo 
nenadoma od presene~enja 
obstali. Pred nami je pod ve-
likim {otorom stala ogromna 
“zverina” iz stiroporja. To je 
bil mamut, ki se je rojeval na 
tem dvori{~u. Kipar Ka~ nam 
je temeljito razlo`il postopek in 
na~in dela s katerim se je lotil 
tega projekta. [e preden se je 
lotil resni~nega dela na samem 
mamutu, je veliko ~asa porabil 

`e za {tudijo same `ivali. Povezal se je s 
Katarino Krivic ter z dr. Vido Pohar, ki sta mu 
bili ves ~as svetovalki. Narediti je moral tudi 
kar nekaj vzorcev, preden je nastal model, 
po katerem naj bi naredil pravega. Tako smo 
v Bistri~ici pri Kamniku za{li v pravo ~redo 
ve~jih ali manj{ih mamutov. Izvedeli smo, da 
je samo za izdelavo velikega mamuta kljub 
temu, da mu je veliko pomagal tudi njegov 
sin, potreboval slabih pet mesecev trdega 
dela. Potem, ko nam je predstavil njegovo 
izjemno delo, nas je {e seznanil s postop-
kom vlivanja v bron. Preden smo se poslovili 
pa nas je popeljal {e v njegov kiparski atelje. 
Tam nam je pokazal mno`ico kipov, bolj ali 
manj velikih slovenskih mo`. Spoznali smo, 
da tudi sam sodi mednje.

Hvale`ni smo Mihi Ka~u, pa tudi  Vilku Riflu, 
za ~udovito do`ivet dan. 

^e bi rad svojega mamuta, potrebuje{:

11/4 m3 lesa 

45m2 stiroporja /10cm/

18 plo{~ lesonita 

70 tub polivretana

ogromno volje in znanja

ogromno ~asa in potrpljenja 

Edo Grm{ek - mentor

Viri in literatura:

Bezek, B. & D. 1998: Po sledeh neveljskega 
mamuta – Mamut Nevlje 1938 – 1998

Josipovi~, D. 1987 : Pol stoletja neveljskega 
paleolitika. Proteus, 1987 – 1988, 50, str. 310 
– 311 – 312.

www.sgu.se/hotell/progeo/news/97_2f/
mammut.html

Zahvaljujem se Katarini Krivic za posredo-
vane informacije o vakuumski komori.

Popravki 
V prvem delu ~lanka je bilo ugotovljenih 
nekaj napak:
1.)” Pri izkopavanju mamutovih kosti je sode-
loval tudi {tudent medicine Niko Sadnikar…
”Pravilno: …je nekaj ~asa sodeloval tudi 
{tudent medicine Niko Sadnikar…
2.)”… dr.Ana Tergubovc… Pravilno:   Ana 
Tregubov… oz. Ana Budnar Lipoglav{ek
3.)”…ga je gospa Katarina Krivic univ. dipl. 
ing. geologije ve~krat predstavila na sre~anjih 
strokovnjakov, ter mnogih tujih revijah.” 
Pravilno:   sta ga gospa Katarina Krivic 
univ. dipl. ing. geologije in dr. Jo`e Gasperi~ 
predstavila na sre~anjih strokovnjakov ter v 
doma~ih in tujih strokovnih revijah.
4.) “…na geolo{ko fakulteto…” Pravilno:…na 
Naravoslovnotehni{ko fakulteto na Oddelek 
za geologijo
Vsem prizadetim se opravi~ujem za 
napake.

Avtor
[e o avtorjih fotografij v prvem delu:
Stara struga Nevljice Foto: Peter Nagli~
Vakuumska komora  Foto: Katarina Krivic
Pod “neveljskim “mamutom Foto: Marko 
Dobnikar
2.Del: Na terenu  Foto Edo Grm{e
Izkop Foto: Valerija Bo`i~ Bernot
Zahvaljujem se dr. Mihu Jer{ku in gospe 
Katarini Krivic za posredovane informacije 
o vakuumski komori. Za vse informacije o 
kipu in pripravah na postavitev bronastega 
mamuta se zahvaljujem g. Mihu Ka~u iz 
Bistri~ice
Viri in literatura:
• Bezek,B.& Bezek,D. 1998 : Po sledeh 
neveljskega mamuta- Mamut Nevlje 1938-
1998.-
• Josipovi~,D. 1987 : Pol stoletja neveljskega 
paleolitika. Proteus,1987-1988, 50, str. 310-
312
www.sgu.se/hotell/progeo/news/97_2f/mam-
mout.html (12.12. 2007)

Foto: arhiv Miha Ka~
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Eko dan na O[ 
Komenda Moste
Zadnja sobota v marcu je bila za slovenske 
{ole delovna sobota. Podobno kot {tevilne 
druge {ole, vklju~ene v nacionalni projekt 
Eko{ola kot na~in `ivljenja, smo tudi mi na 
ta dan izvedli eko dan in tako izpolnili enega 
izmed kriterijev za pridobitev eko zastave, 
kar je na{ leto{nji cilj.
Vodilni temi aktivnosti, ki so potekale na 
obeh {olah, sta bili hrana in skrb za zdravo 
`ivljenje. V povezavi z njima so mlaj{i u~enci 
po razredih ob pomo~i svojih u~iteljic 
spoznavali in razvr{~ali sadje po skupinah in 
priljubljenosti ter se pogovarjali o prehranski 
piramidi. Pridobljena znanja so predstavili 
s plakati, lastnimi piramidami ter razli~nimi 
likovnimi izdelki. U~enci dveh razredov so 
se preizkusili tudi v pripravi jedi. ̂ etrto{olci 
so spekli bananine mafine, njihovi leto mlaj{i 
vrstniki pa so ob pomo~i g. Korbarja, o~eta 
na{e u~enke, pripravili razli~ne zelenjavne 
namaze in jedi. Prav vsi pa so si ta dan sami 
pripravili sadno malico v obliki nabodal 
oziroma sadne solate.
Na predmetni stopnji je pouk ta dan potekal 

po delavnicah. Sedmo{olci so razmi{ljali 
o kajenju z biolo{kega in zdravstvenega 
stali{~a ter na to temo likovno in literarno 
ustvarjali. Ostali u~enci so izdelali angle{ko 
prehransko piramido in kri`anko v povezavi 
s hrano, obnovili znanje o hranilnih snoveh, 
ra~unali njihovo zau`ito koli~ino ob u`ivanju 
razli~nih jedi ter oblikovali kartice s podatki 
za zelenjavo in sadje. Dve skupini sta s 
pomo~jo literature in interneta spoznavali 
sadje in zelenjavo kot okrasne rastline ter 
gojenje sadnega drevja. 
Dan smo v prisotnosti star{ev zaklju~ili v 
avli {ole v Mostah. Ob projekciji fotografij, 
ki so nastale tekom dneva, smo razglasili 
{e najuspe{nej{i razred pri zbiranju alumini-
jastih plo~evink. Naziv je pripadel u~encem 
8.b, ki bodo za nagrado po {olskem eko 
teku (21. aprila) za {olo v Komendi zasadili 
svoje drevo.

Bojana Gomboc, eko koordinatorka
Na eko dnevu smo delali pirine kroglice in 
sadno solato. Potem smo delali plakate. Eni 
so naredili velike plakate, drugi pa manj{e. 
Zdelo se mi je zelo dobro.

Lucija Bo{evski, 3.a

V soboto je bil eko dan. Pri{el je Larin o~ka. 
Delali smo: sadno solato, pirine kroglice s 
suhim sadjem, avokadov namaz, ~ema`ev 
namaz s tofujem in prosene kroglice s 
porom in koren~kom. Ko smo kon~ali, smo 
dali vse na pladnje in postavili na hodnik. 
Na koncu so pri{li star{i in oku{ali na{e 
dobrote.

David Peterlin, 3.b
V soboto smo v {oli imeli delavnico zdrave 
prehrane. Pri{el je Larin o~ka in nam poma-
gal pripraviti sadne in zelenjavne jedi. S 
pali~nim me{alnikom smo zmiksali sadje in 
zelenjavo. Oblikovali smo kroglice in prip-
ravili namaze. Najbolj v{e~ mi je bila priprava 
sadne kupe. Na kocke smo narezali razli~no 
sadje in ga okrasili s sladko smetano. Ker 
rad pomagam kuhati, mi je bilo zelo v{e~.

Andra` Rebol, 3.b

Poro~ilo o Naravoslovnem 
dnevu
V soboto, 29. 3. 2008, smo imeli pouk. 
Naravoslovni dan. Tema – kajenje. Za deja-
vnost sem si izbrala, da bom {la s skupino 
na teren. Na{a mentorica Danica Kuhar 
nam je dan pred naravoslovnim dnem vse 

natan~no razlo`ila. Nestrpno sem ~akala 
na ta dan, saj smo se odpravili na sejem. 
V akciji, ki se je imenovala Jabolko 
namesto cigarete, smo v zameno za dve 
cigareti podarjali jabolko. Sku{ali smo 
opozarjati na probleme, ki jih povzro~a 
kajenje. Naredili smo zlo`enke in AK-
CIJAAA!!!
Na{a prva ˝`rtev˝je bil prodajalec. Na 
sre~o ni kadil in nam je v zameno za 
jabolko podaril vsakemu en svin~nik. 
Nato smo za~eli spra{evati mimoido~e, 
a so vsi odgovarjali, da ne kadijo (menili 

smo, da se jim zdi {koda cigaret). 
Na{a prva darovalka je bila gospa srednjih 
let, ki je prodajala ~okoladne bonbone. Ni 
nam hotela dati dveh cigaret, reko~: »Mi jih 
bo zmanjkalo!« Ko pa jo je @iga Kern milo 
pogledal, se je omeh~ala in nam podarila 
eno cigareto. Potem smo jo vpra{ali, kako 
in kje je za~ela kaditi, pa nam je zaupala, da 
v gimnaziji, za {olo, skrivaj. Najprej ji je bilo 
slabo, a ker je bilo v modi, se je privadila. 
Lepo smo se ji zahvalili in se s prvo cigareto 
v protikadilski {katlici odpravili iskat nasled-
nje ˝`rtve˝. 
Naleteli smo na gasilca, ki sta kadila, in po-
hiteli z vpra{anji. Ker sta gasilca podpirala 
to akcijo, sta prispevala dve cigareti in si 
prislu`ila so~no jabolko. Gasilka je v hecu 
dejala: »No, za vogalom vas bova pa videla, 
kako jih zvijate.« Malo smo se nasmejali in 
pohiteli k naslednjim ˝`rtvam. 
Po {tirih obiskovalcih smo naleteli na poli-
cista. Nista kadila. K akciji smo pozvali {e 
gospoda, ki je prodajal copate. Rekel je, 
da on cigaret ne daje otrokom, ko pa smo 
mu pojasnili, da jih pred njegovimi o~mi 
uni~imo, nam je velikodu{no odstopil dve 
cigareti. 

Zadnji ustavljeni pa je bil najbolj zanimiv. 
Ko smo mu predstavili akcijo, je rekel, da 
so na{a jabolka ˝{pricana˝. Povedal je, da 
je zdrav kot dren ~etudi kadi, saj na dan 
prete~e 15 km in poje 2 kg sadja in zelenjave 
in da `e 20 let ni bil pri zdravniku. 
Nekaterim ljudem je bila akcija zelo v{e~, 
drugi pa so dejali, da je cigaret {koda. 
Ve~ina tistih, ki so dobili jabolka, je vanj z 
u`itkom ugriznila in pohvalila njihov okus. K 
sre~i nismo naleteli na neprijazne ljudi, s 25 
raztrganimi cigaretami pa smo se odpravili 
domov. 

Neja Zabret, 7.a

Oda fantu
@ivel je fant, star 13 let,
bil je ~uden bolj kot svet.
Rad je `ural, na zabave hodil,
ko ga prijatelj je ogovoril:
»Ejga, stari, a bi en dim?«
»Itak,« je rekel in potegnil z njim.
Pa mu cigareta bila je v{e~,
vsak dan potegnil je eno ve~.
^ez leto, dve brez nje `iveti mogel ni
in `ivel je `e v odvisnosti.
In ko o~e je odkril,
da sin zdaj `e trav’co je kadil,
ga na cesto je spodil.
Sedaj zadrogiran na klopci le`i, 
ga botra smrt v pest dobi.
Zjutraj opazi ga kolega,
kako {e kar na klopci drema.
Mu re~e, naj se `e zbudi,
a mu hitro jasno je: za vedno spi.

Polona Zupan~i~, Anja Turinek, David 
Nemec, Maru{a Bobnar

(Literarna skupina naravoslovnega dne)

Ekskurzija po 
kra{kem svetu 
Danes, 9. 4., smo se podali na ekskurzijo. 
Pred {olo smo se zbrali tri ~etrt na sedem. 
Ura je bila zgodnja in te`ko sem vstal. Toda 
dneva sem se zelo veselil, zato sem od{el 
prej{nji dan spat bolj zgodaj kot po navadi. 
Avtobusa z vsemi u~enci petih razredov sta 
ob sedmih odpeljala izpred {ole.
Izlet je bil namenjen spoznavanju kra{kega 
sveta, o katerem smo se veliko u~ili pri 
dru`bi. Pred ~asom sem izdelal in k pouku 
prinesel tudi velik plakat o zna~ilnostih 
kra{kega sveta. Peljali smo se mimo Lju-
bljane in avtobusa sta zavila na avtocesto 
proti Postojni. Najprej smo si ogledali Posto-
jnsko jamo. Po njej smo se vozili z vlakcem, 
kar mi je bilo zelo v{e~. Videli smo kapnike 
in povedali so nam, da rastejo zelo po~asi, 
pribli`no 1 mm v desetih letih. Videli smo 
tudi tri ~love{ke ribice, ki jih bodo po mes-
ecu ujetni{tva spustili na prostost. Jama je 
res velika in zelo lepa. Videl sem jo `e pred 
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Vsestranski 
cvetli~ni lon~ki 
V oddelku Zaj~ki smo ustvarjali s 
cvetli~nimi lon~ki:

Otroci so navadne, puste cvetli~ne lon~ke 
spremenili s toplimi, ̀ ivimi barvami. Ker so 
nam bili zelo v{e~, smo se odlo~ili, da jih 
bomo uporabljali kar preko celega leta.

Jesenski lon~ek smo dopolnili z gozdnimi 
plodovi, ki smo jih nekoliko spremenili in 
nastali so “`elodkoti” kot so jih poimenovali 
na{i otroci.

V tem lo~ku pa so na{e ma~ice malo 
druga~ne, kot ste jih vajeni. Smo se kar 
potrudili, saj je bilo potrebno veliko vztra-
jnosti.

Do poletja se bomo domislili {e marsikaj 
zanimivega in ponovno ustvarili zanimiv 
cvetli~ni lon~ek.

[pela @nidar, vzgojiteljica

Modri medvedek na 
obisku 
V zadnjih dneh marca je na{e najmlaj{e v 
vrtcu Mehur~ki obiskal Modri medvedek iz 
revije Cicido, ki jo otroci in star{i `e dolgo 
let radi prebirajo. Skupaj smo rajali, peli 
medvedjo himno in poslu{ali medvedje 
zgodbe. Modri medvedek nam je ob 
slovesu obljubil, da nas prihodnje leto 
zopet obi{~e.

Silva Korbar

Zdravo `ivljenje 
– zdrava prehrana 
Vrtec Mehur~ki je `e drugo leto skupaj z 
O[ Komenda Moste vklju~en v republi{ki 
projekt EKO {ola/vrtec. Izvedli smo {tevilne 
dejavnosti, ki pomembno prispevajo k 
vzgoji otrok in odraslih za bolj{i odnos do 
narave in dru`be na splo{no.

V tednu od 14. 4. do 18.4.2008 je v vrtcu 
potekal podprojekt ZDRAVA PREHRANA 
v okviru celoletnega projekta ZDRAVO 
@IVLJENJE. Otroci v vseh desetih odd-
elkih vrtca so preko {tevilnih raznolikih 
dejavnosti raziskovali in spoznavali po-
men zdravega prehranjevanja na njihovo 
zdravje, rast in bolj{e po~utje. Naj na{tejem 
nekaj primerov: spoznavanje raznolikega 
sadja in zelenjave, priprava sadnih sokov 
in sadnomle~nih napitkov ter sadnih solat, 
izdelava razli~nih zelenjavnih namazov, pri-
prava in peka kruha iz razli~nih vrst moke, 
obisk pekarne in obisk kmetije, iskanje 
receptov za pripravo sadnih in zelenjavnih 
jedi, izdelava prehranjevalne piramide 
in plakatov, branje zgodb in pesmic s 
primerno vsebino, rajalne in gibalne igre, 
slikanje sadja. Dejavnosti bomo izvajali 
tudi v naslednjih tednih, ker nam nudijo 
prilo`nost za doseganje ciljev (v: Kurikulum 
za vrtce), ki smo si jih med drugimi zastavili 
`e na za~etku {olskega leta: 

• otrok spoznava, da na njegovo zdravje 
vpliva okolje in on sam,

• otrok spoznava, da mu u`ivanje razli~ne 
zdrave hrane, telesne vaje in po~itek 
pomagajo ohranjati zdravje,

• otrok spoznava razli~no prehrano in pri-
dobiva navade zdravega in raznolikega 
prehranjevanja.

Veseli nas, da so se v projekt aktivno 
vklju~ili tudi star{i in obogatili na{a priza-
devanja s predlogi, literaturo, slikovnim 
materialom in s pripomo~ki iz doma~e 
kuhinje. Tako smo skupaj pripomogli k 
vzgoji na{ih najmlaj{ih za zdrav in bolj 
varen na~in `ivljenja.

Silva  Korbar, pomo~nica ravnateljice

leti, a sem `e malo pozabil.
Nato smo si ogledali {e Predjamski grad. 
Eden izmed lastnikov gradu je bil tudi vitez 
Erazem, ki je bil v gradu ubit. Na koncu 
so nam pokazali {e maketo Cerkni{kega 
jezera, ki je nazorno pokazala, kako nas-
tane in izgine to na{e presihajo~e jezero. V 
zgornjem nadstropju smo si ogledali {e film 
o `ivljenju ob jezeru. Videli smo tudi samo 
jezero in nisem si mogel predstavljati, da je 
tako veliko.
Izlet je bilo ~udovit, veliko smo videli in se 
mnogo nau~ili. [e si `elim takih {olskih 
izletov.

Ale{ Zadrgal, 5.b

Kekec
V petek, 4. 4., smo po drugi uri od{li v Lju-
bljano, v Slovensko mladinsko gledali{~e. 
Peljali smo se z avtobusom, nekateri u~enci 
pa s kombijem. Ogledali smo si predstavo 
Kekec.
Poleg naslovnega junaka so v igri nastopili 
{e Pehta, Ro`le, Brincelj, Bedanec in Mo-
jca. Pehta je bila ~uda{ka stara `enica, ki 
je `ivela sama v gozdu. Znala je pripraviti 
razna zdravila iz zeli{~. Kekec je tako Mojci 
obljubil, da ji bo prinesel ~ude`ne kapljice 
za njene bolne o~i. Mojca je bila namre~ 
slepa. V{e~ mi je bilo, da je Mojca dobila 
zdravilo za o~i in spregledala.
Posebej mi je bil v{e~ Bedanec, saj je bil 
zelo sme{en. Bil je duhovit, njegovi ~evlji pa 
so bili tako veliki. Nerodno se je obna{al, s 
~imer nas je zabaval in vsi smo se mu sme-
jali. Igralci so bili nenavadno oble~eni in tudi 
oder je bil zanimivo pripravljen. 
Po predstavi smo se veselo odpeljali nazaj 
v Komendo.

Ale{ Zadrgal, 5.b

Pesem o mamah 
Kdo nam otrokom zajtrk pripravi?
Kdo nas pobo`a po pametni glavi?
Kdo nam hudo bolezen pozdravi?
Kdo nam doma~e naloge popravi?

In kam po pouku radi zdrvimo,
kam po tola`bo vedno hitimo?
Komu zaupamo svoje skrbi,
kdo za nas z ljubeznijo `ivi?

Mamice na{e, o vas govorimo,
vi ste najlep{e, kar ob rojstvu dobimo.
Bodite nam zveste in rade nas imejte,
na na{e napake jezno ne glejte.
Mamice drage, hvala za vse.
Ljubezen in vdanost vam bomo vrnili,
a hkrati vas bomo {e nekaj prosili:
Imejte nas rade {e mnogo let,
saj je potem la`je in lep{e `ivet.

U~enci 4.c



18

Glasilo ob~ine Komenda 4/2008Aplenca SKAVTI - OBVESTILA

Obvestilo podjetja
Publicus, d.o.o.,

Ljubljana!
V spomladanskem ~asu obi~ajno po-
tekajo intenzivna ~i{~enja v domovih 
kot tudi dela na vrtu. 

Zato smo se v dogovoru z Ob~ino 
Komenda odlo~ili, da bomo

v soboto, 19. aprila, 26. aprila 
in 3. maja izjemoma podalj{ali 
obratovanje Zbirnega centra 
Suhadole do 18. ure. 

Oddaja odpadkov je za ob~ane, ki so 
vklju~eni v redni odvoz komunalnih od-
padkov iz gospodinjstev, brezpla~na, 
le za prevzem izrabljenih avtomobilskih 
gum in materialov, ki vsebujejo azbest, 
zara~unavamo simbolno ceno, s katero 
pokrivamo manipulativne stro{ke. 

Za dodatne informacije lahko pokli~ete 
v OC Kamnik na tel. 01/723-82-42 ali 
pa obi{~ete na{o spletno stran www.
publicus.si. 

Obvestilo

Inertni odpadki!
Ob~inski svet ob~ine Komenda je na 
seji dne 21. februarja 2008 sprejel SK-
LEP O DOLO^ITVI CEN RAVNANJA 
Z INERTNIMI ODPADKI, ki dolo~a, da 
cena za odlaganje inertnih odpadkov 
na odlagali{~u inertnih odpadkov v 
Suhadolah zna{a 70,00 EUR/tono. 
V tej ceni niso upo{tevane zakonsko 
predpisane dajatve. 

Poleg tega je odlaganje inertnih 
odpadkov na odlagali{~u inertnih od-
padkov v Suhadolah zaradi zapiranja 
odlagali{~a dovoljeno:

• za pravne osebe s sede`em 
dru`be izven obmo~ja ob~ine Ko-
menda {e do 01. aprila 2008,

• za fizi~ne osebe izven ob~ine Ko-
menda {e do 01. julija 2008,

• za pravne in fizi~ne osebe s 
sede`em na obmo~ju ob~ine 
Komenda {e do 31. decembra 
2008.

Podjetje PUBLICUS, d.o.o., Ljubljana 
bo kot upravljavec odlagali{~a inertnih 
odpadkov v Suhadolah tudi po prene-
hanju odlaganja inertnih odpadkov na 
omenjenem odlagali{~u {e naprej nu-
dilo uslugo sprejema inertnih odpad-
kov, ~e bo zagotovljen drug ustrezen 
odlagali{~ni prostor.

Smrtonosno vozilo
Prekrasen dan, razgiban teren, neobi~ajna 
vozila, strah-vzbujajo~i vozniki, navdu{eni 
gledalci, »veseli« obrazi tekmovalcev... 
Tako pribli`no bi lahko opisali sobotno 
skavtsko tekmo v Tunjicah, v doma nare-
jenih vozi~kih na gravitacijski pogon. Ekipe 
zbrane iz celotne Slovenije so se pomerile v 
treh disciplinah, prav posebej prirejenih za 
zvarjene premikajo~e se skulpture. Sode-
lovale so ekipe iz Homca, Vrhnike, Posto-
jne, Dom`al in dve doma~i ekipi.  Seveda 
na za~etku ni manjkala kateheza, katero je 
pripravil na{ diakon Ale{. Pri sestavljenih 
avtomobil~kih smo bili najbolj pozorni na 
varnost, saj smo prav zato zgradili posebno 
zakompliciran test zavor, kateri je pokazal, 
katero `elezo na kolesih se najhitreje ozi-
roma najkasneje ustavi. Nato pa so se kar 
se da hitro tekmovalci v to~no dolo~enem 
vrstnem redu spustili po zato posebej pri-
rejeni progi, za{~iteni z gumami na levih in 
desnih ovinkih in pozor kabel-trakom, kateri 
je omejil {irino proge. 

Prva disciplina je temeljila na vijuganju med 
gumami. Glavni cilj prve naloge je bil, da 
tekmovalci ~im lep{e poka`ejo spretnost 
zavijanja okoli gum. Druga disciplina 
imenovana vle~ka (gonja) je potekala na 
110-metrski ravni makadamski progi. Dve 

ekipi sta se postavili vzporedno ena z drugo, 
se obrnili proti jugozahodu, kamor je, ne 
boste verjeli, bila orientirana tudi proga in 
se na besedo zdaj pognali proti takrat {e 
oddaljenem cilju. Vozila so imela le toliko 
konjskih mo~i, kolikor so svoje lastne en-
ergije v to vlo`ili tekmovalci. Za veliki finale 
smo po ̀ e prej uporabljeni progi za slalom 
pobrali gume, tako da so tekmovalci lahko 
{e bolj divjali po hribu. Finale smo zato kar 
raje imenovali smrtonosni spust. Zgodile 
so se tudi manj{e sre~ne nesre~e, kjer se 
je voznik iz neznanega razloga, z vozilom 
~ez tretji najhuj{i ovinek, zaletel v za{~itne 
gume in nato hladnokrvno poletel ~ez cesto 
in ~ez rob na travnik proti ozvo~enju. K sre~i 
je uspel v tem trenutku zaviti tako, da se je 
izognil silovitemu tr~enju. Naposled se je 
le ustavil na makadamu ne dale~ od cilja. 
Zmagala je ekipa Komende, Nori Maksel. 
Ekipa je dobila tudi pokal, ki je samo 
enoleten in se ga prena{a. ̂ e pa se zgodi, 
da osvoji{ trikrat zaporedoma prvo mesto, 
pokal ostane zmagovalcu, ki pa mora za 
nagrado narediti novega. 

Matev` Cerar, Ubogljivi sokol

Skavtski Hollywood
Vsako leto dom`alska skavtska filmska ak-
ademija razpi{e filmski nate~aj z dolo~eno 
temo in na ta nate~aj se odzove ve~ ali malo 
manj ve~ skavtskih re`iserjev s snemalnimi 
ekipami iz vse Slovenije. Med temi ekipami 
smo na{li tudi eno v Komendskem stegu. 
Njena leto{nja naloga je bila posneti okrog 
deset minut dolg film na temo ekologija 
– ekologika oziroma kaj nam ni jasno!? in 
absolutno pomesti s kakr{nokoli morebitno 
konkurenco, ki bi utegnila zaiti v na{o 
bli`ino. Take so bile ideje.

Izvedba teh idej pa se je izkazala za precej 
zahtevnej{o kot zgolj izmi{ljevanje le-teh. 
Pravzaprav se je moral zbrati cel klan in 
temeljito prebrskati po mo`ganih, da smo 
izbrskali idejo za scenarij. Potem smo ga 
{e malo nakrancljali, si izposodili kamero 
in snemali. Na zimovanju v Podtaboru, 
na posebnih snemalnih uricah na Mlaki, 
na Bregu, v Komendi... Potem je sledila 
monta`a, to je recimo za dva ducata ur 
sedenja za ra~unalnikom.

In nastal je film~ek. V njem glavni lik, {portni 
obsedenec brez kakr{nihkoli zadr`kov 
pred svinjanjem ob vsaki prilo`nosti, sanja 
o zimski olimpijadi leta 2062, ki je zimska 
samo toliko, kolikor je umetnega snega 
na uvodni {pici. No~na mora ne trajala 
dolgo...

V soboto, 12. aprila, se je v Grobljah doga-
jala podelitev oskarjev, pardon, Zlatih `ab, 
najpresti`nej{e skavtske filmske nagrade. 
Polna dvorana si je najprej ogledala vse 
prispele izdelke, potem pa izglasovala, 
kateremu od filmov gre katera nagrada.

Jasno je bilo, kdo dobi prvo nagrado, za 
najbolj{i scenarij. Komenda.

Drugo nagrado, nagrado za najbolj{ega 
igralca prav tako. Komenda se je vendar 
odlo~ila pomesti s konkurenco.

Nagrado za najbolj{i film, ~e{njo na vrhu 
filmske smetane, seveda tudi dobi Kom... 
Kranj.

Ja, v~asih se ideje ne skladajo povsem z 
resni~nostjo. Vseeno pa vas vabim, da si 
dvakrat nagrajeni film~ek ogledate na www.
youtube.com/zuckstocker.

Nejc Jurkovi~, Odmevni kivi

Lep skavtski 
pozdrav!
Vas zanima, s ~im smo si komendski skavti 
kraj{ali ~as zadnje tedne? 

Imeli smo smrtonosno vozilo, ki smo ga 
kljub ne najbolj obetavnem imenu vsi 
pre`iveli, snemali pa smo tudi film za filmski 
festival Zlata `aba. Sedaj pa se `e vsi, {e 
posebej pa novinci, zavzeto pripravljamo 
na obljube. O tem pa ve~ prihodnji~. Bodite 
pripravljeni!

Skrbni sokol
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Petnajst let Viharnika
Ob 15 letnici ansambla Viharnik je iz{el CD 
z naslovom Kamnik na{e mesto. Na njem je 
11 skladb, ena izmed njih je tudi priredba 
`e ponarodele Kova~i~eve Tri planike. 

Z ansamblom Franca 
Miheli~a na Kri`u
Vabimo vse krajanke in krajane vasi Kri` in 
ostale ob~ane Ob~ine Komenda na tradi-
cionalno veselo dru`enje z ansamblom 
Franca Miheli~a z Nata{o na Kri` 17. 
maja 2005 od 19. ure  naprej v pokritem 
{otoru. 

Kot vedno, bo za dobro razpolo`enje skrbel 
ansambel, za pija~o in jeda~o pa doma~i 
gostitelji. Seveda pa bo tudi sre~elov. Torej, 
na veselo snidenje na Kri`u.

Vabijo Gasilci Kri`a.

Upravni odbor GZ Komenda (od leve proti desni) - sedijo: Viktor Nogra{ek, Janez Peterlin, 
Drago Potokar, Jo`e Su{nik, Slavko Poglajen, Franc Verhovnik, Andrej Ga{perlin; stojijo: Ro-
man Koncilija, Jo`e Petek, Janez Hlade, Mihaela Poglajen, Andrej Lukanec, Damjana Bricelj, 
Anton Smrekar, Roman Kosirnik.

Vedno kaj novega 
Seveda se nam poleg zbiranja denarja za 
nov kombi dogaja {e kaj drugega. Za~ela 
so se mladinska tekmovanja. V soboto, 12. 
aprila, smo imeli tekmovanje v namiznem 
tenisu, kjer nismo bili najbolj uspe{ni, saj 
je manjkalo kar nekaj mladincev zaradi 
priprav na birmo. @e v soboto, 26. aprila, 
bo od{lo pet ekip na regijsko tekmovanje 
Dru{tva mladi gasilec, ki bo v Gabrovki pri 
Litiji. Na `alost je zaradi slabega vremena 
v soboto, 19. aprila, odpadlo tekmovanje 
v orientaciji, ki ga bo najbr` v nedeljo, 27. 
aprila. V soboto, 19. aprila, pa ni odpadlo 
regijsko delovno sre~anje ~lanic, ki je bilo 
v Javorjah v organizaciji GZ [martno pri 
Litiji. ̂ lanice so imele tekmovanje v pozna-
vanju gasilskega orodja, vajo z vedrovko, 
pravilno razporejanje gasilnikov in redovne 
vaje. Iz na{e zveze se je sre~anja udele`ilo 
5 ~lanic. Prav tako je bil ta dan posvet za 
mentorje mladine na Igu, ki pa se ga `al iz 
na{e zveze nismo udele`ili. Ker je odpadlo 
tekmovanje v orientaciji, smo se odlo~ili, 
da se pridru`imo ~istilni akciji in po~istimo 
okoli na{ega gasilskega doma. Nasadili 
smo nekaj novih dreves, pograbili travo in 
oprali dvori{~e.

Mihaela Poglajen

Tiskarski {krat
V zadnji {tevilki  3. {tevilki Aplence nam jo je zagodel tiskarski {krat. V podpisu pod sliko 
je pome{al imena in priimke ~lanov UO Gasilske zveze. Zato tokrat ponovno objavljamo 
~lane in sliko. ^lanom UO Gasilske zveze Komenda se opravi~ujemo.
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VABILO
Planinsko dru{tvo Komenda vabi vse 
planince in ostale krajane
24. maja 2008 ob 14. uri na
slavnostno otvoritev planinskega doma 
Milana [inkovca na Podbor{tu.
O, vem – tako bom spet in spet
v pravlji~ni svet gora uklet
vse dni prihajal
na goli vrh, v objem neba,
megla,
pod sonca `go~o dlan,
svetlobe ~iste belih skal pijan,
pijan gora.
Bogat,
do roba polnega srca.
(Andrej Beg, Na vrhu)

Planinski pozdrav!

Redni letni ob~ni zbor dru{tva je obveza 
in prilo`nost za pregled dela v preteklem 
letu, razgovor o morebitnih napakah in 
pomanjkljivostih ter na~rtovanju dela za 
prihodnost. Tak{en scenarij se je odvijal 
tudi na leto{njem `e osmem zboru ~lanov 
[portnega dru{tva Suhadole.

Predsednik dru{tva je v pozdravnem na-
govoru izrekel zahvalo ~lanom upravnega 
odbora, ki so s svojo prizadevnostjo in 
vztrajnostjo izvajali {portne dejavnosti in 
prireditve. Zahvala je veljala tudi ostalim 
~lanom dru{tva, ki so v preteklem obdobju 
kakorkoli sodelovali. V poro~ilu je nanizal 
klju~ne naloge, ki so bile v letu 2007. 
Najodmevnej{a in z najdalj{o tradicijo je 
prav gotovo tako imenovano tekmovanje 
z gorskimi kolesi »Mlin~ki Race«, ki je 
neprekinjeno ̀ e 12 let. Med nastopajo~imi 
so vsakokrat tudi znana imena najbolj{ih 
slovenskih gorskih kolesarjev. Mno`i~na 
udele`ba je bila na me{anem ekipnem 
kolesarskem kronometru. Kolesarski 
za~etniki so se podali na kolesarski izlet 
do Kranja, bolj vztrajni in izku{eni pa 
na kolesarski maratonu po Dolenjski. 
Najmlaj{i tekmovalci se najraje pomerijo 
na pomladnem krosu, ki je bil organiziran 

V nedeljo, 6. aprila, je bil na Sori{ki planini 
tradicionalni ob~inski veleslalom. Kljub 
pomladi so bile sne`ne razmere zares 
dobre, saj je Sori{ka planina znana po 
velikih koli~inah naravnega snega. Tudi 
smu~i{~e se je ves dan kopalo v prijetnem 
pomladanskem soncu. 

Veleslalomska proga je bila speljana po 
progi {tevilka 4, kjer so organizirane FIS 

tekme. Zato je bila izredno lepa, vendar 
zaradi postavitve ne preve~ zahtevna in 
tako primerna za vse udele`ence. Velesla-
loma so se udele`ili tudi pred{olski otroci. 
Tekmovalci so tekmovali v {tirinajstih 
razli~nih kategorijah. V kategoriji pred{olski 
je pri deklicah zmagala Mateja Slapnik, pri 
de~kih pa Luka Ko~ar. V kategorijah {olo-
obveznih otrok je pri deklicah od prvega 
do ~etrtega razreda zmagala Ur{ka [tebe, 
pri de~kih pa Matic Zaletel, pri deklicah od 
petega do devetega razreda Sara [tebe, 

Obvestilo 
Krajevna organizacija RDE^I KRI@ Moste vabi 
na predavanje dr. Dopliharja vse, ki se `elijo 
pou~iti o metodah protibole~inskih terapij.
Predavanje, pogovor in svetovanje dr. Dopli-
harja bo v torek, 6. maja, ob 19. uri v prostorih 
O[ Moste.

Vabi KORK Moste

pri de~kih pa Alja` Trebu{ak. V kategoriji 
deklet nad 40 let je prvo mesto dosegla 
Tatjana Lu`ar, v kategoriji od 30 do 39 let 
pa Damjana Strehovec, ki odli~no zastopa 
komendske barve na vseh smu~arskih 
tekmovanjih. Med {tevilnimi izrednimi 
rezultati izstopa predvsem prepri~ljiva 
skupna zmaga na Rauch HIT pokalu 2008, 
ki je skupni se{tevek petih veleslalomskih 
tekem (Turracher Hoehe, Pohorje, Krvavec, 
Cerkno in Kranjska Gora), na katerih se 
zberejo najbolj{i neprofesionalni tekmov-
alci iz cele Slovenije. Na tem mestu ji {e 
enkrat iskreno ~estitamo. V mo{kih kate-
gorijah je v kategoriji od 50 do 59 let zmagal 
Jo`e Kern in tako ugnal Franca Strehovca, 
ki se je tokrat moral zadovoljiti z drugim 
mestom. Kljub porazu pa je Franc ostal stari 
Franc, ki ̀ e komaj ~aka na naslednjo dirko. 
V kategoriji od 40 do 49 let je prvo mesto 
dosegel Toma` Korbar, v kategoriji od 36 
do 39 let Emil Zgonc, ki je imel tudi abso-
lutno najbolj{i ~as (36:20) in v kategoriji od 
25 do 35 let Bla` Strehovec.

Veleslaloma so udele`ili tudi na{i smu~arski 
prijatelji izven komendske ob~ine. Pri 
dekletih je zmagala Ur{i~ Teja iz Tunjic, 
pri fantih pa Peter Kosec iz Meng{a. V 
prijetnem vremenu in vzdu{ju je potekala 
tudi razglasitev rezultatov. Prizadevni 
~lani SK Komenda so poskrbeli, da so kot 
spomin posebne medalje prejeli prav vsi 
udele`enci veleslaloma. Najbolj so se jih 
seveda razveselili najmlaj{i. 

Ob~inski veleslalom 2008 Sicer pa je Smu~arski klub Komenda 
zadnja leta zelo aktiven. V sedanji obliki je 
bil ustanovljen leta 2004. Predlani je spet 
postal  ~lan nacionalne pano`ne zveze, to 
je Smu~arske zveze Slovenije, v leto{njem 
maju pa bo tudi uradno postal ~lan ZUTS 
(Zdru`enja u~iteljev in trenerjev smu~anja 
Slovenije). Precej na{ih  ~lanov se redno 
udele`uje razli~nih smu~arskih tekmovanj, 
kjer dosegajo zelo dobre rezultate. Poleg 
`e omenjene Damjanine skupne zmage 
in skupno sedmega mesta Emila Zgonca 
na Rauch HIT pokalu 2008, na tem mestu  
omenjam {e izredne rezultate, ki so jih na{i 
~lani dosegli v okviru tekmovanj za obrtno 
zbornico Kamnik, kjer so na veleslalomu 
gorenjske regije dosegli ekipno mo{ko 1. 
mesto in skupno 2. mesto med ekipami. 
K temu rezultatu so odlo~ilno prispevali 
Damjana Strehovec, @urbi Branko in Ale{ 
[tebe s 1. mestom, Bla` Strehovec z 2. 
mestom ter Franc Strehovec, Ur{a Zorman, 
in [tebe Matja` s 3. mestom v svojih kat-
egorijah. Ve~ o delovanju kluba, predvsem 
pa veliko slik, najdete na na{i spletni strani 
www.komenda-skiteam.si. 

[e vabilo. Glede na obilo pomladanskih 
sne`nih padavin v visokogorju bodo letos 
spet ugodne sne`ne razmere za orga-
nizacijo memoriala Milana [inkovca na 
Ledinah nad Jezerskim. Odvisno od vre-
mena bo prireditev organizirana v zadnjem 
tednu maja oz. v za~etku junija. O to~nem 
datumu boste pravo~asno obve{~eni. Va-
bljeni vsi Milanovi smu~arski in planinski 
prijatelji!

SK Komenda 

Pregled dela [D Suhadole
v okviru prireditev ob ob~inskem prazniku. 
Na te~aju teka na smu~eh v Tamarju pa so 
se najbolj{i pomerili za ob~inske naslove 
na 5 km dolgi progi. Mladi se trudijo urejati 

drsali{~e, kjer se je dogajalo kar precej 
»internih« hokejskih tekem. Poro~ili sta 
podala {e tajnik in blagajni~arka. V razpravi 
pa je bilo potem nekaj pripomb na slabo 
obve{~enost in na izbor prireditev, ki jih 
upravni odbor ni uvrstil v koledar. Pripombe 
bodo odgovorni v prihodnje upo{tevali. 
Splo{na ocena je bila, da upravni odbor 
dru{tva svoje delo opravlja dobro, zato bo 
v bodo~e prav gotovo {e ve~ spodbudnih 
novic.

Peter Pibernik
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Lovska strelska 
tekma
Lovci Lovske dru`ine Komenda obve{~amo, 
da bomo v nedeljo, 11. maja 2008, orga-
nizirali tradicionalno meddru`insko lovsko 
strelsko tekmo. Tekma s spremljajo~imi 
dejavnosti, ki sodi v okvir prireditev ob 
ob~inskem prazniku, bo potekala pri Lovski 
ko~i LD Komenda na Kri`u od 9. ure do 
poznih popoldanskih ur. Vse obiskovalce 
prosimo, da upo{tevajo varnostne oznake 
in prometno ureditev. Krajane Gore in 
Kri`a prosimo za razumevanje, ~e jih bo 
morda motilo pokanje v soboto, 10. maja, 
popoldne, ko bo uradni trening ter na dan 
prireditve. Prisr~no vabljeni,

Lovska dru`ina Komenda

Primerjalne statistike so vedno hvale`na 
snov za razglabljanje o vzrokih in po-
sledicah nesre~ v prometu. Ker pa smo 
o tem `e velikokrat pisali, morda samo 
obudimo spomin na take podatke v 
preteklem letu. Lani se je {tevilo umrlih 
zaradi neprilagojene hitrosti pove~alo za 
14 %, huje ranjenih pa za 6. Najve~krat 
so povzro~itelji prometnih nesre~ stari 
od 18 do 44 let. V zadnjih letih nara{~a 
{tevilo prometnih nesre~ na avtocestah 
in hitrih cestah. Pogost je tudi pojav alko-
holiziranosti pri povzro~iteljih nesre~, pa 
tudi u`ivanje prepovedanih substanc ni 
za na{e »voznike« ve~ neznanka. Pre-
hitevanje v »{karje«, izsiljevanje prednosti 
in telefoniranje je postalo skoraj nekak 
»modni dodatek« nepremi{ljenosti in brez-
vestnosti ali nevzgojenosti povzro~iteljev 
prometnih nesre~ z najhuj{imi ali te`kimi 
posledicami.

Policija in ostala pristojna ministrstva 
sicer sku{ajo z raznimi napovedanimi 
ali nenapovedanimi preventivnimi ak-
cijami pove~ati prometno varnost. Os-
ebno menim, da so akcije sicer nujno 
potrebne, niso pa vseodre{ujo~e. Ob 
vsem tem se spra{ujem – kaj pa vzgoja 
In vzgoja za `ivljenje v znosnih, ~e `e ne 
v idealnih medsebojnih odnosih? Med te 
spada nedvomno tudi vzgoja in privzgoja 
spo{tovanja ob~e~love{kih vrednost, kot 
so strpnost, vljudnost, spo{tovanje `iv-
ljenja (svojega in tujega). Menim, da tu v 
veliki meri odpoveduje dru`inska vzgoja. 
O~ka za volanom, na zadnjem sede`u 
pa nadebudni sin~ek, ki preko o~etove 
rame ob~uduje promet in nehote privzema 
o~etov na~in vo`nje in v~asih tudi njegove 
»modne« izraze? ^e otrok `e od doma 
prinese v vrtec ali {olo nekoliko izobliko-
van na~in do`ivljanja vo`nje, je vzgojno 
delo pedago{kega osebja te`ko, ~e `e ne 
onemogo~eno.

Hvalevredne so razli~ne akcije Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki 
pa zaradi povedanega tudi nimajo pravega 
u~inka.

Pred seboj imam povzetek seje Dr`avnega 
sveta (trajala je od 26. marca do 2. aprila), 
na kateri je bil sprejet tudi Zakon o spre-
membah in dopolnitvah Zakona o varnosti 
cestnega prometa. Nekateri pravijo, da je 
izrazito nesocialno naravnan  zaradi »pre-
visokih« kazni zoper najhuj{e kr{itve za-
konskih dolo~il – osebno pa premi{ljujem: 
le kdo za vraga pa sili voznike in ostale 
udele`ence v cestnem prometu, da kr{ijo 
predpisana pravila in predpise? Vemo, 
da ostre kazni niso vedno edino sredstvo 
za prepre~evanje divjanja in krotenje 
divjakov na cestah, so pa (vsaj za~asno) 
zavora za morijo na cestah. Ne glede na 
kratkoro~no posledi~no obvladovanje 
nevarnih voznikov pa so le sredstvo, ki 
bo tudi vplivalo na to, da bodo tudi ostali 
dejavniki v vzgoji in izobra`evanju voznikov 
posvetili ve~ pozornosti osebnostni vzgoji 
mladih voznikov. Prav zanima me, ~e je kje 
kaka avto{ola, ki bi vsaj honorarno imela 
zaposlenega psihologa?

O novih kaznih pa naslednje: prekora~enje 
hitrosti v naselju za ve~ kot 30 km na uro 
bo stalo najmanj 1.000 EUR, 9 kazenskih 
to~k in prepovedjo vo`nje. ^e bo ugotov-
ljeno, da voznik vozi po vplivom alkohola, 
ki presega vrednost ve~ kot 0,52 miligrama 
na liter izdihanega zraka, zna{a kazen 
800 EUR, 10 kazenskih to~k in odvzem 
vozni{kega dovoljenja. Neuporaba varnost-
nega pasu stane 120 EUR, prav toliko pa je 
vredno telefoniranje med vo`njo. Tudi kazni 
za ostale prekr{ke so se ob~utno zvi{ale. 
Kaznovani bodo tudi pe{ci, ki bodo pre~kali 
cesto pri rde~i lu~i. Novela uvaja tudi 
mo`nost odvzema ali pridr`anja voznika 
zaradi najhuj{ih prometnih prekr{kov, ki so 
storjeni pod vplivom nedovoljenih substanc 
(tudi alkohola). Za najhuj{e prekr{ke take 
vrste je predviden tudi zaseg motornega 
vozila in bi doletel kr{itelja, ki je bil v zadnjih 
dveh letih najmanj trikrat pravnomo~no ka-
znovan za najhuj{e prekr{ke, ali ki bi kljub 
prepovedi nadaljeval vo`njo.

Prehod na dolo~ila navedenih sprememb 
Zakona o varnosti v cestnem prometu 
bo Policija nakazala z vsedr`avno akcijo 
HITROST – PO^ASNEJE JE VARNEJE,  ki 
na celotnem obmo~ju dr`ave poteka od 
14. aprila do 27. aprila. Vsi se zavedamo, 
da vzporedno z nara{~anjem ̀ ivljenjskega 
in delovnega ritma nara{~a vsakodnevna 
naglica. Posledice poznamo. Ob tem pa 
pozabljamo, da promet in cesta napak ne 
opro{~ata.

Da pa ne bi mislili, da policisti meseca 
marca niso imeli nobenega dela v na{i 

ob~ini, bele`i policijska kronika v tem mes-
ecu naslednje ne~ednosti pri nas:

Bilo je 12. marca. No~ in doslej {e neznani 
storilec. Na vzvod je odprl drsna vrata na 
hi{ni terasi in opravil temeljito inventuro, ki 
pa mu ni dala ve~jih rezultatov. Lastnika je 
menjalo samo 200 EUR gotovine. Kriminal-
isti bodo zoper storilca, o katerem {e zbi-
rajo podatke, podali kazensko ovadbo na 
sodi{~e. Ka`e, da je bencinski servis na Po-
toku priljubljen kraj, kjer brezvestne`i brez 
pla~ila to~ijo gorivo. Prav to se je zgodilo 
15. marca, ko je voznik vozila Fiat Punto, 
rde~e barve, nato~il za 40,89 EUR goriva in 
odpeljal. Brez pla~ila. Pa {e ukradene reg-
istrske tablice je imel name{~ene na vozilu. 
Po zbranih obvestilih sledi kazenska prijava 
na pristojno sodi{~e. Da Drnovo kljub svoji 
prometni odmaknjenosti ni povsem varen 
kraj, se je prepri~al voznik osebnega avto-
mobila Toyota Corolla, ko so mu ob njegovi 
odsotnosti ukradli obe registrski tablici. 
Bilo je med 17.30 in 18.30 uro. Kriminalisti 
zbirajo potrebna obvestila, obve{~ene pa 
so tudi vse Policijske postaje. Podana bo 
kazenska ovadba na sodi{~e. Da ob~ani 
sodelujejo s policijo, ka`e primer, ko je 
bila PP Kamnik obve{~ena, da na relaciji 
Klanec-Zalog vozi vinjen voznik osebni 
avto R 5 sive barve. Patrulja, ki je bila takoj 
poslana na navedeni kraj, `al, voznika ni 
izsledila. Je zaenkrat imel sre~o in se je 
skril. Zaradi varnosti upam, da se mu to 
prihodnji~ ne bo posre~ilo

Sicer pa policijski anali bele`ijo poleg 
povedanega {e: 3 vlome, 1 po{kodovanje 
ograje, 3 tatvine mobilnih telefonov (bli`a 
se prava pomlad, pa se je treba dogovoriti 
za randije), 1 te`jo prometno nesre~o, 2 
vloma v osebni avto, l pe{ec je onemo-
gel oble`al na cesti{~u, tudi 1 mo{ki je 
za le`i{~e izbral cesto. Zgodila se je 1 
prometna nesre~a s pobegom, v osebnem 
avtomobilu je bilo najdeno prepovedano 
hladno oro`je, nekdo (verjetno u~enci) je 
{oli zameril, da se je moral u~iti, in je zato 
razbil 3 {ipe, z `ivljenjem pa je pla~ala 
bli`nje sre~anje z avtomobilom srna. Dve 
denarnici sta menjali lastnika, nekdo pa 
je rabil avtomobilski odbija~ in registrske 
tablice, pa si je vse to »sposodil« tam, kjer 
je pa~ bilo na razpolago. Vsa storjena de-
janja raziskujejo kriminalisti, ki imajo poleg 
operativnega dela na terenu {e dodatno 
delo s »papirologijo«.

Tudi v mesecu aprilu so bile (in {e bodo) 
poostrene kontrole vinjenosti voznikov, 
prekora~itve dovoljenih hitrosti. Tudi up-
oraba varnostnih pasov bo pod kontrolo, 
pa prevozi otrok v {olo. Tehtanja tovornih 
vozil in splo{ni nadzori tovornih vozil bodo 
opravljeni v skladu z operativnimi na~rti.

Na nas, udele`encih v prometu pa je od-
govornost, da bodo imeli policisti – vsaj v 
na{i ob~ini in z na{imi ob~ani-~im manj 
dela.

Tone Ogorevc

Po~asneje je varneje
(in v bodo~e tudi ceneje)



Pomlad bo na vrt pri{la
in ~akala, da pride{ ti

in sedla bo na ro`na tla
in jokala, ker te ni.

Simon Gregor~i~

V SPOMIN

INES ANDREJKI
1979 – 2007

Neizmerljiva bole~ina je spomin na 26. 
april, ko mineva leto dni, odkar moramo 
sprejeti usodno in kruto resnico, da te ni 
ve~ med nami. Neskon~na praznina ostaja 
za teboj.
Hvala vsem, ki jo ohranjate v spominu, in 
se je spominjate v molitvi.

Vsi njeni

@ivljenje in ljubezen si dajal,
trpljenja nikoli nisi nam kazal.
^eprav tvoj glas se ve~ ne sli{i,

beseda tvoja v nas `ivi,
povsod te ~utimo mi vsi.

V SPOMIN
Mineva leto dni, odkar nas je zapustil na{ 

dragi mo`, o~e, ded in praded

FRANC KO[IR
Hvala vsem, ki obiskujete njegov prezgod-
nji grob, mu pri`igate sve~e in ohranjate 
spomin nanj.

Vsi njegovi

Moste, april 2008

Srce tvoje je zaspalo,
zvon v slovo ti je zapel.

Misel nate bo ostala,
spomin za vedno bo `ivel.

ZAHVALA 
V 84. letu je za vedno od{la

ANA POGA^AR
s Klanca.

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, so-
sedom, prijateljem in znancem, ki ste jo 
pospremili po zadnji poti, zanjo darovali 
cvetje in sve~e, nam pa izrekli so`alje. Zah-
valjujemo se tudi ̀ upniku Zdravku @agarju, 
gospodu Jeri~u, nosa~em, pevcem in Dru-
{tvu upokojencev Komenda.
Vsem {e enkrat iskrena hvala.

Vsi njeni

ZAHVALA
V 82. letu se je za vedno poslovila na{a 

draga mama

HELENA @ELEZNIKAR
Pernatova Len~ka iz Suhadol

Iskrena hvala vsem, ki ste v ~asu njene bo-
lezni in smrti so~ustvavali z nami. Posebej 
pa se zahvaljujemo Mateji Volf iz Komende, 
ki je bila vrsto let v iskreno podporo in 
pomo~ na{i mami. Hvala Mateja!

Vsi njeni

Suhadole, Gora pri Komendi

Ko odide{, ostane le ti{ina.
Kako hudo je,

ko jo poslu{a{ sam;
sam s spominom!

ZAHVALA
V 77. letu je nenadoma od{el

FERDINAND NOGRA[EK
Trudnov Nande iz Most

Ob bole~i izgubi iskrena hvala Zdravstve-
nemu domu Kamnik – zdravnici in ose-
bju, dr. Sedlaku in medicinski sestri ZD
Komenda. Hvala vsem sosedom, pri-
jateljem, znancem, {e posebno Anici in 
Tatjani Ravnikar in gasilcem iz Most.
Lepa hvala `upniku Zdravku @agarju za 
pogrebni obred, pevcem, g. Jeri~u in 
hvala za zaigrano ti{ino. Vsem tudi hvala za 
cvetje, sve~e in za pospremitev na njegovi 
zadnji poti.

@ena An~ka in vsi njegovi!

Mali oglas:
Kupim zazidljivo parcelo. Ponudbe 
sporo~ite na mobilni telefon:
GSM: 041-752 186
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Od{li so …
Umrli od 26. marca do 22. aprila 2008
Ana Poga~ar, Klanec 6, umrla 31.3.2008 
v 84. letu;
Alojz Galun, Glavarjeva 38, Komenda,  
umrl 4.4.2008 v 68. letu;
Ferdinand Nogra{ek, Moste 17, umrl
4.4.2008 v 77. letu.

^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
Telefon: odg. urednik: GSM 031 638 699, E-mail: urednistvo.gok@komenda.si
Uredni{ki odbor: Marta Jerebi~ (N.SI), Peter Cviren (SD), Anton Poga~ar (SLS), Marija [pehonja (LNO), Katja Tabernik (TRN), 
Bojan Tav~ar (SDS) in Vesna @ivadinov [tebe (LDS). ^lani uredni{tva: Viktorija Drolec, Vera Kepic, Sabina Küzmi~, Tone Ogo-
revc, Jo`e Pavli~, Tatjana Zadrgal Pirc, Mihaela Poglajen, Ana Zarnik, dr. Marko @erovnik, … Priprava za tisk: Luka Krem`ar. 
Tisk: Bavant. Naklada: 1650 izvodov. Izhaja enkrat mese~no, vsa gospodinjstva v ob~ini pa ga dobijo brezpla~no.

Aplenca-Glasilo ob~ine Komenda,
Leto 17, {tevilka 5 bo iz{la

30. maja 2008.
Gradivo za objavo oddajte do

19. maja 2008
^lanske po{ljite po E-po{ti na naslov:
urednistvo.gok@komenda.si

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

APLENCA
je tudi na spletu:
www.komenda.si

Oddaja zahval in oglasov
na naslov:

Baldomir Krem`ar, Krekova 9
tel.: 01-834 13 05

e-naslov: aplenca@bavant.net



Poslovna enota 
KRANJ

Kuhinj in bele tehnike 

Modernih jedilnih garnitur 

Spalnic in vzmetnic 

Modernih dnevnih sob 

Lesnina Kranj vam nudi velik izbor: 

Sob za mlade 

ter še veliko, veliko ve� …. 

PE Lesnina Kranj 
C. Staneta Žagarja 67 

4000 Kranj 
Odprto vsak delovnik med 

9°° in 20°° uro 
Sobota 

9°° do 18°° ure 

Možnost:
�� nakupa na obroke 
�� brezpla�nega prevoza 
�� brezpla�ne montaže 
�� ra�unalniškega izrisa 
�� strokovnega svetovanja 
�� rednih in izrednih popustov 




