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AKTUALNO

Iskrene čestitke v prazničnih 
dneh vsem občankam in obča-

nom. Naj bo še posebno veselo in 
spodbudno praznično razpolože-

nje ob letošnjem desetem pra-
znovanju občinskega praznika. 

Sodelovanje in razumevanje pa je 
želja za skupno doseganje ciljev. 

Lepo povabljeni na prireditve.  

Župan Tomaž Drolec 
z Občinsko upravo in

Občinski svet občine Komenda 

OB DNEVU UPORA PROTI OKUPA-
TORJU IN PRAZNIKU DELA 

ČESTITAM IN ŽELIM PRIJETNO 
PRAZNOVANJE. 

OB OBČINSKEM PRAZNIKU PA 
ČESTITKA Z ŽELJO, DA BI BILI 

SLOŽNI IN USPEŠNI V PRIZADEVA-
NJIH ZA DOBRO VSEH V OBČINI 

KOMENDA. 

MIHA NOVAK 
NAČELNIK UPRAVNE 

ENOTE KAMNIK
S SODELAVCI

Komendske mažorete 
tretje
Po polfi nalnem tekmovanju v Benediktu, kjer se je pomerilo prek 130 
tekmovalcev v solo, parih, prostem programu in Dance Twirl programu, 
iz Brd, Prvačine, Solkana, Nove Gorice, Cerknice, Horjula, Logatca, 
Kranja, Lenarta, Pernice Svete Ane in Dornave, so se komendske mažo-
rete uvrstile v fi nale državnega prvenstva v Kranju. 18. in 19. aprila so 
osvojile tretje me-
sto.

Po uspešni uvr-
stitvi v polfi nale so 
v mesecu marcu 
sodelovale tudi na 
prireditvi Šopek za 
mami in prireditvi 
v OŠ Moste ob 
prazniku žena, ki 
ga je priredila po-
družnica Rdečega 
križa. 

22. april – Dan zemlje

Mladi so nam jo posodili 
Eva Absec in Špela Rek iz 9.a ter Jošt Žagar iz 9.b, vsi trije iz Osnovne 
šole Komenda Moste, so z Darinko Marijo Dežman, učiteljico gospo-
dinjskega pouka, v okviru eko šole pripravljali temeljit pregled urejeno-
sti, ali bolje rečeno onesnaženosti posameznih krajev in področij v ob-
čini. Skrbno razdelan in obdelan program z učenci so letos potem 
predstavili 22. aprila, ob dnevu zemlje,  na Okoljevarstveni konferenci 
v Osnovni šoli v Mostah. Po razdelani predstavitvi, ki sta jo pripravili 
Eva in Špela, je konferenco z mentorico Darinko Marijo Dežman vodil 
Jošt Žagar. Tokrat so se lotili soočenja z aktualno ekološko problemati-
ko, spregovorili o  reševanju ekoloških problemov, aktualni temi Voda 
in vodnjaki, prehranjevalnih navadah in urejenosti okolice šole. Še pred 
konferenco pa sta nam Eva in Špela zaupali, da so med najbolj onesna-
ženimi deli v občini Breg in predel tja proti Komendski Dobravi.

Od leve: Špela Rek, Jošt Žagar, Eva Absec

Voda in vodnjaki - Skrbno so aktualno temo predstavile Ajda, Polona 
in Neža

Vse, ki so sodelovali 
v okviru eko šole pri 
pripravah na 
okoljevarstveno 
konferenco ob 
Dnevu zemlje, je 
pozdravila in se jim 
zahvalila tudi 
ravnateljica Osnovne 
šole Mira Rek.

Pa še na nekaj so nas spomnili mladi 22. aprila: Da so nam zemljo 
zgolj in samo posodili! 

A. Žalar
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ŽUPANOVA BESEDA
Župan Tomaž Drolec

Dokazi potrjujejo 
pravilnost izzivov
Številne potrditve pravilne odločitve pred desetim p raznovanjem.

Smo pred prazničnim mesecem desetega pra-
znovanja samostojne občine. Nekatere poudar-
jene slovesnosti bodo v prihodnjem mesecu še 
posebej obeležile  dosežene cilje in končana 
celoletna ali še daljša dogajanja. Ne morem pa 
mimo vtisa, da je bil nedavni spomladanski 
sejem nekako poudarjen uvod v vse jubilejne 
majske slovesnosti.

Se strinjate, da je bil letošnji sejem več 
kot tradicionalno simbolen, odkar  je občina 
Komenda? 

»Res je. Tokrat je ta sejem pokazal in potrdil, 
da moramo čim prej resno premisliti in začeti z 
izgradnjo novega prireditvenega centra. Prav 
nedavna prireditev je s številnimi obiski, in 
med njimi strokovnimi mnenji, potrdila, da 
smo za to res pravi prostor v Obljubljanski re-
giji. Skratka, študije iskalcev prostora za takšne 
dejavnosti so bile tokrat še enkrat potrjene.

bi bilo. Sicer pa se nam v poslovni coni ta tre-
nutek stvari nekako ne dogajajo, kot bi si vsi 
skupaj želeli. Že več kot dve leti se borimo s 
soglasji. V tem mesecu smo sklenili dogovar-
janja z Ministrstvom za okolje in prostor ter 
končno dosegli nadaljne korake k pridobitvi 
gradbenega dovoljenja. V teh dneh pričakuje-
mo zadnje soglasje ter nato takoj sledi vloga za 
izdajo gradbenega dovoljenja za izvedbo infra-
strukture v Poslovni coni. Gradbeno dovoljenje 
pričakujemo nekje v začetku junija in takrat bo 
tudi izpolnjen pogoj za sečnjo lesa. Rad bi 
opozoril tudi lastnike lesne mase, da brez do-
voljenja in označbe s strani gozdarske službe, 
ni možna sečnja lesa. O pomembnosti in pri-
mernosti naše poslovne cone smo se prepričali 
tudi med pogovorom z evropskim poslancem 
Jelkom Kacinom, ki je rekel, da smo v občini 
upravičeni ob uspešnih lastnih razvojnih priza-
devanjih tudi do širše državne in evropske 
podpore; tako pri sejemsko prireditvenem 
prostoru, kot pri poslovni coni. Velika prednost 
pa je tudi, da že imamo sposobno ekipo za or-
ganizacijo in pripravo pogojev.«

Vendar smo tokrat v primežu recesije?
»Recesija z odpuščanjem delavcev me je 

ponovno spomnila, da smo bili v občini Ko-
menda pred desetimi leti v obljubljanski regiji 
med 24 občinami daleč na prvem mestu po 
brezposelnosti in daleč na zadnjem mestu po 
razvitosti.

Prepričan sem, da je prav izgradnja poslovne 
cone posredno že vplivala na to, da je od naših 
obrtnikov, kakor tudi od občanov marsikdo 
dobil delo v povezavi s to cono in mislim, da je 
skrajni čas, da začnemo delati drugi del te cone, 
za kar je bila infrastruktura za oba dela že na-
rejena in je že zgrajena. Zato se nam stroškov, 
kakršne smo imeli v prvem delu, v drugem 
delu ni treba bati.« 

Kako pa ocenjujte dosežke zadnjega leta 
pred majskim praznovanjem? 

»Imamo kar nekaj pokazati. Zgrajena sta 
bila mostova čez Pšato nasproti športne dvora-
ne in v Mostah preko Tunjice. V gradnji je 
prizidek k športni dvorani, v gradnji so hlevi. 
Kanalizacijo smo povezali z Gmajnico in s 
kanalizacijskim sistemom v centru Komende. 
V Suhadolah smo pričakovano obnovili glavno 
cesto proti Topolam z vso pripadajočo infra-
strukturo in tako od cerkve skozi vas manjka le 
še fi ni asfalt. V severnem delu Most je poteka-
la blizu milijon evrov velika investicija za 
ureditev kanalizacije in nekaj ulic. Mnogo tru-
da smo vložili v projektno dokumentacijo za 

izgradnjo krožišča na Gmajnici s pripadajočimi 
pločniki, krožišča pred Občino v Komendi, 
izvedbo tretjega pasu med občinsko stavbo in 
Vodetovo hišo. Največ časa in truda pa za pri-
dobitev gradbenega dovoljenja za kanalizacij-
ski sistem od meje s cerkljansko občino pred 
Lahovčami pa do križišča v Mostah pred Kra-
ljem. Smo pred velikim začetkom urejanja in-
frastrukture v Komendi za izgradnjo tretjega 
pasu na dveh delih in za povezavo kanalizacije 
med gasilnim domom ter tako imenovano či-
stilno napravo. Že nekaj časa trajajo priprave 
za urejanje otroškega varstva, za ureditev zadr-
ževalnikov. 

Eden največjih projektov na področju druž-
bene infrastrukture pa je Medgeneracijsko 
središče. Smo tik pred vložitvijo projektne 
gradbene dokumentacije na upravno enoto v 
Kamniku in čakamo na gradbeno dovoljenje za 
gradnjo doma za stare, medgeneracijski center, 
štiri oddelke vrtca, 10 oskrbovanih stanovanj, 
prostor za dva zdravnika, ene fi zioterapevtke 
in seveda za vse potrebno za izvajanje dnevne-
ga varstva, pomoči na domu…

Uspehe pa beležijo tudi društva: gasilci, 
športniki, na kulturnem področju...« 

Skratka, ni prostora za malodušje.
Ne, pa tudi že po naravi sem optimist. Zato 

pred praznovanjem želim, da bomo skupaj, 
kljub recesiji, uresničevali zastavljene cilje in 
pogoje za varno življenje na vseh področjih in 
vseh v naši občini. 

Eden od glavnih ciljev, ki ga ne smemo 
zgrešiti, pa je, da bomo prihodnje leto, ob ob-
činskem  prazniku odpirali trgovino v centru 
Komende. Na koncu pa  vabim vse občanke in 
občane, naj se v čim večjem številu udeležijo 
prireditev, ki jih bomo skupaj z društvi pripra-
vili ob praznovanju 10. občinskega praznika.«

Andrej Žalar  

Takšnega sejma še ni bilo, so se strinjali vsi; 
(na sliki) od sekretarke za kmetijstvo Sonje 
Bukovec, župana Tomaža Drolca, predsedni-
ka zbornice Cirila Smerkolja, Lojzeta Laha, 
naklanskega župana Ivana Štularja… Evropski 
poslanec Jelko Kacin pa je po ogledu rekel, 
da je to več kot regionalni sejem.

Kar zadeva poslovno cono je evropski posla-
nec Kacin dejal, da se bo osebno zavzel (če 
bo treba) tudi v EU, da se zgrabi bika za ro-
ge. 

Seveda je, kot vedno in povsod, največ odvi-
sno od zemljišč. Občina se pripravlja na podpis 
pogodbe za izvedbo komasacije na več 100 ha 
kmetijskega zemljišča, od tega je 22 ha potreb-
nih za izvedbo projekta, ki bi služil vsej občini, 
še posebej pri razvoju na področju kmetijstva, 
konjeniškega športa, trgovine... Pri tem pro-
jektu bo uspeh absolutno odvisen od dialoga 
med občino in lastniki zemljišč, s katerimi bo-
mo pričeli na prvem sestanku ob koncu meseca 
maja. O podrobnostih pa v eni prihodnjih 
Aplenc.«

Torej gre za nekaj podobnega, kot smo 
bili pred startom priča v današnji in jutri-
šnji širši poslovni coni?

»Tako je. Tudi poslovne cone brez odličnega 
sodelovanja med občino in lastniki zemljišč ne 
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Javni vrtec vpisuje in sprejema predšolske 
otroke v svoje programe za naslednje šolsko 
leto na podlagi prijav in prostih mest skozi celo 
leto, do konca meseca aprila. Vrtec lahko 
sprejme otroka, ko je dopolnil starost enega 
leta oziroma ko je dopolnil starost najmanj 
enajst mesecev. Če je v vrtec vpisanih več 
otrok, kot je prostih mest, odloča o sprejemu 
komisija. Komisijo imenuje svet vrtca v so-
glasju z ustanoviteljem. Sestavo komisije za 
sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v 
vrtec določi občina ustanoviteljica na predlog 
sveta zavoda. Komisija za sprejem otrok 
obravnava vse prijave za vpis otrok v vrtec, ki 
so vložene do vključno 30. aprila tekočega 
šolskega leta za naslednje šolsko leto. Komisi-
ja po preučitvi prijav ugotovi, da otrok izpol-
njuje pogoje, s katerimi pridobi zahtevano šte-
vilo prednostnih točk ter odloči, da zavod 
sprejme otroka v vrtec. V nasprotnem primeru 
komisija zavrne sprejem otroka v vrtec, če v 
obravnavanem primeru niso izpolnjeni pogoji 
(kriteriji) za sprejem otroka v vrtec. Če je pro-
šenj za sprejem otroka v vrtec več kot je v vrtcu 
prostih mest, komisija prednostno obravnava 
prošnje za otroke, ki imajo skupaj z enim od 
staršev (skrbnikov) stalno prebivališče na ob-

Vpis in sprejem otrok v vrtec
močju občine Komenda. V skladu z 
odločbo pristojnega organa ima pred-
nost pri sprejemu v vrtec otrok s po-
sebnimi potrebami in otrok za katerega 
starši predložijo mnenje Centra za 
socialno delo o ogroženosti zaradi 
socialnega položaja družine. 

Komisija pri razporejanju otrok 
v vrtec sicer upošteva točkovno 
ovrednotene - prednostne pogoje 
(kriterije), ki so:

otroci obeh zaposlenih staršev ozi-• 
roma zaposlene matere samohranil-
ke ali očeta samohranilca;
otroci s posebnimi potrebami;• 
otrok, ki je uvrščen na prednostni • 
vrstni red iz preteklega leta;
otroci, ki jim je odložen vpis v • 
osnovno šolo;
otroci dijakov in študentov;• 
otroci z disharmoničnim razvojem • 
(potrebna potrdila pristojnih insti-
tucij);
otroci iz socialno, vzgojno in materialno • 
ogroženih družin (nezaposleni starši, bole-
zen v družini);
otroci, vključeni v drug vrtec izven kraja • 

stalnega prebivališča zaradi prepolnega ma-
tičnega vrtca.
Po preučitvi vseh naštetih pogojev se v vrtec 

sprejme tiste otroke, ki dosežejo največje šte-
vilo točk.

Janja Hudej, svetovalka župana za družbene dejavnosti

Nad letošnjim spomladanskim sejmom v Ko-
mendi je bil evropski poslanec Jelko Kacin 
navdušen, prav tako pa tudi nad Poslovno co-
no. 

»Jaz sem Kranjčan in ko sem prišel na leto-
šnji spomladanski sejem v Komendo, sem vi-
del, da je ta sejem dvakrat večji od nekdanjega 
gorenjskega. Bil sem presenečen, ker to ni ob-
činski, ampak najmanj regionalni sejem. Mi-
slim, da se mora tudi minister Karel Erjavec s 
tem seznaniti. In kot je občina ambiciozna, kot 
dela pri poslovni coni, bi lahko tudi sejemsko 
dejavnost razvijala.«

Poznate Poslovno cono v Komendi? 
»Poznam. Vendar sem mislil, da je glede ra-

zvoja le-te vse dogovorjeno. Zato me sedaj te-
žave, za katere slišim, neprijetno presenečajo; 
posebno še sedaj, ko smo v fi nančni in gospo-
darski krizi in samo tisti, ki so zdravi, ki imajo 
prihodek, ki gledajo naprej, lahko investirajo v 
cone. Tukaj se ustvarjajo kvalitetna, dolgoroč-
na, trajna delovna mesta. Zato se mi zdi, če je 
kdaj priložnost, da se bika zgrabi za roge, bi 
bilo to treba storiti sedaj.

Poslovna cona Komenda je v neposredni 
bližini Ljubljane, avtoceste, letališča, ki se bo 
razvijalo. Še kako pa tudi velja, da Slovenija 
glede na svojo lego, če hoče kaj razvijati, je to 
logistika. In to je tisti del servisnih dejavnosti, 
ko lahko Sloveniji ne le v tem, ampak še v ka-
terem drugem delu, zagotovi pomembna in 

Priložnost, da bika zgrabimo za roge 
Evropski poslanec Jelko Kacin na sejmu in v poslovni coni.

donosna delovna mesta. Evropa je vse bolj 
povezana in če hoče Evropska unija preživeti, 
se mora širiti proti vzhodu. In takšni logistični 
centri, ki so povezani z dodelavo, predelavo, 
montažo in razvijanjem na novih dejavnostih, 
so najbolj zdravi del slovenskega in evropske-
ga gospodarstva. 

Zato tega, kar se tukaj ta hip v poslovno coni 
ne dogaja, ne razumem. In če bo potrebno, se 
bom o tem osebno angažiral; ne le tukaj, ampak 
tudi v EU.«

Je to potem tudi izziv sedanji recesiji?
»Zagotovo. Če bi na primer pri nas v Mestni 

občini Kranj živeli tako ambiciozni ljudje, bi 
tudi imeli kakšno cono, bi ustvarjali nova de-
lovna mesta in bi rasli, ne pa gledali, kako se 
nam tovarne zapirajo, poslovni prostori pa 
ostajajo prazni.

Pa še to bi rekel. Ko je prišlo do nastanka 
novih občin, sem bi skeptičen. Sedaj vidim, da 

so največje občine najbolj neperspektivne in 
imajo ne vem kakšno potuho in se iz te svoje 
zabubljenosti ne morejo zbuditi. Majhne obči-
ne pa so v Sloveniji kot sesalci proti dinoza-
vrom. In na dolgi rok vedno zmagajo sesalci. 
So majhni, vendar produktivni, in vrh teh se-
salcev so ljudje. In pomembno je, da brez Ko-
mende, Šenčurja, Naklega Cerkelj, ki vlečejo 
naprej, Slovenije ne moremo potegniti iz go-
spodarske krize.«

In kje je tu potem razmerje med ohranja-
njem in razvojem v prostoru?  

»Vsa pohvala naravovarstvenikom. Vedno 
jih je treba poslušati, da se zavedamo, da ne bi 
naredili kakšnega koraka v napačno smer. 
Ampak, ko gre za to cono, je vendarle res, da 
je bil razmislek narejen pred začetkom, da je 
zato cona komunalno opremljena, da ne obre-
menjuje okolja, da ima urejen dovod tako pitne, 
kot odvod fekalnih voda in da ni nobenega 
škodljivega posega v prostor, razen da ustvarja 
na stotine novih delovnih mest in ustvarja soci-
alno varnost za tisoč družin. To je tisto, kar 
mora Slovenija v tem trenutku reševati. In 
verjamem, da se v zvezi s tem lahko najde 
kompromis, ki bo tudi  naravovarstvenikom in 
tistim, ki so zadolženi za to, omogočil, da 
mirno spijo in da jih nobena inšpekcija zaradi 
tega, ko omogočajo, da se zagotavlja socialno 
varnost v Sloveniji, ne more preganjati.«

A. Žalar 
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Na zadnji seji občinskega sveta je bila tudi 
razprava o novih ulicah v naši občini. Da ne 
bomo delali krivice tistim, ki so veliko prispe-
vali k  prepoznavnosti in zgodovini naše obči-
ne, naj spomnim, da se ulice in področja ime-
nujejo po pokojnih velikih imenih krajev, v 
katerih živimo. V svetu so zelo, zelo redke iz-
jeme, da se ulice imenujejo po živih osebah.

Ko smo leta 1979 (takrat sem bil predsednik 
KS Komenda) imenovali ulice, smo izhajali iz 
zgodovinskih dejstev. Za vsako ulico smo iz-
delali obrazložitev, ki jo je nato sprejel svet 
KS. V naši občini je veliko pomembnih oseb-
nosti iz naše zgodovine, ki si zaslužijo veliko 
pozornost; pa tudi kakšne večje zgodovinske 
razprave. Naj omenim samo nekatere.

Janez Štrcin: Izredna osebnost med obema 
vojnama. Bil je poslanec v Beogradu in zasto-
pal celotno Gorenjsko. Kot osebni prijatelj ar-
hitekta Jožeta Plečnika ga je pripeljal v Ko-
mendo. Plečnikova dela v našem kraju 
poznamo in so nam v velik ponos. Bil je eden 
izmed glavnih pobudnikov in predsednik iz-
gradnje kulturne dvorane DOM v Komendi. 
Bil je župan Občine Komenda. Še veliko dru-
gih njegovih pozitivnih lastnosti in del bi lahko 
našteval.

Boštjan Belcjan: Arhitekt in zidarski moj-
ster. Izdelal je načrte in zgradil DOM v Ko-
mendi, ki je bil ob odprtju leta 1938 ena naj-
lepših arhitekturnih zgradb na Gorenjskem. Še 

Imena novih ulic v občini
vedno je najlepša zgradba v Komendi. Njegova 
dela so poznana tudi v drugih krajih, predvsem 
na Gorenjskem.

Viktorjan Demšar: Župnik, dekan in eden 
izmed prvih malteških vitezev. Po njegovi za-
slugi se je po vojni ohranila Glavarjeva knji-
žnica, neprecenljiva vrednost za našo zgodovi-
no. Bil je tisti, ki je z raziskavami iz takratne 
anonimnosti dvignil lik našega Petra Pavla 
Glavarja, na katerega smo danes vsi tako po-
nosni. V takratnih težkih časih je obnovil celo-
tno zunanjost in notranjost farne cerkve v Ko-
mendi. Za mene, ker sem Viktorjana Demšarja 
poznal iz mojih otroških let, je on ena največjih 
zgodovinskih osebnosti naše občine.

Janko Juhant: Velik poštenjak in borec za 
domači kraj. Bil je dolgoletni predsednik KS 
Komenda. Ustanovil je Konjeniški klub Ko-
menda in ga vodil od leta 1955 do 1977; kar 22 
let, ko ga je leta 1977 zamenjal sedanji predse-
dnik Alojz Lah. Brez Janka Juhanta ne bi bilo 
konjeniškega kluba. Zelo veliko je prispeval za 
razvoj naših krajev.

Marjan Žnidar: Slikar in izredno aktiven 
na vseh področjih. Bil je ustanovitelj Šaho-
vskega kluba Komenda. Izredno prizadeven v 
KS Komenda.Njegove slike krasijo marsikate-
ri dom v naših krajih in Sloveniji. Veliko slik je 
izdelal za prijatelje po svetu in so njegove slike 
na vseh kontinentih sveta.

Maks Žurbi: Je eden izmed največjih ama-

terskih igralcev v naši zgodovini. Poleg Janeza 
Pogačarja z Gore, Franca Mejača in veliko 
drugih je pod vodstvom režiserja Ivana Jezer-
ška ustvarjal in bil eden glavnih dramskih 
igralcev. Za dramske predstavitve je izdelal 
veliko kulis in pripravljal igralce za dramske 
predstavitve tudi kasneje, ko sam ni več sode-
loval kot igralec. Bil je aktiven tudi na ostalih 
področjih.  

Poleg navedenih je še vrsta drugih, ki si za-
služijo pozornosti in razprave. Pomembno so 
vplivali na razvoj naših krajev skozi zgodovi-
no. Veliko pomembnih osebnosti je tudi v 
knjigi Občina Komenda – življenje od kamene 
dobe do danes. 

V zadnjem obdobju so se pojavila različna 
imena za nova naselja. Eno izmed njih je Šmi-
dov gaj. Mislim, da si je tudi družina Šmid za-
služila, da se njihovo zemljišče poimenuje v 
spomin na težke čase, ki jih je ta družina doži-
vljala v povojnem obdobju. Tudi novo naselje 
za bencinsko črpalko v Mostah si zasluži bolj 
pomembno ime, kot je Zeleni gozdiček. Zakaj 
se ne bi spomnili na Ivana Selana?

To so razmišljanja in pobude, da ne bi poza-
bili tistih, ki so pomembno vplivali na našo 
zgodovino. Za vsako spremembo ulic ali nase-
lij pa bo potrebna širša razprava in sprejem v 
občinskem svetu.

Janez Kimovec, občinski svetnik liste LNO

Za otroke, ki so bili sprejeti v vrtec, odločba 
določa datum vključitve otroka v vrtec in rok 
za sklenitev medsebojne pogodbe med vrtcem 
in starši. Otroke, ki niso sprejeti v vrtec, komi-
sija za sprejem uvrsti na čakalno listo po 
prednostnem seznamu.

Za starše otrok, ki so v zakonitem roku vlo-
žili prošnjo za sprejem otroka v vrtec, a jim je 
zaradi prezasedenosti zmogljivosti (kapacitet) 
vrtca v občini Komenda odklonjen in niso 
vključeni v drug vrtec, imajo pravico do sub-
vencije. Občina Komenda namreč v skladu s 
pravilnikom o subvencioniranju varstva otrok, 
ki niso vključeni v programe vrtca določa 
upravičence, višino subvencije ter postopek za 
uveljavljanje subvencije. Pravilnik velja od 1. 
9. 2005. Višina subvencije za posameznega 
upravičenca znaša 50 % povprečnega zneska 
(neto), ki ga Občina Komenda sofi nancira me-
sečno na otroka v domačem vrtcu.

Pravico do subvencije uveljavlja eden od 
staršev oziroma zakoniti zastopnik pod pogo-
jem, da imata oba starša skupaj z otrokom 
stalno prebivališče v Občini Komenda in je 
otrok dopolnil eno leto starosti. 
Če starša živita ločeno, uveljavlja pravico 

do prispevka tisti od staršev, pri katerem otrok 

živi, pod pogojem, da imata oba z otrokom 
stalno prebivališče v Občini Komenda in je 
otrok dopolnil eno leto starosti.

Vlagatelj uveljavlja pravico do subvencije s 
posebno pisno vlogo, ki jo dobi na Občini Ko-
menda ter izpolnjeno po pošti ali osebno po-
sreduje na naslov Občine Komenda. Vloga je 
upravičencem na voljo tudi na spletni strani 
Občine Komenda (http://www.komenda.si) 
pod rubriko »obrazci«. Obvezna priloga vlogi 
za uveljavljanje subvencioniranega varstva 
otrok, ki niso vključeni v programe vrtca, je 
sklep, s katerim je bil staršem odklonjen spre-
jem otroka v vrtec.

Vlagatelj odda vlogo praviloma trideset (30) 
dni od prejema sklepa, s katerim je staršem 
odklonjen sprejem otroka v vrtec. 

Vlagatelj subvencijo uveljavlja od 1. 9. te-
kočega leta dalje, do vključitve otroka v vrtec.

O dodelitvi subvencije občinska uprava v 30 
dneh od prejema vloge odloči z odločbo.

Z dnem vključitve otroka v vrtec starši 
otroka po tem pravilniku izgubijo pravico do 
subvencije. Ob vključitvi otroka v vrtec pa 
morajo starši otroka, ki prejemajo subvencijo, 
v 15 dneh pred predvideno vključitvijo, o tem 
obvestiti pristojni občinski organ.

0) 
m 

e-
c.
0 

ši 
o 
a 

o, 
m 

Pred tridesetimi leti

V Komendi so 1979. leta, torej pred tride-
setimi leti, odprli za tisti čas najbolj so-
dobno prehrambeno trgovino z lepim bife-
jem, v objektu pa je bilo tudi 14 stanovanj. 
Trgovina, gostinski objekt in urejena oko-
lica so bili takrat velik dogodek za Ko-
mendo. Predsednik krajevne skupnosti je 
bil Janez Kimovec (na sliki prvi z leve), v 
sredini je poslovodkinja Fani Sodnik, slo-
vesni nagovor ob odprtju pa je imel pred-
sednik skupščine KS Komenda Janko Ju-
hant. 

Foto: arhiv Fani Juhant
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Leta 2005 so na 18. svetovnem kongresu ge-
rontologije in geriatrije v Rio de Janeiru sogla-
sno sklenili, da je treba prisluhniti potrebam 
velikega števila starih ljudi v mestih in tudi na 
podeželjih in vpeljati aktivnosti, s katerimi 
bodo mesta in vasi starosti bolj prijazna.

Na Svetovni zdravstveni organizaciji so 
sklep uresničili tako, da so v 33 mestih po 
svetu vprašali starejše ljudi, kaj bi oni sami iz-
boljšali na naslednjih pomembnih področjih 
življenja: v stavbah in izven njih, v mestnem in 
sicer javnem prevozu, v svojih bivališčih, v 
družabnem življenju, pri vključevanju v aktiv-
nosti družbe, pri zaposlitvah, pri obveščanju in 
pri storitvah skupnosti ter zdravstvenih služb. 
Ko so zbrali vse predloge, ki so jih izrekli stari 
ljudje, so jih dopolnili še z mnenji oskrboval-
cev in izvajalcev storitev. Na podlagi vseh 
mnenj in predlogov so na Svetovni zdravstveni 
organizaciji za vsa omenjena področja oprede-
lili 84 značilnosti starosti prijaznih naselij. 
Pripravili so seznam priporočil in izdali priroč-
nik za uresničevanje projekta. Namen priročni-
ka je, da se kraj sam oceni, da stori, kar lahko 
stori in napreduje v urejenosti, prijaznosti ter 
varnosti. Priporočila zrcalijo predvsem željo 

Kar nekaj pomembnih 
izrednih dogodkov

Na področju dejavnosti, ki jih pokriva Za-
vod Medgeneracijsko središče Komenda 
in Medgeneracijsko društvo za kakovostno 
starost, je bilo v preteklem mesecu, poleg 
že ustaljenih rednih programov, kar nekaj 
izrednih dogodkov:

Tako smo gostili direktorja direktorata 
za socialne zadeve z Ministrstva za delo, 
družino in socialne zadeve, gospoda Da-
vora  Dominkuša, ki je bil poleg prof. dr. 
Jožeta Ramovša osrednji gost okrogle mize 
o socialni oskrbi in zakonu, ki naj bi sis-
temsko urejal dolgotrajno oskrbo in zava-
rovanje za dolgotrajno oskrbo. Okrogla 
miza je bila v okviru skupščine Medgene-
racijskega društva za kakovostno starost 
Komenda.

15. aprila smo predstavniku Svetovne 
zdravstvene organizacije (WHO) gospodu 
dr. Johnu Beardu, direktorju oddelka za 
staranje in življenjsko pot pri WHO, pred-
stavili naše aktivnosti na področju prizade-
vanj za kakovostno staranje in solidarno 
medgeneracijsko sožitje v naši občini in 
smele programske načrte pri postavitvi 
vzorčnega medgeneracijskega središča.

Tudi obisk sejma nege v Nemčiji konec 
marca, je bil pomemben predvsem zaradi 
sledenja novim rešitvam pri skrbi za stare, 
bolne in invalide, ki jih tako velik trg, kot 
je nemški, zelo aktivno razvija. 

Starosti prijazna mesta in vasi
po medsebojnem spoštovanju in varnosti, od-
klanjanju strahu, socialne izključenosti, nasilja 
in kriminala. Običajno so to želje vseh prebi-
valcev in kar je prijazno starosti, je zato prija-
zno vsem. Uresničevanje priporočil povečuje 
tudi zaupanje v lokalne oblasti, spodbuja 
zdravo obnašanje, sodelovanje in samouresni-
čevanje posameznikov. 

Poziv Svetovne zdravstvene organizacije po 
uvajanju starosti prijaznih naselij je po svetu 
naletel na dober odziv. Mreža starosti prijaznih 
mest se najhitreje razvija v Kanadi, Združenem 
kraljestvu, Španiji, Latinski Ameriki, na Japon-
skem, Karibih in Srednjem vzhodu. Skupine 
mest se z medsebojnim povezova-
njem v nacionalne in svetovno 
mrežo podpirajo ter izmenjujejo 
dobre rešitve.

Pred letom se je projektu pridru-
žila tudi Slovenija. Nosilec je In-
štitut Antona Trstenjaka  za geron-
tologijo in medgeneracijsko sožitje 
in njegov sodelavec dr. Božidar 
Voljč. Pristopno pogodbo so do 
sedaj podpisali mesto Ljubljana, 
Celje in Maribor, jeseni pa načrtu-

jemo podpis tudi v Komendi. 
In v okviru teh dogajanj nas je obiskal vodja 

projekta pri WHO dr. John Beard, v spremstvu 
dr. Božidarja Voljča in prof. dr. Jožeta Ramo-
vša.  Z zanimanjem in navdušenjem je poslušal, 
kako daleč smo pri nas v prizadevanjih za čim 
večjo kvaliteto življenja vseh treh generacij 
skozi izvajanje mreže medgeneracijskih pro-
gramov za kakovostno staranje in solidarno 
medgeneracijsko sožitje. Po njegovem mnenju 
smo z našimi programi, ki jih že izvajamo, in z 
načrtovanim medgeneracijskim središčem, iz-
jemni v Evropi in celo v svetu.

Viki Drolec

Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve 
se zaveda pomembnosti izvajanja socialno 
varstvene storitve pomoč družini na domu, ki 
jo v naši občini od 1. oktobra dalje izvaja Za-
vod Medgeneracijsko središče Komenda. Nu-
denje pomoči v gospodinjstvu, osebni negi in 
pri ohranjanju socialnih stikov je namenjeno 
predvsem temu, da posamezniki kljub svoji 
obnemoglosti lahko čim dlje prebivajo v do-
mačem okolju. 

Že drugič v dveh letih je izvedlo analizo 
stanja v vseh 210 občinah. Sprotno spremljanje 
izvajanja te socialnovarstvene storitve je po-
trebno predvsem zaradi preverjanja doseganja 

Pomoč družini na domu 
ciljev Resolucije o nacionalnem programu so-
cialnega varstva od leta 2006 do 2010 ter zara-
di pridobitve drugih pomembnih informacij o 
tej storitvi, ki jih potrebujejo strokovnjaki, iz-
vajalci storitve, raziskovalci, politiki in drugi 
načrtovalci razvoja na tem področju.

Povprečna cena, ki jo plača uporabnik stori-
tve pomoči na domu, je znašala po občinah 
4,22 €, kar je cent manj kot v letu prej, v naši 
občini pa je cena 3,60 €. Najvišjo povprečno 
ceno plačujejo v Obalno Kraški regiji in na 
Gorenjskem in sicer dobrih 5,4 €, več kot 5 € 
pa plačujejo tudi v Spodnjeposavski regiji. 
Najnižja povprečna cena pomoči na domu tudi 
v letu 2008 ostaja na Koroškem (2,6 €). Naj-
višjo ceno ima občina v Savinjski regiji (Gornji 
grad) in sicer kar 12,1 € na uro. Omenjena ob-
čina v vseh treh opazovanih letih (2006, 2007 
in 2008) ni imela uporabnikov pomoči na do-
mu, kljub temu, da pogodba z izvajalcem ob-
staja. Vpliv visoke cene za uporabnika pri tem 
najverjetneje ni izključen. Zelo visoke cene 
(več kot 9 € na uro) so tudi v Cerkljah na Go-
renjskem, v Lukovici in Medvodah. Je pa tudi 
nekaj občin (7), ki omenjeno storitev izvajajo 
za uporabnike brezplačno.

V letu 2006 je bilo v Sloveniji povprečno 
5.328 uporabnikov pomoči na domu, 5.595 v 
prvi polovici leta 2007, v prvi polovici leta 
2008 pa 5.780. Cilj strategije, da bi se 3 % 
starih nad 65 let posluževalo pomoči na domu, 
je dosežen polovično, saj se je izvajala za 1,5 
%  oseb starih 65 let in več. Slika v naši občini 

Mojca Vetršek, predsednica Medgeneracijske-
ga društva za kakovostno starost Zagorje je 
Davorju Dominkušu na okrogli mizi v Komendi 
podarila knjigo  Zgodbe iz doline mlinov, ki so jo 
izdali člani medgeneracijske skupine Mlinček.
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Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve sta pripravila pre-
dlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarova-
nju za dolgotrajno oskrbo. Predlog zakona je 
že kar nekaj časa v javni razpravi in čaka na 
politično voljo v parlamentu.

Dolgotrajna oskrba je eno izmed področij, ki 
jim v državah EU, kot tudi drugih gospodarsko 
razvitih državah, namenjajo vse vidnejše mesto 
v okviru socialne politike. Tako kot v svetu, se 
tudi pri nas srečujemo z naraščanjem števila 
starih in tistih, ki potrebujejo pomoč pri opra-
vljanju temeljnih življenjskih aktivnosti, kot so 
umivanje, prehranjevanje, gibanje in tudi pri 
drugih nujnih opravilih v gospodinjstvu. Po 
ocenah Eurostata v Sloveniji pomoč druge 
osebe potrebuje 60.000 oseb. Vse to je poveza-

no z naraščanjem stro-
škov za izvajanje dolgo-
trajne oskrbe. 

Predlog zakona sis-
temsko ureja dejavnost 
dolgotrajne oskrbe in tudi 
zagotavlja fi nanciranje, 
ki bo dolgoročno vzdr-
žno. Predvideva uvedbo 
obveznega socialnega 
zavarovanja za dolgotraj-
no oskrbo, ki bo temeljilo 
na solidarnosti, kot tudi 
prostovoljnega zavarova-
nja.

Nosilec obveznega za-

pa je še veliko slabša. Starih 65 let in več je v 
naši občini po letošnjih januarskih podatkih 
statističnega urada 728 (321 moških, 407 žen-
sk). Uporabnikov pomoči na domu pa je 6, kar 
je pod 1%.  Analize, zakaj je tako, še nismo 
delali; se pa je bomo v bližnji prihodnosti prav 
gotovo polotili, da bi vzpostavili osebni stik z 
osebami, ki bi potrebovale pomoč na domu, a 
si je ne dovolijo. Razlogov za to je po vsej 
verjetnosti več; od tega, da si težko priznamo, 
da potrebujemo plačano pomoč, do tega, da 
znesek plačila na koncu meseca, kljub spreje-
mljivi ceni, ni zanemarljiv. Zaradi vseh pomi-
slekov pa  trpi njihova kvaliteta življenja in 
kvaliteta življenja njihovih najbližjih, čeprav 
obstajajo možnosti, da bi bilo njihovo življenje, 
kljub težkim pogojem, boljše. Samo dovoliti in 
priznati si moramo, da potrebujemo pomoč in 
da to ni slabo.

Viki Drolec

Dolgotrajna oskrba
varovanja za dolgotrajno oskrbo bo Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije, prosto-
voljno zavarovanje pa bodo lahko izvajale vse 
zavarovalnice, ki izvajajo tudi prostovoljno 
zdravstveno zavarovanje.

Naj navedemo samo eno od bistvenih spre-
memb, ki jih omenjeni zakon uvaja in sicer 
možnost neposrednega plačila storitev uporab-
nikom. Medtem ko v ustaljenem sistemu pre-
vladuje posredno plačevanje storitev (fi nančna 
sredstva prejmejo izvajalci storitev), je ena bi-
stvenih novosti v sistemih dolgotrajne oskrbe, 
da sredstva prejmejo neposredno uporabniki. 
To bistveno spremeni razmerja uporabnikov 
do pomočnikov in strokovnjakov. Medtem ko 
so v sistemu posrednega plačevanja storitev 
uporabniki, ki hočejo prejemati storitve, v od-
visnem položaju do strokovnjakov in organi-
zacij, ki izvajajo oskrbo, strokovnjaki pa v po-
ložaju, ko morajo ravnati pokroviteljsko, 
neposredno plačevanje oskrbe zagotavlja več 
neodvisnosti in partnerstvo med izvajalci in 
uporabniki.

Viki Drolec

Skrita postelja v garderobni omari - Idealna 
rešitev za sobo, ki je namenjena umirajočemu, 
da lahko pri njem prespi njegov najbližji.

Inovacija leta 2008 - Postelja, ki se lahko 
spremeni v sedalo za obnemoglega.

Irena Potočnik, gostja iz Žalca, nam je podarila knjigo Verulca – Mo-
je pesmi. V njej so zbrane pesmi Veronike Amenitasch, članice 
medgeneracijske skupine iz Žalca.

Od 24. do 26. marca letos je bil v Nürnbergu v 
Nemčiji sejem profesionalne zdravstvene nege 
in nege starejših ljudi, z naslovom Altenpfl ege 
+ ProPfl ege 2009.

Na povabilo in priporočilo gospoda Francija 
Imperla iz podjetja Firis d.o.o., ki se ukvarja z 
razvojnim inženiringom socialnega varstva in 
z izobraževanjem zaposlenih v socialnem var-
stvu, smo si sejem ogledali tudi predstavniki iz 
Doma starejših občanov Jesenice, Pegazovega 
doma v Rogaški Slatini, bodočega doma četrte 
generacije iz Rač pri Mariboru, podjetja Comet 
domovi d.o.o. in Zavoda Medgeneracijsko 
središče Komenda. Slednjega sva zastopali 
Viki Drolec, predsednica Sveta zavoda in 
Mojca Šraj, direktorica Zavoda.

Sejemska ponudba je bila pokazala in pred-
stavila veliko zelo pomembnih novosti in ka-
kovosti razvoj na področju nege. Zaradi pro-
gramske specializiranosti in je bil tudi obisk na 
tem edinem tovrstnem sejmu doslej v Evropi 
zelo velik. Razstavljavci so ponudili prav vse 
in še več, kar je potrebno pri najbolj učinkoviti 
in kvalitetni negi in oskrbi starejšega človeka, 
bolnika, invalida. 

Kot zanimivost naj povem, da smo med 
drugim izkoristili ponujeno priložnost in smo 

Strokovna ekskurzija v Nemčijo

se kot skupina za nekaj minut skušali »vživeti 
v življenje dementnega človeka«. Pripravili so 
namreč zaporedje treh sob, v katerih so obi-
skovalcem predstavili  (simulirali) omejene 
zmožnosti dementnih. Pred vstopom v sobe 
smo si nadeli očala, skozi katere je bilo videti 
le obrise ljudi in slabo razločevanje barv, na 
rokah smo imeli gumijaste rokavice, kjer ni 
bilo pravega občutka otipa, na ušesih pa slušal-
ke, kjer se je slišalo komaj kaj in še to vse 
polno nerazločnih glasov iz okolice. Po izme-
njavi občutkov na koncu te simulacije, smo si 
bili enotni, da si kljub temu zdrav človek ne 
more predstavljati, kako huda je demenca; ob 

tem, da moramo vedeti, da imajo poleg demen-
ce običajno stari ljudje še kakšne druge zdra-
vstvene težave.

Še posebno težo obiska tega sejma pa je dalo 
druženje s predstavniki ostalih domov, kjer 
smo si lahko izmenjali izkušnje, dobili veliko 
informacij s področij, ki so pomembna tudi za 
nas in delovanje našega Zavoda. Dobili in na-
vezali smo nova poznanstva, spodbude in 
sklenili smo dogovore o sodelovanju in med-
sebojni pomoči.

Mojca Šraj

Hvala Vrtnarstvu 
Gašperlin
Medgeneracijska skupina ZARJA se za-
hvaljuje Vrtnarstvu Gašperlin Moste za 
podarjene sadike bršlink.
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Za žene in dekleta, za dušo, za moč, za ljube-
zen, za družino in za vse nas, ki v srcu dobro 
mislimo, so tudi letos, 27. marca, v Ustanovi 
Petra Pavla Glavarja pripravili v kulturni dvo-
rani doma v Komendi tradicionalni peti koncert 
v  mesecu žena v sodelovanju z občino Ko-
menda in Kulturnim društvom. Ob domiselnem 
povezovanju članov Kulturnega društva Ko-
menda je nastopil  tenorist Andrej Ažman s.k.u. 
(samostojni kulturni ustvarjalec), na klavirju 
pa ga je spremljala profesorica Maja Tajnšek.  

Vodstvo ustanove s predsednico dr. Marto 
Cirajevo je tako ob letošnjem malem jubileju 
tradicionalnih koncertov v mesecu žena še en-
krat potrdilo tudi tenkočutnost posluha in razu-
mevanja za kulturno zdravico sopotnicam, ki 
jim pregovorno tako radi priznavamo podporo 
treh vogalov, v resnici pa morajo, žal, s členom 
zakona »dokazovati« pravico do enakopravno-
sti. Včasih se mi zazdi, da smo to zakonsko 
določilo zapisali, da smo si na ta način lice-
merno oprali dušo za tisto, za kar se še naprej 
in samo zase potegujemo.

Pa vendar bi ob zahvali in čestitki predse-
dnice dr. Marte Cirajeve, ob živopisni in doži-

Najprej je prišlo v hišo vabilo, ki je v nedeljo, 
23. marca, vabilo na prireditev ob materinskem 
dnevu. Že besedilo je bilo takšno, da bi bilo 
težko, če bi se prijaznosti in prisrčnosti ne od-
zvali. Vabljene so bile mamice, babice, tete, 
očetje in dedki. In res je bil Dom Antona Bre-
znika tega dne ob 17. uri poln skoraj do za-
dnjega kotička. Vabila je mladina s Križa. Kdo 
pa se skriva za skrivnostnimi organizatorji, 
smo izvedeli kmalu. 

Pedagoški delavki, izurjeni v delu z najmlaj-
šimi, Petra Zarnik in Mojca Krovinovič sta 
začutili, da je kulturno delo na Križu skoraj 
izumrlo, pa sta s pomočjo gasilskega podmlad-
ka in ob pomoči Gasilskega društva Križ in 
njegovega predsednika »skupaj spravili« sku-
pino mladih od prvega do devetega razreda. 
Tako je po osmih letih vnovič zaživelo delo z 
mladimi, ki so publiki pripravili prijeten večer 
skečev, pesmi in malo glasbe, ob domiselno 
živahni sceni. Pozna se strokovno delo obeh 
organizatork, ki sta skupaj s sodelujočimi pri-
pravili vse potrebne odrske rekvizite in mladež 
pripravili do tega, da so navdušeni sodelovali v 
prijetnem in nepozabnem večeru. Saj ni po-

VAŠA PISMA

Sprava leta 2009
V Aplenci zasledimo veliko zanimivih člankov, 
ki odsevajo dogajanja v naši občini. Z vsebino 
se pa pri vseh prispevkih ne strinjam, kar je ra-
zumljivo, ne razmišljamo vsi enako. Tako se ne 
strinjam s trditvijo, ki jo je v svojem članku 

(Aplenca 3/2009) napisal predsednik ZB Že-
leznik, ko pravi: »Sprave med Slovenci pa ne bo 
toliko časa, dokler ne bo cerkev priznala zloči-
nov v drugi svetovni vojni in se zanje opravičila 
in obžalovala sodelovanje z okupatorjem«. Tu 
ne moremo mimo nekaterih dejstev, ki zadevajo 
našo krajevno cerkev, t.j. komendsko faro. Po 6. 
aprilu 1941, ko je nemški okupator zasedel večji 
del Slovenije, so Nemci najprej odpeljali v pre-
gnanstvo župnika Janeza Zabukovca, čez nekaj 
dni pa še kaplana Karla Papeža. Njega so gostje 
v moščanski gostilni pospremili z besedami: 
»Kelnarca, daj še en liter, še enega ta črnega 
peljejo«. Cerkev so zaprli, dovoljeni so bili sa-
mo pogrebi, tudi ura v zvoniku je obstala, urni 
kazalci so neprestano kazali dvajset minut do 
dveh. V župnišče se je naselila 13-članska 
nemška žandamerijska posadka.  

Katere zločine in katero kolaboracijo naj bi 
povzročila komendska cerkev med vojno, ko 
pa sta bila oba duhovnika pregnana, cerkev za-
prta, verniki pa okupirani pod nemško oblastjo. 
Po vojni se vrnil samo župnik Janez Zabukovec, 
utrujen in bolan, še leto ni preteklo, ko je umrl.         

Zato je izjava predsednika ZB Komende 
nesprejemljiva in krivična.

Leta 1951 je bila v Ljubljani seja Izvršnega 
odbora OF, bila je dolga, zapisnik je  obsegal 
114 strani, na njej pa je potekala tudi burna 
razprava o tem, kaj je pomembnejše, kaj ima 
večjo moč: pravica ali resnica. Ali imamo pra-
vico izreči sodbo, tudi če vemo, da je krivična. 
Tisti, ki so predstavljali oblast, so zagovarjali 
pravico, tisti, ki se je branil, pa je zagovarjal 
resnico. Oblast se nerada odreka pravici. Tudi 
danes je enako, eni imajo pravico obsojati, 
obsojeni pa ne pravice do resnice.

Sprava pa bi bila že zdavnaj opravljena, 
manj boleče in hitreje, če bi vsi ravnali tako, 
kot so v maju 1945 v Lahovčah. Tamkajšnji 
predsednik krajevnega odbora OF Jerovšek je 
sklical vaščane zaradi vrnjenih domobrancev. 
Zbranim je dejal: »Prišli so vprašalniki, če 
vprašalnike vrnem prazne, bodo fantje prišli 
domov. Ker so pretrpeli dovolj, naj se vrnejo 
domov. Če ste tudi vi za to, dvignite roke«. Vsi 
so dvignili roke in vsi so prišli domov.

Drugače pa se je zgodilo v nekaterih sose-
dnih vaseh, čeprav so bili domobranci opro-
ščeni in poslani domov, vseeno niso prišli do 
domačega praga. Na robu gozda se je žalostno 
končala njihova življenjska pot. Nerazumno 
dejanje zmagovalcev.  

Sicer pa: »Zmagovalci nikoli ne trpijo sramote, 
ne glede na to, kako so zmagovali« pravi Machi-
avelli (1469-1527), državnik v Firencah, avtor 
znamenitega izreka: namen posvečuje sredstva.

Klemen Pibernik

Peti tradicionalni koncert UPPG
veti spremljavi obeh članov Kulturnega društva 
Komenda ter po tenkočutno navdahnjenih 
zvenečih mislih podžupana Mirka Kepica tež-
ko verjel, da smo res takšni, da moramo imeti 
zakonsko določilo, s katerim priznavamo že-
nam tisto, kar imamo sami. A, ko se zamislim, 
si mislim, da je kar prav, da imamo tudi to za-
konsko določilo.

Je pa ta večer resničnega vsakdana z nasto-
pom in ob spremljavi profesorice  klavirja 
Maje Tajnšek ublažil in s pojočimi melodijami 
polepšal tenorist Andrej Ažman, ki se je nekako 
samorastniško na kulturno pot podal v projektu 
kulturne točke v info središču Cankarjevega 
doma. Sicer poznano ime v odličnih pevskih 
zborih je tudi tokrat z interpretacijo predstavil 
svoje delo in sposobnosti proti stresu in tesno-
bi. Zato za ta izbor in za trenutek izstopa iz 
marsikdaj še vedno licemernega vsakdana, ki 
ga doživljajo žene, hvala še enkrat vodstvu 
Ustanove Petra Pavla Glavarja in sodelujoči-
ma: Občini ter Kulturnemu društvu. 

– Andrej Žalar 

Prijetno presenečeni Križani
trebno velikih besed in tujih izvajalcev, da se 
počasti materinski dan tako, kot si mamice za-
služijo. Preprosto in prisrčno. Tako so mladi 
udeleženci povedali, da nas imajo radi, da so 
veseli, da smo njihovi,da smo med njimi.

Res je, da na Križu pogrešamo na odru do-
mače moči. Pa sta organizatorki dali vedeti, da 
to ne bo zadnja prireditev, ki jih bo pripravila 
mladina na Križu. Načrtov ne bom izdajal, so 
pa dobrodošli in predvsem težko pričakovani.

Hvala za prijazen in vesel večer, kakršnega 
lahko pričarajo le otroci, ki so srcem in dušo 
vraščeni v domači kraj!

Tone Ogorevc 

Zahvala in čestitka… Vsem.

Vsi sodelujoči
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V zadnjem času se v svoji psihološki praksi 
veliko srečujem z otroki ločenih staršev in z 
otroki, o katerih sem že pisala, a vendarle me-
nim, da si zaslužijo še več pozornosti, saj so 
ločitve v Sloveniji tako zelo pogoste, otroci pa 
ponavadi njihove žrtve (kar pa seveda ne velja 
za vse).

Moje izkušnje kažejo, da otroci ločenih ozi-
roma razporočenih (pojem uporabljam, ker 
menim, da mož in žena po ločitvi prenehata 
biti mož in žena, ne prenehata pa biti starša) 
staršev težko govorijo o tej temi, ki je zanje 
zelo boleča. Lahko pa se zgodi tudi, da o ločitvi 
sploh ne govorijo ali pa ta proces, stanje dru-
žine razlagajo zelo brezosebno (kot da se njih 
ne tiče) in brez čustvene note.

Otroci so od stalnih konfl iktih staršev (ki se 
nato razporočijo) zelo zmedeni. Ker hočejo 
ohraniti sliko starša v idealni luči (to je ena od 
osnovnih potreb otroka, ki se ji v otroštvu ne 
odpove z namenom, da lahko psihično preživi), 
si konfl ikte med staršema razložijo tako, da 
sami sebe krivijo kot vir konfl iktov, kot na 
primer: slab sem, nisem priden, ne ubogam, 
starša jezim, starša se zaradi mene kregata… 

Odnosi v krizi: 
Otrok v vrtincu razporočitve

To resno načenja otrokovo samopodobo in 
osebnostne lastnosti. Zapre se vase, manj se 
igra, v vedenju pa se kaže tako, da prične gristi 
nohte, močiti posteljo, je agresiven do vrstni-
kov. 

V procesu razporočitve so otroci na prepihu. 
Ubadajo se z vprašanji, kot so: zakaj se starša 
ločujeta? Ali me nimata rada? Ali bosta prene-
hala skrbeti zame? Kaj, če sem jaz kriv za loči-
tev? V samem procesu razporočitve je zelo 
pomembno, da otroku starši povedo, da se 
razhajajo zaradi drugih razlogov in ne zaradi 
otroka, da ga imajo radi in da bodo tudi po 
razporočitvi skrbeli zanj in ga ne bodo zavrgli 
(v fi zičnem in čustvenem smislu). Otroke naj-
bolj mori napeto vzdušje v družini oziroma 
vzdušje pred nevihto, ki ni pospremljeno z be-
sedami, ki bi to vzdušje razložile. Zelo jim 
odleže, ko so starši pripravljeni o tem govoriti 
in jim razložiti stvari. Še bolj pa, ko jim pove-
do, da jih imajo radi.

Ko se proces razporočitve konča in je otrok 
dodeljen enemu ali drugemu staršu, se v druži-
ni vzpostavijo nova pravila, red, čustveno 
vzdušje. Srečujem se s primeri, kjer se v razpo-

ročenih družinah o tej temi ne pogovarjajo; 
delajo se, kot da se ni zgodila. Ko pa otrok 
pride k meni na pogovor in ko naslovim nepo-
govarjanje, otroci jokajo. Želijo si, da bi se s 
starši o ločitvi pogovarjali, da bi jim lahko 
zaupali, kako se počutijo, koga in kaj pogre-
šajo. Želijo si več sproščenosti v družini, ki se 
na novo formira, nesproščenost jih bega. Zelo 
slabo oziroma obsojajoče sprejemajo novega 
partnerja. Ponavadi obsojajo mamo ali očeta, 
ki je v novem razmerju, ker še vedno upajo, 
da bi se starša lahko pobotala in bi družina 
živela tako kot v srečnih časih. Starša obsoja-
jo tudi zato, ker s prihodom novega partnerja 
začutijo, da se njim krati ljubezen in naklo-
njenost, ker jo starši namenijo drugi osebi, ki 
je zanje tujec. Kar največ pomeni otroku tudi 
v tem obdobju in situacijah, je odkrit pogovor 
in zagotovilo brezpogojne ljubezni starša, če-
prav bo slednje besede potrebno ponoviti 
mnogokrat in jih izkazovati z dejanji, ki bodo 
otroku dala občutek, da je ljubljen, sprejet, 
hoten in želen pri obeh starših.

Ana Zarnik, univ. dipl. psih.

»Sprave med Slovenci pa ne bo toliko časa, 
dokler ne bo cerkev priznala zločinov v drugi 
svetovni vojni in se zanje opravičila in obžalo-
vala sodelovanje z okupatorjem,« je na občnem 
zboru 11. marca izjavil g. Filip Železnik, 
predsednik združenja borcev za vrednote NOB 
KO Komenda, objavljeno pa je bilo na deveti 
strani letošnje tretje številke Aplence.

Resnici na ljubo je ob tej trditvi g. Železnika 
le treba povedati, da je bil v nedeljo, 8. julija 
1990, v Kočevskem Rogu ob tedanjem sloven-
skem predsedniku Milanu Kučanu tudi lju-
bljanski nadškof in metropolit dr. Alojzij 
Šuštar (g. Železnik ga namreč ne omenja), ki 
se je opravičil za zagrešena napačna dejanja 
med drugo svetovno vojno s strani katoliške 
Cerkve v Sloveniji. V svojem nagovoru pri 
pogrebni maši za pobite domobrance je med 
drugim dejal: »Kaj nam govorijo mrtvi, ko jim 
danes izkazujemo spoštovanje in molimo za-
nje? Prvo, kar nam pravijo, je: Odpuščamo 
vsem, ker smo sami pri Bogu našli odpuščanje. 
Odgovorimo jim: Tudi mi odpuščamo vsem in 
vsakomur, da bi tudi sami našli odpuščanje pri 
Bogu. Drugo, kar nam govorijo mrtvi, je: Roti-
mo vas, storite vse, kar je v vaši moči, da se 
nikdar več ne ponovi kaj takega, kot se je do-
gajalo v Kočevskem Rogu. In tretje: Izpolnite 
vrzeli, ki so nastale z našo prezgodnjo smrtjo; 
gradite boljšo prihodnost slovenskega naroda, 

VAŠA PISMA

Sprava med živimi
naše skupne domovine Jugoslavije in celotne 
Evrope in človeštva na trdnih temeljih resnice, 
svobode, pravičnosti, spoštovanja, prijateljstva 
in ljubezni; podajte se na pot sprave med živi-
mi, na dolgo in težko pot, ki pa je edina pot v 
življenje.« (Družina, št. 28 (1990), str. 3) 

In, če gremo čisto na vrh katoliške Cerkve: 
rajni papež Janez Pavel II. je v svetem letu 
2000, po objavi dokumenta Mednarodne te-
ološke komisije Spomin in sprava: Cerkev 
in napake preteklosti, na prvo postno nedeljo, 
12. marca, pri spravnem bogoslužju v baziliki 
sv. Petra v Rimu prosil odpuščanja vse tiste, ki 
so jim katoliška Cerkev in katoličani v prete-
klosti prizadejali kakršne koli krivice: »Prizna-
ti moramo nezvestobo evangeliju, v katero so 
se zapletli naši bratje, še zlasti v drugem tisoč-
letju. Prosimo odpuščanja za razdeljenosti med 
kristjani, za uporabo nasilja, h kateremu so se 
nekateri zatekli v službi resnice, za nezaupanja 
in sovražnosti do članov drugih verstev … Ko 
priznavamo svojo krivdo, odpuščamo tudi kri-
vice, ki so nam jih storili drugi. V zgodovini so 
bili kristjani zaradi svoje vere neštetokrat 
predmet zatiranj, prenapetosti in preganjanj. 
Kakor so žrtve teh dejanj odpustile svojim 
preganjalcem, tako odpustimo tudi mi.« (Dru-
žina, št. 12 (2000), str. 1, 4 in 5)

Osebno, kot sin partizana, cenim »vrednote 
NOB«, »ohranjanje spomina na NOB, njene 

pridobitve«, spoštovanje spomenikov padlim 
borcem; vse tisto dobro in plemenito, za kar so 
se borili in padali mnogi slovenski borci in 
borke. O tem sem se že večkrat pogovarjal z 
udeležencema NOB, zelo razgledanima g. 
Nandetom Vodetom in g. Edom Bohincem. Iz 
njunih besed, že prej pa iz očetovih, sem spo-
znaval tudi nelahke, tragične strani partizan-
stva, osvobodilnega boja in revolucije ter časa 
po drugi svetovni vojni. G. Vode mi je celo 
dejal, da so povojni poboji na tleh naše sedanje 
občine pustili »madež« na njej. Največji madež 
pa je ostal na ljudeh in v njih. Kako ga oprati 
(to, kar so grdega počeli med vojno in po njej), 
je najprej osebno dejanje, zadeva vesti. Če tega 
niso naredili oziroma ne zmorejo, ni mogoča 
sprava. Nas, verne, k tej najbolj kliče Jezusova 
žrtev za ves človeški rod na križu. Ta nam go-
vori: Jaz sem zadostil za vaše grehe, tudi vi 
zadoščajte za svoje grehe in grehe drugih ljudi, 
prosite odpuščanja in sami odpustite. In sezite 
si v roke! Potem je mogoča sprava med živi-
mi. 

…
(Del besedila z dodanim zaključkom iz po 

sklepu občinskega uredniškega odbora Aplen-
ce na seji 23. aprila 2009 za več kot polovico 
skrajšanega za objavo poslanega izvirnega 
prispevka.)

Jože Pavlič 
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LNOZna, zmore in ve 
kako!
Času hitrih sprememb v LDS-u sle-
dimo z aktivnim, tvornim in v boljšo 
prihodnost usmerjenim članstvom.

Na seji Zbora članic in članov, 24. marca v Komendi, smo članice in 
člani izvolili novo vodstvo. Predsednik LDS Komenda bo naslednja 
štiri leta 

mag. Stanislav Zarnik, sekretar pa svetnik Roman Grošelj.
mag. Stane Zarnik, ki je že do sedaj uspešno vodil  Lokalni odbor 
LDS Komenda, je v poročilu o preteklem delu poudaril aktivno sode-

lovanje članic in članov LDS Komenda v občinskih delovnih telesih ter 
pomembno vlogo svetniške skupine. Svojo povezovalno vlogo je izpo-
stavil v delu med lokalno skupnostjo in državo, saj v tej relaciji ni želel 
ugajati večini občanov, pač pa je deloval tehtno v korist vseh občanov. 
Popolno, razveseljivo  presenečenje seje nam je predsednik pripravil z 
objavo svoje kandidature za župana Občine Komenda na lokalnih voli-
tvah v letu 2010. 

Predsednik je neprenehoma sodeloval  pri razvoju lokalnega okolja, 
včasih imenovan Krajevna skupnost Komenda, prej Moste,
bil zaposlen na Občini v Kamniku in tam prepoznan med občani,
ter člani LDS-a, sodeloval pri nastajanju novonastale Občine Komen-

da, njenem razvoju in napredku.
Konec marca je na slavnostni seji ob 15. obletnici Liberalne demo-

kracije Slovenije predsednica Katarina Kresal mag. Stanislavu Zarniku 
podelila 

Priznanje LDS za posebne zasluge in uspešno delo v stranki!
V skrbi za skupnost je mag. Stanislav Zarnik pogumno premagoval 

vse ovire, zato člani popolnoma zaupamo predsedniku, da zna, zmore in 
ve kako naprej! 

Vesna Živadinov Štebe
www.komenda.lds.si; lds.komenda@siol.net

Evropske volitve 
– Pravica in dolž-
nost državljanov
Državljani EU od leta 1979 v EU 
parlament na neposrednih volitvah volimo svoje predstavnike, za dobo 5 
let. Parlament sestavlja 785 poslancev in poslank iz vseh 27 držav članic. 
Poslanci ne delujejo po nacionalnem ključu, temveč se združujejo v vse-
evropske politične skupine in zastopajo relevantno politično prepričanje. 
V tem sklicu deluje sedem političnih skupin in 14 samostojnih poslancev, 
ki predstavljajo praktično celoten spekter pogledov na evropsko združe-
vanje. Število sedežev v EU parlamentu je za vsako državo članico odvi-
sno od števila prebivalcev te države, torej Slovenijo zastopa 7 poslancev.  

V Sloveniji bomo volili v nedeljo, 7. junija 2009. 
Zakaj voliti?
Evropske volitve se že nekaj časa soočajo s padanjem volilne udelež-

be. Zato je še posebej pomembno, da se kot državljani/ke EU zavedamo 
pomena udeležbe na evropskih volitvah: 

Z udeležbo na volitvah v EU parlament odločamo o svoji prihodnosti 
ter vplivamo na delovanje EU. 

EU parlament ima pomembno vlogo pri oblikovanju evropske zako-
nodaje, ki vpliva na naš vsakdanjik, ter pri odločanju o porabi denarja iz 
proračuna EU.

Z Lizbonsko pogodbo, se bodo pooblastila poslancev pri sprejemanju 
odločitev o zadevah EU še povečala, državljani EU pa bodo imeli pra-
vico dati pobudo za nove evropske zakone.

Evropski poslanci predstavljajo široko paleto nacionalnih političnih 
strank, stališč in mnenj. S tem, ko izvolimo poslance, ki z nami delijo 
poglede, pripomoremo k spreminjanju politik EU. 

Odločite se po svoji vesti in izberite poslanca, ki bo v Evropskem par-
lamentu zastopal interese Republike Slovenije in nas, njenih državljanov.

Jurij Kern, predsednik liste LNO 

SDS oblikovala listo za 
volitve v Evropski 
parlament
Nosilec liste je podpredsednik SDS dr. Milan 
Zver, na listi so še podpredsednica SDS dr. Romana Jordan Cizelj, 
nekdanji minister za notranje zadeve Dragutin Mate, nekdanja ministri-
ca za zdravje Zofi ja Mazej Kukovič, nekdanji poslanec Mirko Zamernik, 
ekonomistka Bernarda Ronutti in mednarodni tajnik SDS  mag. Anže 
Logar. 

Dr. MILAN ZVER je študij zaključil na Fakulteti za družbene vede, 
z doktoratom s področja obče politologije. Preden je bil izvoljen za po-
slanca, je bil kot univerzitetni učitelj zaposlen na mariborski univerzi. 

Dr. ROMANA JORDAN CIZELJ je leta 2001 na Fakulteti za mate-
matiko in fi ziko doktorirala iz področja jedrske tehnike. Od leta 1990 do 
leta 2004 je bila raziskovalka na Odseku za reaktorsko tehniko Instituta 
Jožef Stefan. 

ZOFIJA MAZEJ KUKOVIČ, MBA se je po zaključku študija elek-
trotehnike in informatike zaposlila kot projektantka, kasneje pa študij 
dopolnjevala z znanji s področja managementa. 

DRAGUTIN MATE je končal študij obramboslovja na Fakulteti za 
družbene vede. Je častnik, veteran vojne za Slovenijo, vojaški in letalski 
ataše, diplomat in politik. 

MIRKO ZAMERNIK je svojo politično pot začel z izvolitvijo za župana 
v občini Luče. V letih 1996, 2000 in 2004  je bil izvoljen za poslanca v DZ.

BERNARDA RONUTTI je univerzitetna diplomirana ekonomistka. 
Ima 28 let delovnih izkušenj v gospodarstvu, EGS in v državni upravi. 

Mag. ANŽE LOGAR je diplomiral na Ekonomski fakulteti, januarja 
2006 pa je magistriral na Fakulteti za podiplomske državne in evropske 
študije. Kot prvi Slovenec se je zaposlil v Evropskem parlamentu.

Pavel Šmid, predsednik OO SDS Komenda
www.komenda.sds.si; pavel.smid@sds.si 

Podpora listi Nove 
Slovenije
V zadnjih mesecih je slovenski politični pro-
stor poln pretresov, stanje v državi ni zavidlji-
vo. Vlada večino svoje pozornosti posveča 
svojim lastnim konfl iktom in protislovjem, namesto, da bi se resno soo-
čila z gospodarsko krizo. Prav tako se slovenski politični vrh izogiba 
iskanju resnice o naši polpretekli zgodovini. 

Priprave na volitve so v polnem teku. Že čez dobra dva meseca, na-
tančneje 7. junija, bomo naredili vse, da rezultat izpred petih let ponovi-
mo. Naša ambicija je jasna: želimo graditi novo, pravično in resnico-
ljubno Slovenijo in hkrati soustvarjati tudi Evropo. Čakajo nas še tri 
pomembne stopnice, ki jih moramo premagati, če se želimo veseliti 
uspeha. Najprej bomo morali zbrati več kot tisoč podpisov za formalno 
vložitev kandidatne liste. Vabimo vas, da k podpisu podpore povabite še 
znance, prijatelje in sorodnike. 

Druga naloga je volilna kampanja v mesecu maju. Za nami ne stojijo 
bogati fi nančni botri, ki bi nam narekovali naše delovanje in zaradi tega 
tudi nikomur nismo nič dolžni. Naša odgovornost je vedno usmerjena 
samo k vam, državljankam in državljanom. Ker ne želimo biti odvisni 
od kogarkoli, se obračamo na vas s prošnjo za fi nančno pomoč volilni 
kampanji, seveda po vaših zmožnostih. Veseli bomo vsakega vašega 
prispevka. 

Pred nami so odločilni časi. Od uspeha na volitvah v Evropski parla-
ment je odvisna tudi nadaljnja pot slovenske pomladi. Ta potrebuje 
stranko, ki bo uresničevala vrednote in načela krščanske demokracije. 
Verjamemo, da boste v luči ponovnega vzpona slovenske pomladi resno 
razmislili o podpori listi Nove Slovenije. 

Lojze Peterle, nosilec liste za volitve v EP, 
poslanec Evropskega parlamenta

Ljudmila Novak, predsednica NSi, poslanka Evropskega parlamenta
Robert Rozman, predsednik OO NSI Komenda
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POLITIKA - DOGAJANJA

Naši štirinožni hišni ljubljenčki niso povsem nedolžni. Prenašajo neka-
tere bolezni, ki so nevarne družinskim članom, poleg tega imajo mačke 
in psi še določene moteče navade za okolico, ki se v gosto naseljenih 
urbanih naseljih bolj odražajo.

Že dvajset let nazaj smo pri hiši imeli nekaj mačk, ne naenkrat, pač pa 
eno za drugo. Rekli smo, naj se otroci navadijo na živali. Pa so se sosed-
je začeli pritoževati, da jim kopljejo po vrtovih. Malo bolj sem pričel 
opazovati mačje navade in ugotovil, da druge hodijo pa na naš vrt. Kot 
bi te živali vedele, kaj je naše in vaše, gredo v večini primerov opravljat 
svoje fi ziološke potrebe na sosedov vrt, verjetno je to pogojeno z odda-
ljenostjo od domače hiše. Iztrebki so se pojavljali ne samo med solato 
na gredicah, kjer je zemlja rahla, pač pa tudi v peskovniku. No, ta se 
lahko pokrije, vrt pa ne. V izogib morebitnim nesoglasjem zavoljo 
mačk, smo se jim odrekli; s tem pa se nismo znebili obiskov tujih mačk 
na našem vrtu.

Pred pol leta pa sem v neki reviji prebral prispevek doktorice medici-
ne Tanje Šušteršič, ki bo morda v času, ko začenja sezona pridelave 
domače solate, bolj učinkoval. Obravnava nevarno okužbo, predvsem 
za nosečnice. Takole piše:

“Vsaki nosečnici najkasneje do 12. tedna nosečnosti odvzamejo kri in 
jo testirajo na protitelesa zajedavca toksoplasma gondii, ki povzroča 
toksoplazmozo. Ta zajedavec se nahaja v mačjih iztrebkih in v zemlji, 
kjer so mačji iztrebki, ter v surovem mesu. Zdrav človek okužbo prenaša 
večinoma brez vsakršnih znakov in simptomov. Ko se enkrat prekužimo, 
smo na toksoplazmozo odporni do konca življenja. Nosečnice, ki še niso 
bile okužene s toksoplasmo, so za prvo okužbo med nosečnostjo bolj 
dovzetne kot sicer. Bolezenskih znakov tudi takrat najverjetneje ne bodo 
imele, je pa okužba zelo nevarna za otroka, ki ga nosijo. Pri otroku 
povzroča umsko zaostalost, krče, hujše motnje vida, spremembe v mož-
ganih, gluhost idr. Zato vsako nosečnico testiramo, ali v sebi že nosi 
protitelesa proti zajedavcu. Če jih nosi že od prej, torej če se je s tokso-
plasmo okužila že pred nosečnostjo, njen otrok ni v nevarnosti, da bi 
zbolel za toksoplazmozo. Če protiteles nima, pomeni, da se še ni okužila 
s toksoplazmo in bi okužba v nosečnosti lahko pomenila nevarnost za 
njenega otroka. Zato se mora izogibati virom toksoplasme, torej naj ne 
je surovega mesa. Prav tako naj bo previdna pri uživanju zelenjave iz 
vrtov, kjer so v zemlji mačji iztrebki. Zelenjava in sadje naj bosta dobro 
oprana. Če mora čistiti mačje iztrebke, naj to počne z rokavicami.

Novo predsedstvo
Kmalu dokončan prizidek k dvorani

Spoštovane občanke, spoštovani občani!
Marko Dobnikar - podpredsednik, Igor 

Klun, Aleksandra Majcen, Vesna Kern, Peter Cviren, Venčeslav Perko, 
Alfonz Kern... to so imena novega predsedstva.

Verjetno ste opazili, da smo si vzeli nekaj malega časa za nov premi-
slek, zato se tudi na teh straneh nismo oglašali. V času med volitvami je 
namreč potrebno več delati in manj delati na promociji. Seveda pa to ne 
pomeni, da ne komuniciraš z volivci. V tem vmesnem času smo želeli 
dodobra spoznati, kakšno politiko vodenja bo ubral vrh naše občine v 
prihodnje. OO SD Komenda ima občutno premalo število svetnikov, da 
bi uspela močneje vplivati na politiko vodenja. Se pa oba svetnika zelo 
trudiva, da sva na sejah konsistentna, da ne begava s podporo sem in tja, 
da vedno zagovarjava isto. Je pa res zanimivo, da eni svetniki razumejo 
poslanstvo takole: majčkeno sem proti županu ali podžupanu in potem 
čim hitreje - dokler me še kdo rabi, kako svojo željico navržem - pa 
gremo dalje... (čudno, ali so morda kak vzorček kje videli?).

Se pa veselim, da bomo zelo kmalu odprli prizidek k športni dvorani... 
Odbor za okolje in prostor dela dobro in brez velikih besed. V tem 
mandatu bo veliko postorjenega.

Roman Dobnikar, regijski koordinator za Ob-Ljubljano

Naša občanka v 
Evropski parlament
Na sestanku sredi meseca smo tudi v SLS 
oblikovali listo kandidatov za volitve v 
Evropski parlament. Nosilec liste je dr. Ivan Žagar. Takoj za njim pa je 
na listi tudi dr. Marta Ciraj.

Naša občankla dr. Marta Ciraj je v občini Komenda že od ustanovitve 
občine tesna sodelavka pri oblikovanju in sprejemanju pomembnih ra-
zvojnih odločitev za občino. Že vrsto let je poznana po prizadevnem 
delu v stranki in pri pomembnih razvojnih projektih v državi Sloveniji 
in v nekaterih evropskih inštitucijah pri znanstvenih raziskavah in ugo-
tovitvah na področju kemije.
Čeprav v tem mandatu ni članica občinskega sveta, pa ima dr. Marta 

Ciraj pomembno vlogo in poslanstvo v Ustanovi Petra Pavla Glavarja, 
kjer je predsednica ustanove in odločna zagovornica pri spodbujanju 
mladih talentov in pri pomoči mladim (in njihovim staršem) za nadalje-
vanje študija že od ustanovitve Ustanove.

Zato smo v občinskem odboru SLS Komenda veseli in še posebno 
ponosni, da vam občankam in občanom lahko sporočimo in vas še po-
sebej povabimo, da na volitvah v Evropski parlament podprete z vašim 
glasom dr. Marto Ciraj.

Na listi SLS pa so še dr. Marjan Senjur, Nada Skuk, Ciril Smerkolj, 
Marija Ribič in dr. Janez Podobnik.

Vid Koritnik, predsednik občinskega odbora SLS Komenda

Prepričevanje prepričanih
Vsako nosečnico, ki še ni okužena, testiramo ponovno na svežo okuž-

bo okoli 20. in 30. tedna nosečnosti. Če takrat odkrijemo »sveža« proti-
telesa, nosečnico zdravimo z antibiotiki in drugimi kemoterapevtiki, kar 
v večini primerov prepreči okužbo otroka in ga zaščiti pred boleznijo.”

Medtem, ko so mačke dokaj samostojne v svojem življenju, s tem pa 
tudi v vplivu na okolje, pa jim pasja druščina ni povsem podobna. Ne-
katere pse lastniki doma le nahranijo, potem pa se v glavnem potepajo 
po naseljih. Neograjeni vrtovi so njihov teritorij in ob košnji trate, ko 
kosilnica okoli sebe in po obleki razprši pasje iztrebke, ugotoviš, da so 
te obiskali. Po trati pa se igrajo tudi otroci. Zanimivo bi bilo videti, kako 
bi lastniki “svobodnih” psov reagirali, če bi otroci hodili na fi ziološke 
potrebe na njihove vrtove. Druga vrsta psov vodi lastnike na sprehod na 
“raztegljivih” povodcih skozi naselje, na polju pa vsak po svoje uživajo 
v naravi. Pridelovalci pa pobirajo s pečatom potrjene bio pridelke za 
prodajo.

Na splošno pa vsak lastnik trdi, kako dobrega psa ima, slovenski 
pregovor pa pravi, da dober glas seže v deveto vas. Ubogi sosedje.

Baldomir Kremžar

Volitve v Evropski parlament
Uredniški odbor Glasila občine Komenda Aplenca je na seji 23. 

aprila 2009 sklenil, da bodo predvolilne objave kandidatov za volitve 
v Evropski parlament  v Aplenci številka 5, ki bo izšla 29. maja 
2009. Kandidati oziroma liste bodo  objavljeni na barvnih straneh, 
objave pa bodo PLAČLJIVE. Najmanjša velikost sporočila bo ¼ 
strani, lahko pa ½, ¾, 1/1 stran ali večja. Cena za barvno oglasno 
predvolilno sporočilo na ¼ strani je 100 EUR +DDV, ½ strani je 170 
EUR + DDV, ¾ strani 270 EUR+ DDV, 1/1 stran  je 340 + DDV. 

Plačljivo barvno predvolilno oglasno gradivo za objavo v Aplenci 
morajo naročniki poslati na naslov Urednistvo.gok@komenda.si 
najkasneje do vključno 15. MAJA. K naročilu morajo pripisati na-
slov naročnika in plačnika predvolilnega gradiva barvnega oglasa. 
Informacije na Urednistvo.gok@komenda.si ali Andrej Žalar GSM 
031 636 699.  

Andrej Žalar, odgovorni urednik
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Vsi poznamo Levstikovo literarno Popotovanje 
od Litije do Čateža; vsakoletni pohod po tej 
poti. V soboto, 7. marca, je več kot 10.000 
Slovencev prehodilo Jurčičevo pot, povezano s 
pisateljem, ki smo ga v šolskih letih tako radi 
brali, se toliko učili o njem. Sam sem se dan 
zatem odpravil iz Suhadol do vaške in občinske 
zanimivosti, že skorajda znamenitosti – Mlinč-
kov. 

To pot bi lahko, če bi bila lepša in bolj ureje-
na, poimenovali Pibernikova pot, saj je v tem 
koncu črpal navdih za svoje ustvarjanje, zlasti 
še poezijo, naš pesnik in pisatelj France Piber-
nik, vendar o tem kasneje. Prvi razlog, zakaj 
sem se odločil za to pot, je bilo lepo vreme, 
drugi potreba po ozonu, ker sem preboleval že 
drugo virozo v tem letu, tretji ogled okolice 
poti pred spomladansko občinsko čistilno ak-
cijo, četrti pa čisto človeška radovednost, v 
kakšnem stanju je ta pot, potem ko je toplo 
vreme stalilo sneg in led na njej. Še posebej, ko 
sem v Aplenci prebral razveseljivo novico, da 
je v komendskem občinskem proračunu za le-
tošnje leto »predviden tudi denar za asfaltiranje 
ceste ob Pšati ...« Kolikšen del ceste ne piše, 
bil sem pa zelo vesel te novice. Zlasti, če se 
spomnim, po kakšni poti smo pred leti hodili iz 
Suhadol do Mlinčkov. Posuti z lepim peskom, 
dobro utrjeni in uhojeni, da je bilo pravo vese-
lje iti po njej, se je prav zaradi tega zelo pove-
čalo število obiskovalcev Mlinčkov pa tudi či-
sto navadnih sprehajalcev, iščočih zdravja v 
zavetju dreves, dobrega zraka, ki sem se ga šel 
tudi sam nadihat.

Naj kar takoj povem, da je bilo tega zraka 
bolj malo (predvsem zaradi tega, ker je lansko-
letni poletni vihar podrl na stotine smrek), le-
pega sprehoda pa še manj, saj sem prišel domov 
oškropljen dobesedno do zadnje plati. Če bi bil 
ribič, bi najraje obul ribiške škornje; tako pa je 
bilo umazane in prepotene obleke skoraj za 
poln pralni stroj, hišni ljubljenček štirinožec 
Kimi pa je moral na temeljito pranje in preče-
savanje kosmatega kožuščka. 

Pot so avstrijski gozdni delavci s težkimi 
stroji lansko leto, ko so sekali les po neurju in 
ga vozili vzdolž nje, za njimi pa tovornjaki in 
traktorji, tako razrili, da je bila po obilnem de-
ževju bolj podobna blatnemu kolovozu kot pa 
spodobni gozdni povezavi. Prav smilila sta se 
mi kolesar in kolesarka, ki sta se z novimi 
zloščenimi kolesi popeljala do Mlinčkov, saj 
sta imela po opravljeni vožnji obilo dela s či-
ščenjem koles. Prav tako starši s čiščenjem 
obutve in obleke otrok iz otroškega vrtca Muce 
iz Ljubljane, ki so 13. marca obiskali Mlinč-
ke. 

Tisti, ki odvažajo les, bodo dejali: »Jože, kaj 
se greš, mi moramo spraviti iz gozda, kar je 
podrl vihar, ti bi pa rad 'španciral' po tej poti z 
ženo pod roko, se šel gospoda!« Prav imate, 
vseeno pa se sprašujem, kdo bo pospravil vse 
to vejevje, ki je ostalo za avstrijskimi sekači, 
štore, ostanke debel, vse, kar leži eno nad dru-

Popotovanje od Suhadol do Mlinčkov
gim po gozdovih pod Hosto. Povrh vsega bo 
treba posekati še polno podrtih smrek in druge-
ga drevja, da bodo ti gozdovi vsaj senca nekda-
nje lepote; da o Naturi 2000 ne govorimo. Tu 
je Natura 2009 in odpravljanje posledic stra-
šnega lanskoletnega orkanskega vetra!!! Pa 
tudi tistega, kar ne sodi v »naturo«: zelo veli-
kega že sploščenega navoza vsakovrstnega 
odpadnega in drugega materiala na travnik 
desno ob poti v Hosto, deloma že kar na desni 
breg Pšate kmalu za koncem vasi, za poln to-
vornjak stare strešne kritine na cesto, odvrženih 
cementnih cevi med drevjem ob poti… Celo 
avstrijski gozdni delavci so lani na idilični kraj 
ob potočku odvrgli dotrajano rezilo. Pobral 
sem ga in jim ga, za opomin, dal k njihovemu 
osebnemu vozilu. Da ne bodo mislili, da smejo 
na slovenski zemlji početi, kar se jim zljubi! 

tako klavrno. 
Sam se jim ne bom odrekel, ker menim, da 

moraš biti naravi, kot človeku, zvest v sreči in 
nesreči. Tudi po stoletni hudi uri sem v gozdo-
vih na Hosti in pod njo našel kakšnega jurčka 
in lisičke, vsem dobro znanih suhadolskih bo-
rovnic pa zaradi podrtega in polomljenega 
drevja, s težkimi gozdnimi stroji razritega tere-
na in nagrmadenega obsekanega vejevja ne bo 
več toliko kot pred leti. Res bi kazalo organizi-
rati kakšno široko delovno akcijo v smislu po-
vojnih gradenj prog (Brčko-Banovići); suha-
dolsko bi lahko poimenovali: Očistimo ali, še 
umestneje, Rešimo Hosto! Potem bo šel sova-
ščan Vinko kot odličen gobar spet z veseljem v 
suhadolske gozdove, se bodo tja radi odpra-
vljali na novo priseljeni vaščani, ki so, tako mi 
je zatrdil eden izmed njih, v Suhadolah »kar 
zadovoljni«, bodo upokojenci pri Mlinčkih z 
veseljem zapeli pesem Šumijo gozdovi domači 
(v suhadolskih bo, žal, nekaj desetletij bolj 
bučal veter skozi njih), bodo otroci iz vrtca 
Muce prišli čisti domov, bo pot iz Suhadol do 
Mlinčkov vsaj malo podobna nekdanji res lepi 
poti. Trenutno na vse skupaj ostaja nostalgičen 
spomin. Mlinčki pa se, hvala Bogu, še vedno 
vrtijo. In z njimi spomin na tisto, kar smo 
imeli pred nosom, a nismo znali prav ceniti. 
Ko to izgubiš, šele dobro občutiš, česa nimaš 
več. Vendarle tli upanje, da se del tega da vrni-
ti, očistiti okolico Suhadol vsega, kar ne sodi 
tja, ji vrniti vsaj del nekdanje lepote in edin-
stvenosti. Če bomo vaščani Suhadol in občani 
Komende, naš občinski vrh, naravovarstveniki, 
ljubitelji Mlinčkov in drugi, ki jim ni vseeno, 
kako bo v prihodnje na najjužnejšem koncu 
naše občine, strnili moči, pamet, izkušnje in 
smele načrte. Sicer bo prevladovalo, kar je ne-
koč rekel naš župan, vendar v povezavi z dru-
gimi načrti: Daleč od oči, daleč od srca! Lahko 
bi tudi rekli, daleč od občinskega središča, da-
leč od njegove pozornosti. To, da je pred leti 
občina Komenda pomagala tako lepo urediti 
pot iz Suhadol do Mlinčkov, in predvideno as-
faltiranje dela te poti zbuja novo upanje, ne pa 
kaj hitro nalezljivo gledanje: Takšen odnos 
imam do koga, kakršen je videti na zunaj! Po-
dobno za razmere v naravi. Tako, najverjetneje, 
menijo tisti, ki vozijo odpadni material v smeri 
Hoste, misleč: Tukaj je že toliko svinjarije, da 
se še en tovornjak odpadnega materiala ne bo 
poznal! 

Resnično se ti milo stori, ko se s poti proti 
Mlinčkom zazreš proti Suhadolam,  Grintov-
cem, daljnim obzorjem. Da bi zajokal, šel 
opozarjat po krajih naše in drugih občin: Lju-
dje, spametujte se! Gospod župan, občinski 
svetniki, odgovorni, ukrenite že kaj! Pa se bo-
jiš, da boš, kot že tolikokrat, »glas vpijočega v 
puščavi«! 

V imenu tistih okoljsko in bivanjsko ozave-
ščenih vaščanov Suhadol, ki so me prosili, naj 
napišem ta prispevek. 

Jože Pavlič 

Tako, žal, še vedno menijo tisti, ki jim ni mar 
za lep izgled krajine, neokrnjeno naravo (kaj 
dela betonski objekt v gradnji sredi travnikov 
ob stranskem rokavu Pšate!?), jim je vseeno, 
kam kaj nič več uporabnega peljejo, samo da 
stran od doma, čeprav na nekdanji močvirni 
travnik, ki ima gotovo svojo vlogo v naravi, saj 
ga sicer tam ne bi bilo; na pot ali ob pot, v 
gozd. Ne le ob pot iz Suhadol do Mlinčkov, 
tudi drugje po naši občini. 

Župana Tomaža Drolca sem pred meseci 
opozoril na to, kar se dogaja ob poti iz Suhadol 
do Mlinčkov. Obljubil mi je, da si bo zadevo 
ogledal. Prav bi bilo, da bi se v kratkem še en-
krat sprehodil od Suhadol do Mlinčkov, z vsemi 
občinskimi svetniki vred, da bi videli, kako in 
kaj je v okolici naše vasi, ki, čeprav v tako ža-
lostnem stanju, še spada v našo občino. V ta-
kšnem stanju, da mi je sovaščan Vinko dejal, 
da ne more več hoditi v gozdove pod Hosto, 
ker je do njih tako grda pot, je v njih po orkanu 
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Obujamo stare običaje v domači hiši

žganja. Piva pa še poznali nismo.«
Meso, kar ga je ostalo - če je sploh kaj ostalo 

od pustne torkove večerje, se je pospravilo in 
shranilo do Velike noči. Tudi krofi  so se po-
spravili v dimnico in se jih je za Veliko noč - na 
Veliko soboto podrobilo in pojedlo v suhi župi. 
V postnem času se je za kosilo jedla le mlečna 
kaša, čez dan pa nič. Reklo se je, da je to postna 
domača hrana, pa še ta je bila zelo malo zabe-
ljena.

In končno je prišel Veliki četrtek. Zjutraj so 
se začele priprave na mašo in obred ob 9. uri. 
Po Evangeliju in ob »Slavi 
bogu na višavah« so utihnile 
orgle in oglasile so se lesene 
raglje. Z njimi so predvsem 
mladi fantje raglali v turnih 
in zvonikih. Ob poti v cerkev 
so bili postavljeni tudi 
»štanti«. Prodajal se je lect, 
lectovo srce je povedalo, kar 
si fantje in dekleta niso upa-
la..

 Na Veliki pretek tudi 
zvonovi niso peli, ob treh 
popoldne so zapele le ragle 
in oznanjale uro Kristusove 
smrti.

Maše na ta dan ni bilo. Ob 
šestih popoldne pa je bil 
Križev pot. Ministranti so 
obhodili cerkev s križem od 
postaje do postaje. Ljudje pa so sedeli v klo-
peh.

Na Veliko soboto so se zjutraj ob 7. uri 
oglasili zvonovi, »razvezale so se štirne in za-
žagala voda« in ljudje so se šli umivat na potok 
ali štirno. Rekli so »Pojdi se umit, da ne boš 

imela lišajev«. Med ljudmi je bilo veliko, tudi 
nalezljivih kožnih bolezni. 

Potem pa se je pričelo veliko delo za gospo-
dinje. Zamesila se je potica-rekli so ji Velikim 
kolač. Orehov skoraj ni bilo, zato je bil namaz 
mogoče le iz malo rozin, rogljičev, domače 
smetane in jajc. Kolač se je spekel v okroglem 
modulu v krušni peči.

Na soboto dopoldne so se delali pirhi. Upo-
rabljala se je samo rdeča barva, kar ponazarja 
kristusovo kri. Pripravil se je tudi hren s kisom 
in soljo. Ta preprosti recept bom opisala tudi 
danes.

Priprava jerbasa: 
Kaj pomeni ŽEG'N
V jerbas se je včasih položilo le Veliki kolač, 
pirhe in hren. Na dno jerbasa se položi velik 
prtič. Nanj se po vrsti polaga meso,gnjat, kar je 
predstavljalo Kristusovo telo, potem se da jaj-
ca, kar pomeni Kristusovo kri in še kolač, ki 
mora biti okrogel. To je Kristusova krona. 
Hren pomeni žeblje, ko je bil Kristus pribit na 
križ. 

Jerbas mora biti prekrit z doma narejenim 
prtičem, »prtom za na jerbas« z jagnetom v 
sredini izvezenim z narodnim ubodom.

V soboto ob eni uri popoldne se je neslo k 
žegnu. V Žejah so to včasih opravili v privatni 
hiši – pri Gašpercu-pri Burgarjevih.

Po žegnu pa hitro domov. Veljala je misel-
nost, da tisto dekle, ki bo prvo doma, se bo še 
tisto leto poročilo.

Kaj pa oblačila? Tudi ta so bila zelo po-
membna. Seveda so bili ljudje skrajno skromno 
oblečeni. Čevljev je bilo pri hiši vedno manj 
kot ljudi. Nova obleka je pa že morala biti vsaj 

za odraščajočo mladino. Mame in dekleta so 
nosile trde rute iz svile. Bile so tkane ali poti-
skane z močnimi cvetličnimi vzorci. Tudi tako 
je živobarvno poplesavanje rut na veselih 
obrazih naznanjalo pomlad.

Velikonočni jerbas- ženske so ga nosile na glavi na svitku)

Domača hiša Makslnove Cilke v Žejah

S pustom smo pregnali zimo, pomlad je tu, in z 
njo prihajajo tudi lepi, stari prazniki, polni 
pričakovanj. Pravzaprav so vedno enaki, a 
vendar drugačni in doživeti.

Z Marijo Špehonja sva obiskali gospo Ce-
cilijo Uranič. Po domače Makslnovo Cilko v 
Žejah št. 4. Gospa je naštela že 86 let, a je izre-
dno bistrega spomina, iskrivega govorjenja in 
prijetna sogovornica. 

Vstopila sem v »hišo« opremljeno po stari 
tradiciji:lončena peč z »gavtrami« okoli, Boh-
kov kot, sklednik, stene polne zanimivih slik. 
Ponosno stoji na eni od njih Kernov Štefan - po 
domače Vrhovnikov (26.12.1817 – 3.12.1896), 
je hišo sezidal okoli leta 1850. Hudomušno 
sliko, kako stopi v sobo razjarjeni bik, lovci pa 
pogumno bežijo ven skozi okna, je naslikal 
Dobravski-Žgajnarjev ata tudi v tistem času. 
To potrjuje, da so pri hiši živeli tudi lovci, saj 
je na stenah polno lovskih trofej.

Pogovor je hitro stekel. V februarski številki 
Aplence sem opisala običaje okoli pusta, zato 
sva začeli s tednom prej, pri Cvetni nedelji. 
Očetje in dedki so z otroki nabirali bršljanove 
vejice in jih spletali v čim večje žegne-butare. 
Včasih je njen vrh krasilo le eno jabolko, pri 
bolj premožnih pomaranča, kasneje je bilo teh 
okraskov več. Iz Bele krajine so se prenesle pa 
butarice iz pobarvanih lesnih »oblancev«. Ko-
rošci pa rečejo butaricam »Snop«.

 Pepelnična sreda - Začne se post. Uro pred 
polnočjo se je oglasil veliki zvon, na nedeljo 
pa so v cerkvi oznanili 40-dnevni postni čas. 
V tem času niso bile dovoljene nobene veseli-
ce, ni se smelo jesti mesa in tudi alkohola se 
naj ne bi pilo. »Pa saj,« pripomni Makslnova 
Cilka, »včasih ni bilo pri hiši ne vina in ne Nadaljevanje prihodnjič
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AKTUALNO - COLOR

Izobesimo zastave 
Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski na-
rodni zastavi in občinski odlok o zastavah in grbu določajo, da se zasta-
ve izobesijo ob državnih praznikih, ob praznikih Občine Komenda, ob 
jubilejih, pomembnih mednarodnih kulturnih in športnih prireditvah 
občinskega pomena, ob obisku uradne delegacije mednarodnih in do-
mačih organizacij ter lokalnih skupnosti. Zastave pa so stalno izobešene 
na poslopju sedeža občine in na zgradbah javnih ustanov (šola). Ob 
praznikih in drugih priložnostih pa so zastave lahko izobešene na vseh 
poslopjih. In  kako pravilno izobesimo zastave?  

Dve zastavi
 OBJEKT
zastava RS zastava EU

Tri zastave
 OBJEKT
zastava EU zastava RS občinska zastava

ali

 OBJEKT
zastava RS občinska zastava zveza,društvo, 
  organizacija, prapor

ali 

Štiri ali več zastav
 OBJEKT
zastava RS zastava EU občinska zastava zveza, društvo,
   org., prapor
Barve zastave: Slovenska

Pri vodoravni postavitvi zastave RS barve razporejene od zgoraj 
navzdol: bela, modra, rdeča;  grb gledano spredaj na levi strani v zgor-
njem levem delu; pri navpični postavitvi zastave RS so barve razporeje-
ne od leve proti desni (od droga navzven): bela, modra, rdeča; grb v 
zgornjem levem delu zastave (ob drogu).

Občinska zastava
Pri postavitvi je grb na sredinskem (rumenem) polju vedno v pokonč-

nem položaju.
Poškodovane, obledele, strgane, zmečkane ali umazane zastave se ne 

uporabljajo. Za kršitelje teh določil so predpisane kazni od 417,29 do 
1460,52 EUR.

Slavko Poglajen

Kot, da smo pri odpadkih neuničljivi in zatrdno odločeni, da bomo 
zemljo, ki so nam jo posodili mladi, uničili. Tako se vsako leto zazdi, ko 
Turistično društvo organizira akcijo. Tudi letos je bila in sicer 18. aprila, 
udeležilo pa se je je 123 članov raznih društev. Že ves teden prej pa jih 
je sodelovalo okrog 140. Tako se je letos povabilu Turističnega društva 
k čiščenju odzvalo 236 »čistilcev«.

In izkupiček?
»Dobrih 14 ton odpadkov smo nabrali. Ja, res smo, če se tako izrazim, 

neuničljivi. Zahvaljujem se vsem skupinam in posameznikom iz LD Ko-
menda, PGD Križ, PGD Moste, PGD Komenda, Ribiške družine Bistrica,

DU Komenda, PD Komenda, OŠ Komenda-Moste, članom Kamen 
Kost (geološki krožek), Skavtom, Košarkaškega kluba, Klanškim fan-
tom, TD Komenda in seveda tudi drugim krajanom občine Komenda, ki 
so sodelovali v letošnji čistilni akciji. Večja črna odlagališča pa sta s 
stroji uredila Roman in Marjan Kosirnik,« je po akciji povedal predse-
dnik TD Vid Koritnik.

Seveda pa so za uspešno izvedbo zaslužni tudi sponzorji: Poliem 
d.o.o., Kmečki hram Cerklje, Mesarija Kepic Cerklje, Aluprojekt, Mizar-

hitro ne cveti, kot čez noč zacvetijo smeti.
»Vsak dan naredim z grabljami, metlo in s samokolnico kakšnih 20 

kilometrov po občini. Takole po dve, tri prikolice na dan se nabere teh 
odpadkov, ki jih   spravim potem do ekoloških otokov. Največ je ploče-
vink, plastenk, cigaretne embalaže…«

Pa opažate, da postajamo kaj bolj »čisti«, ozaveščeni, da je teh 
odpadkov v primerjavi izpred let kaj manj?

»Težko bi  potrdil takšno ugotovitev. Mislim, da bi postali bolj čisti, 
bolj ozaveščeni, če bi nas k temu silil zakon s kaznimi. Pomembna reši-
tev pa bi bila podražitev pijače in odkup prazne embalaže. Temu pa se 
menda »upirajo« pri nas trgovci, češ, da nimajo potrebnih prostorov za 
prazno embalažo. Ne vem, kako, da na Hrvaškem nimajo trgovci takšnih 
težav z vračanjem denarja in s prostori za sprejemanje prazne embala-
že…«

Ja, zakaj. Pri nas imamo pa Milane. In Komenda (občina) bi po tednu 
dni dušila v smeteh in odpadkih, če ne bi imela Vzdrževalca parkov in 
občinskega prostora - Milana Starovasnika.  

A. Žalar

Komenda je lepa, ker ima Milana
Komenda je lepa, ker ima Milana, smo 
napovedali njegovo predstavitev v 
Aplenci že marca. In dobesedno smo 
mislili s to napovedjo. Milan Starova-
snik, po rodu ni iz Komende. Rodil se je 
v Črni pri Kamniku. Po poklicu je tesar, 
pa tudi usnjarstvo mu ni nepoznano. 
Petintrideset let živi na Gori v občini 
Komenda.

Že deset let, odkar je Komenda ob-
čina, je član občinske uprave, njegov 
naziv pa je Vzdrževalec parkov in 
občinskega prostora.

»Vsak dan, ob lepem ali grdem vreme-
nu, pozimi ali poleti, sem na terenu. Pozimi imam na skrbi čiščenje snega, 
če ga ni pa urejanje, čiščenje, kar se  nabere za cesto, na javnih površinah 
čez noč od prejšnjega dne. Podobno je tudi spomladi, poleti in jeseni.« 

Nobeno cvetje, grmovje v parku, po občini, v gozdu, za cesto tako 

Milan Starovasnik: »Vsak 
dan, pozimi in poleti, okrog 
20 kilometrov…«

Čistilna akcija 2009

Dobrih 14 ton različnih odpadkov
stvo Koritnik, Grgič Stanko s.p., Zoran Sodnik s.p., Marn Brane s.p., 
Vrtnarstvo Gašperlin, Trgovina Lanen cvet, Trgovina Marija, Kmetijska 
zadruga Cerklje, Tina d.o.o., sadjarstvo Moste ter bifeji, Polonca, Rodeo, 
Peter Pan, Megi, Figura, Cona B, in gostilni Zajc in Slovenski Hram.

»Ne smem pa pozabiti Občine Komenda, podjetja Publikus, OŠ Ko-
menda-Moste ter vseh sponzorjev, ki nam pomagajo tudi pri izvedbi 
drugih prireditev,« je dodal predsednik Koritnik.

A. Žalar

Štirinajst članov Ribiškega po-
dodbora Kamnik se je odzvalo 
povabilu na akcijo; med njimi 
Branko Svraka, Franc Ipavec, 
Silva Hafner, Janko Baloh, Vin-
ko Dornik in drugi. Ocenili so, 
da letos ni bilo toliko navlake.
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Na podlagi Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 
37/04) in 16. člena Statuta Občine Komenda (Ur.l. RS, št. 37/99, 83/99, 
Uradne objave GOK, št. 01/01 in 10/05)  je Občinski svet občine Ko-
menda na 23. seji, dne 26. 3. 2009,  sprejel
      

PRAVILNIK SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA  
O DODELJEVANJU SREDSTEV OBČINSKEGA PRORAČUNA 
ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA  V 
OBČINI  KOMENDA

1. člen
S tem pravilnikom  se spreminja Pravilnik o dodeljevanju sredstev ob-
činskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v 
občini Komenda (Uradne objave Glasila občine Komenda št. 03/2008)

2. člen
Spremeni se 5. člen pravilnika, tako, da se doda novo besedilo » ter 
spodbujanje prijav podjetij na mednarodne javne razpise« in se pravilno 
glasi: 

Ukrepi za pospeševanje razvoja malega gospodarstva oziroma oblike 
pomoči so: subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje posojil, 
pospeševanje izobraževanja in svetovanja podjetnikom,  pospeševanje 
udeležb na sejmih in razstavah ter spodbujanje prijav podjetij na med-
narodne javne razpise.

3. člen
V drugem poglavju pravilnika (oblike pomoči) se doda novo podpo-
glavje 2.4, ki vsebuje 7 novih členov (od 28 do 34). 

Podpoglavje 2.4 se glasi:  

2.4. Spodbujanje prijav podjetij na mednarodne javne razpise

28. člen
Sredstva za spodbujanje prijav podjetij na mednarodne javne razpise so 
namenjena sofi nanciranju upravičenih stroškov za pripravo projektov, 
ki so predmet mednarodnega javnega razpisa in ki so dejansko nastali, 
so vezani na prijavo, ter za katere ima prijavitelj ustrezna dokazila.

29. člen
Upravičenci so podjetja, ki prijavijo projekte na javne razpise iz medna-
rodnih virov, ki ustrezajo razpisnim pogojem in so administrativno 
ustrezni, kar izkazujejo z ustreznim potrdilom neposrednega mednaro-
dnega uporabnika, ki je objavil javni razpis.

30. člen
Pomoč se lahko dodeli v višini do 50 % upravičenih stroškov. 
Upravičeni stroški izvedbe tega ukrepa so: 

stroški osebj• a v višini dejanske cene dela, ki se izkazuje na podlagi 
izplačanih plač z vsemi dodatki in dajatvami, kot so opredeljeni v 
nacionalni zakonodaji in/ali kolektivni pogodbi, 
stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z običajnimi tr-• 
žnimi cenami in z običajnim poslovanjem prijavitelja.

31. člen
Sredstva se delijo na podlagi razpisa, ki ga razpiše župan občine Ko-
menda.
Razpis se javno objavi v Glasilu občine Komenda.

32. člen
Razpis iz 31. člena tega pravilnika mora vsebovati naslednje podatke:

navedbo pravilnika, na podlagi katerega je objavljen razpis,• 
namen za katerega se delijo sredstva,• 
subjekte, ki lahko zaprosijo za sredstva,• 
pogoje, ki jih morajo upravičenci izpolnjevati, • 
mesto in način zbiranja vlog,• 
rok za zbiranje vlog in potrdil,• 
navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti k zahtevku;• 
rok, v katere• m bo sprejet sklep o dodelitvi sredstev.

33. člen 
O dokončni odobritvi odloča občinska uprava s sklepom, ki ga prosil-
cem  posreduje v osmih dneh po odločitvi. 

34. člen
Prejemniki morajo sredstva s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi 
obrestmi vrniti, če občinska uprava in pristojni organi nadzora ugotovi-
jo, da sredstva niso bila namensko porabljena za upravičene stroške. 
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4. člen
28. člen pravilnika se ustrezno preštevilči in postane 35. člen pravilni-
ka.
29. člen pravilnika se ustrezno preštevilči in postane 36. člen pravilni-
ka.

5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah 
Glasila občine Komenda.

Številka: 41403-0002/02
Datum:  26.3.2009

Tomaž Drolec 
ŽUPAN

Na podlagi 11, 24 in 31.  člena Pravilnika o dodeljevanju sredstev ob-
činskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v 
občini Komenda (Uradne objave GOK št. 03/2008 in 03/2009) župan 
občine Komenda  objavlja

RAZPIS
ZA DODELJEVANJE SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE 

RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI KOMENDA 
V LETU 2009

1. SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE ZA DODELJE-
VANJE POSOJIL 

Nameni in upravičeni stroški:  
Sredstva so namenjena samostojnim podjetnikom posameznikom in 
malim gospodarskim družbam, ki bodo tako pridobljena sredstva vloži-
li v razvoj, razširitev, posodobitev poslovanja oziroma opravljanja de-
javnosti in odpiranje novih delovnih mest , povezanih z investicijo v 
občini, in sicer za naslednje upravičene stroške:

nakup, urejanje in opremljanje zemljišč in pridobivanje projektne • 
dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
nakup, graditev in prenovo poslovnih prostorov (prenova poslovnih • 
prostorov mora biti povezana z investicijo), 
nakup nove in generalno obnovljene opreme (sofi nanciranje ni do-• 
voljeno podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju za naba-
vo vozil za cestni prevoz tovora).

 
Delovna mesta morajo biti ustvarjena v roku treh let po končanju inve-
sticije in ohranjena najmanj pet let. 

Upravičenci: 
Za posojilo lahko zaprosijo naslednji prosilci:

samostojni podjetniki posamezniki,• 
male gospodarske družbe z do 50 zaposlenimi.• 

Sedež prosilca ter kraj investicije morata biti na območju občine Ko-
menda. V primeru vlaganj v defi citarno dejavnost je izjemoma lahko 
sedež prosilca v drugi občini, investicija pa mora biti na območju občine 
Komenda. Kot defi citarno dejavnost se opredeli dejavnost, ki v občini 
Komenda ni prisotna oziroma ni prisotna v potrebnem obsegu. Posojila 
se ne dodeljuje prosilcem, ki so v obdobju zadnjih dveh let odklonili, s 
strani Občine Komenda že odobreno posojilo.

Kriteriji:
Posojila se prednostno dodeljujejo prosilcem, ki poleg bančnih pogojev, 
izpolnjujejo večje število naslednjih kriterijev:

z investicijskim programom oziroma poslovnim načrtom dokažejo • 
ustrezno gospodarnost naložbe oziroma poslovno učinkovitost,
povečujejo število delovnih mest,• 
vlagajo v defi citarne dejavnosti, s tem, da ima prednost prosilec s • 
sedežem v občini Komenda.

Pogoji: 
Posojila se odobrijo za dobo 5 let po obrestni meri 6 M EURIBOR + 
1,5 %. Višina posojila ne sme presegati 50 % predračunske vrednosti 
investicije. Do pomoči niso upravičena podjetja v težavah. Zgornja 
meja pomoči velja ne glede na to iz katerih virov so prejeta. 

Vse stroške sklenitve pogodbe in  zavarovanja, ki nastanejo v postopku 
zastave nepremičnin, oziroma stroške povezane z drugimi oblikami za-
varovanja, plača kreditojemalec.  Kreditojemalec se zavezuje sredstva 
posojila porabiti namensko, v skladu z investicijskim programom. 

Razpisna dokumentacija: 
Prosilci lahko razpisno dokumentacijo dobijo v tajništvu  Občine Ko-
menda, Zajčeva 23, Komenda, v času uradnih ur. Razpisna dokumenta-
cija je na voljo tudi na spletni strani Občine Komenda: www.komenda.
si.  Predložena dokumentacija se prosilcem ne vrača.

Roki:
Razpis velja do 31.12.2009 oziroma do porabe sredstev.
Komisija, ki jo imenuje župan Občine Komenda, prouči prošnje, pregle-
da dokumentacijo in pripravi predlog za odobritev. Posojila odobrava 
občinska uprava po predhodnem pozitivnem mnenju banke, s katero bo 
Občina Komenda sodelovala pri razdelitvi posojil. 
O rezultatih razpisa bodo prosilci obveščeni najkasneje v roku 8 dni po 
odločitvi.
Posojilojemalec sklene z banko posojilno pogodbo najkasneje v roku 30 
dni od sprejema sklepa o odobritvi. 
Rok za koriščenje sredstev je 31.12.2009. 

Višina razpoložljivih sredstev: 226.100 €

2. POSPEŠEVANJE UDELEŽBE NA SEJMIH IN RAZSTAVAH

Namen: 
Sredstva so namenjena samostojnim podjetnikom in malim gospodar-
skim družbam, ki se udeležijo sejma ali razstave.

Upravičenci: 
Za sredstva lahko zaprosijo naslednji prosilci:

samostojni podjetniki posamezniki,• 
male gospodarske družbe z do 50 zaposlenimi.• 

Sedež prosilca mora biti v občini Komenda.

Upravičeni stroški so stroški najetja, postavitve in delovanja razstav-
nega prostora.
Pomoč se lahko dodeli v višini 50 % upravičenih stroškov. 

Razpisna dokumentacija: 
Prosilci lahko razpisno dokumentacijo dobijo v tajništvu  Občine Ko-
menda, Zajčeva 23, Komenda, v času uradnih ur. Razpisna dokumenta-
cija je na voljo tudi na spletni strani Občine Komenda: www.komenda.
si.  Predložena dokumentacija se prosilcem ne vrača.

Roki: 
Razpis velja do 31.12.2009 oziroma do porabe sredstev.
O dokončni odobritvi odloča občinska uprava s sklepom, ki ga prosil-
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cem posreduje v osmih dneh po odločitvi. 

Višina razpoložljivih sredstev: 4.400 €

3. SPODBUJANJE PRIJAV PODJETIJ NA MEDNARODNE 
JAVNE RAZPISE 

Namen: 
Sredstva so namenjena sofi nanciranju upravičenih stroškov za pripravo 
projektov, ki so predmet mednarodnega javnega razpisa in ki so dejan-
sko nastali, so vezani na prijavo, ter za katere ima prijavitelj ustrezna 
dokazila.

Upravičenci: 
Upravičenci so podjetja, ki prijavijo projekte na javne razpise iz medna-
rodnih virov, ki ustrezajo razpisnim pogojem in so administrativno 
ustrezni, kar izkazujejo z ustreznim potrdilom neposrednega mednaro-
dnega uporabnika, ki je objavil javni razpis.

Sedež prosilca mora biti v občini Komenda.

Upravičeni stroški so:
stroški osebja v višini dejanske cene dela, ki se izkazuje na podlagi • 
izplačanih plač z vsemi dodatki in dajatvami, kot so opredeljeni v 
nacionalni zakonodaji in/ali kolektivni pogodbi, 
stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z običajnimi tr-• 
žnimi cenami in z običajnim poslovanjem prijavitelja.

Pomoč se lahko dodeli v višini 50 % upravičenih stroškov. 

Razpisna dokumentacija: 
Prosilci lahko razpisno dokumentacijo dobijo v tajništvu  Občine Ko-
menda, Zajčeva 23, Komenda, v času uradnih ur. Razpisna dokumenta-
cija je na voljo tudi na spletni strani Občine Komenda: www.komenda.
si.  Predložena dokumentacija se prosilcem ne vrača.

Roki: 
Razpis velja do 31.12.2009 oziroma do porabe sredstev.
O dokončni odobritvi odloča občinska uprava s sklepom, ki ga prosil-
cem posreduje v osmih dneh po odločitvi. 

Višina razpoložljivih sredstev: 5.000 €

Podrobnejše informacije v zvezi z razpisom: tel. 72-47-405 (ga. Mira 
Grzinčič).

Številka: 471-0002/2009
Datum: 22. 4. 2009

Tomaž Drolec
ŽUPAN

Na podlagi 9. člena Pravilnika o dodeljevanju stanovanjskih posojil in 
subvencioniranju obresti  pri posojilih mladim družinam v občini Ko-
menda (Uradne objave Glasila občine Komenda št. 03/00,  02/01 in 
07/04) župan občine Komenda objavlja

RAZPIS ZA DODELITEV STANOVANJSKIH POSOJIL 
MLADIM DRUŽINAM 

V OBČINI KOMENDA V LETU 2009

I.

Posojila so namenjena mladim družinam za:
nakup stanovanj,• 
stanovanjsko gradnjo,• 
prenovo, sanacijo ali obsežnejša vzdrževalna dela stanovanj ali sta-• 
novanjskih hiš.

Do posojila so upravičene mlade družine, katerih člani so državljani 
Republike Slovenije, ki svoje stanovanjsko vprašanje rešujejo na obmo-
čju občine Komenda. 

Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden 
od staršev ni starejši od 41 let ali družina, v kateri starost najstarejšega 
otroka ne presega 7 let.

II.

Upravičenci do posojila morajo izpolnjevati vsaj enega od naslednjih 
pogojev:

da  si z nakupom ali gradnjo primernega stanovanja ali stanovanjske • 
hiše prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje;
da jim je zaradi spremenjenih družinskih, zdravstvenih in socialnih • 
razmer dosedanje stanovanje postalo neprimerno;
da si svoje stanovanjske razmere izboljšujejo ali razrešujejo z vlaga-• 
njem sredstev v prenovo in  sanacijo stanovanj ali stanovanjskih 
hiš;

Pri obravnavi vlog prosilcev se bodo upoštevala sledeča merila:
stanovanjske razmere;• 
socialni položaj;• 
ekonomski položaj;• 
zdravstvene razmere;• 
dolžina bivanja v občini Komenda.• 

III.

Doba vračanja posojila je 10 let. Kreditojemalec lahko za odobreni 
kredit izbere fi ksno obrestno mero v višini 4,35 % ali spremenljivo 
obrestno mero 3 M EURIBOR + 0 %.

Višina posojila je odvisna od posojilne sposobnosti kreditojemalca, 
predračunske vrednosti investicije in števila upravičenih prosilcev. 

Višina odobrenega posojila ne sme presegati 50 % predračunske vre-
dnosti. Najnižji znesek posojila je 10.000,00  EUR. 

Stroški zavarovanja in sklenitve pogodbe bremenijo kreditojemalca. 
Kreditojemalec se zavezuje sredstva posojila porabiti namensko.  
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vek za sofi nanciranje, še ni prejel sredstev iz državnega ali občin-
skega proračuna oziroma mednarodnih virov, če pa je, višino že 
dodeljenih sredstev pridobi občina od dajalca pomoči,  oziroma, jo 
dokaže vlagatelj z ustrezno dokumentacijo,
Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje osnovne podatke o • 
upravičencu/izvajalcu, podatke o naložbi/storitvi, časovni potek in 
predvidene stroške. 
Odobrene naložbe oz. dela ali storitve, ki so odobrene z javnim • 
razpisom, morajo biti zaključene pred zadnjim izplačilom zahtev-
ka.
Prejemnik sredstev ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z name-• 
nom dodelitve sredstev.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem pravil-• 
niku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakon-
skimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.

Za ostala določila (upravičenci, splošni in specifi čni pogoji upravičeno-
sti in ostalo) se upoštevajo določila Pravilnika o dodeljevanju pomoči za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Komenda za pro-
gramsko obdobje 2007 – 2013. 

III. UKREPI, PREDMETI PODPORE, UPRAVIČENCI, UPRAVI-
ČENI STROŠKI, VIŠINA POMOČI TER VIŠINA SREDSTEV 

UKREP 1: UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN PAŠNI-
KOV 

Upravičenci:
Pravne in fi zične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo 
stalno bivališče oziroma sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih 
gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki 
ležijo na območju občine Komenda.

1.1. Urejanje kmetijskih zemljišč

Namen ukrepa:
Sredstva so namenjena izvedbi manjših zemeljskih del, ki ne pomenijo 
posega v prostor, z namenom izboljšanja rodovitnosti tal oziroma pogo-
jev obdelave kmetijskih zemljišč.
Upravičeni stroški:

stroški izdelave načrta za ureditev zemljišča,• 
stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja: • 
stroški strojnih storitev,
stroški urejanja, obnove in izgradnje dovoznih poti: stroški strojnih • 
storitev in porabljenega materiala,
stroški nakupa in postavitve opreme za posodobitev namakalnih • 
sistemov pod pogojem, da naložba vodi k zmanjšanju prejšnje 
uporabe vode za najmanj 25%.

1.2. Urejanje pašnikov

Namen ukrepa: 
Sredstva so namenjena urejanju pašnih površin in podpori pašnemu in 
kosnemu izkoriščanju travne ruše. Sredstva se dodelijo za novogradnjo 
pašnika (zemljišče, na katerem se ureja pašnik, ne sme biti manjše od 1 
ha), za razširitev obstoječega pašnika (zemljišče ne sme biti manjše od 
0,5 ha) ali za obnovo pašnika, starejšega od 10 let.

Upravičeni stroški:
stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo • 
in pregraditev pašnika na pašne črednike, stroški nakupa opreme za 
ureditev napajališč za živino, stroški lastne udeležbe,
stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja: • 
stroški strojnih storitev,

IV.

Razpis velja do 31.12.2009 oziroma do porabe sredstev.

Komisija, ki jo imenuje župan Občine Komenda, prouči prošnje, pregle-
da dokumentacijo in pripravi predlog za odobritev. Posojila odobrava 
občinska uprava po predhodnem pozitivnem mnenju banke, s katero bo 
Občina Komenda sodelovala pri razdelitvi posojil. 
O rezultatih razpisa bodo prosilci obveščeni najkasneje v roku 8 dni po 
odločitvi.
Posojilojemalec sklene z banko posojilno pogodbo najkasneje v roku 30 
dni od sprejema sklepa o odobritvi. 
Rok za koriščenje sredstev je 31.12.2009. 

V.

Prosilci lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v tajništvu  Občine 
Komenda, Zajčeva 23, Komenda, v času uradnih ur. Razpisna doku-
mentacija je na voljo tudi na spletni strani Občine Komenda: www.ko-
menda.si.  Predložena dokumentacija se prosilcem ne vrača.

Mlade družine, ki želijo pridobiti posojilo in izpolnjujejo pogoje tega 
razpisa, morajo oddati razpisno dokumentacijo z zahtevanimi prilogami 
v tajništvu Občine Komenda, ali po pošti na naslov: Občina Komenda, 
Zajčeva cesta 23, Komenda. 

Podrobnejše informacije lahko dobite na tel. 72-47-405 (ga. Mira Gr-
zinčič).

Številka: 471-0001/2009
Datum: 22. 4. 2009

Tomaž Drolec
ŽUPAN 

Na podlagi 9. člena Pravilnika o dodeljevanju  pomoči za ohranjanje in 
razvoj kmetijstva in podeželja v občini Komenda za programsko obdo-
bje 2007 – 2013 (Uradne objave Glasila občine Komenda št. 07/2007) 
Občina Komenda objavlja

JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE PRORAČUNSKIH 
SREDSTEV ZA OHRANJANJE  IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN 

PODEŽELJA V OBČINI KOMENDA V LETU 2009

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz proračuna 
občine Komenda v skupni višini 37.200 € za namene, ki prispevajo k 
zagotovitvi večje konkurenčnosti,  k spodbuditvi učinkovitosti in stro-
kovnosti kmetijstva, k izboljšanju uspešnosti kmetijskih gospodarstev 
in k spodbuditvi zavarovanja posevkov, plodov in živali. 

II. SPLOŠNA DOLOČILA – POGOJI ZA UPRAVIČENCE

Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v • 
okviru posameznega ukrepa.
Upravičenec predloži izjavo, da za namen, za katerega vlaga zahte-• 
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stroški urejanja, obnove in izgradnje dovoznih poti: stroški strojnih • 
storitev in materiala,
splošni stroški (honorarji strokovnjakov in svetovalcev, stroški za • 
študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc).

Finančne določbe za ukrep 1.1. in 1.2.:
bruto intenzivnost pomoči ne sme presegati 40 % upravičenih stro-• 
škov,
najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200 €, največji znesek pa • 
10.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto,

Upravičenci za ukrep 1.1. in 1.2. predložijo naslednjo dokumentaci-
jo:
- prijavni obrazec 1 z zahtevanimi prilogami:
1. Mnenje kmetijsko svetovalne službe o upravičenosti naložbe
2. Računi, predračun(i) oz. ponudbe

Okvirna višina sredstev: 4.500 €

UKREP 2: POMOČ ZA PLAČILO ZAVAROVALNIH PREMIJ 

Namen ukrepa:
Namen ukrepa je s povečanjem obsega zavarovanj zmanjšati posledice 
in tveganja, ki jih na plodovih in posevkih naredijo neugodni vremenski 
pojavi, ki jih lahko izenačimo z naravnimi nesrečami kot so spomladan-
ska pozeba, toča, požar, udar strele, vihar in poplave ter zmanjšati tve-
ganja in izgube, nastale zaradi bolezni domačih živali.

Predmet podpore:
Plačilo ali doplačilo zavarovalnih premij za zavarovanje pridelkov in 
živali.

Upravičenci:
Pravne in fi zične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo 
stalno bivališče oziroma sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih 
gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki 
ležijo na območju občine Komenda.
  
Finančne določbe:

podpora občine, z upoštevanjem uredbe o sofi nanciranju zavaroval-• 
nih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto, ki 
jo sprejme Vlada Republike Slovenije, znaša razlika pomoči do 
50% upravičenih stroškov obračunane zavarovalne premije za zava-
rovanje posevkov in plodov ter živali zaradi bolezni.

Upravičeni stroški:
Sofi nanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje izgub, ki jih • 
povzročijo vremenske razmere in izgub, ki jih povzročijo bolezni 
živali ali napad škodljivcev.
Upravičenci morajo izpolnjevati specifi čne pogoje določene v • 
uredbi o sofi nanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetij-
skih proizvodov za tekoče leto.

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
- prijavni obrazec 2 z zahtevanimi prilogami:
1. Kopija sklenjene zavarovalne police za leto 2008 za zavarovanje po-
sevkov in plodov oz. bolezni živali
2. Kopija potrdila o plačilu zavarovalne premije

Okvirna višina sredstev: 7.600 €

UKREP 3: POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODAR-
STEV 

Namen ukrepa:

Sredstva se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo 
na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, pe-
rutnine in kuncev. 

Med naložbe sodijo: 
naložbe v hleve s pripadajočo opremo (oprema za krmljenje, molžo • 
in izločke) za prirejo mleka jajc in mesa, 
naložbe v skladiščne prostore (gnojne jame, gnojišča, silosi, seniki • 
…), 
nakup kmetijske mehanizacije in opreme, • 
prva postavitev oziroma prestrukturiranje trajnih nasadov, • 
nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10 % celotne naložbe, če • 
je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del celotne  investicije, 
nakup in postavitev rastlinjakov vključno s pripadajočo opremo, • 
nakup in postavitev mrež proti toči, idr.• 

Upravičeni stroški:
stroški za pripravo načrtov za novogradnjo in adaptacijo hlevov • 
zaradi prilagajanja novo uvedenim standardom, temelječih na zako-
nodaji ES ter drugi splošni stroški,
stroški za novogradnjo ali adaptacijo hlevov in ureditev izpustov,• 
stroški za nakup in montažo nove in rabljene tehnološke opreme za • 
krmljenje, molžo in izločke,
nakup materiala, opreme in stroški novogradnje pomožnih živino-• 
rejskih objektov (gnojne jame, gnojišča, seniki, silosi …); sofi nan-
ciranje adaptacije ali rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi 
izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni mogoče,
nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije,• 
stroški prve postavitve oziroma prestrukturiranja obstoječih inten-• 
zivnih in ekstenzivnih trajnih nasadov,
v okviru celotne investicije je  nakup zemljišč v zvezi s postavitvijo • 
trajnih nasadov možen, vendar največ do višine 10 % celotne inve-
sticije,
stroški nakupa in postavitve rastlinjakov s pripadajočo opremo,• 
stroški nakupa in postavitve mrež proti toči,• 
subvencija obrestne mere kreditov za namene oziroma stroške, na-• 
vedene od 2. do 10. alineje tega odstavka (doba vračanja največ do 
5 let).

Finančne določbe:
bruto intenzivnost pomoči ne sme presegati 40 % upravičenih stro-• 
škov,
pomoč se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki niso podje-• 
tja v težavah,
pomoč se ne dodeli za že izvedene investicije oziroma aktivnosti • 
razen za sofi nanciranje projektne dokumentacije,
obresti se sofi nancirajo za kredite,  z upoštevanjem, da bruto inten-• 
zivnost pomoči ne presega 40 % upravičenih stroškov naložbe,
najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200 €, največji znesek pa • 
10.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto,
v okviru upravičenih stroškov tega ukrepa se storitve in material • 
sofi nancirata največ do višine 40 % vrednosti naložbe oziroma inve-
sticije, splošni stroški (honorarji arhitektov, inženirjev, svetovalcev, 
študije izvedljivosti, poslovni načrti, patenti in licence, idr.) pa naj-
več do višine 10 % vrednosti celotne investicije, ob upoštevanju, da 
dodeljeni znesek na kmetijsko gospodarstvo na leto za ta ukrep ne 
sme presegati najvišjega zneska dodeljene pomoči v skladu s prej-
šnjo alinejo fi nančnih določb,

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
- prijavni obrazec 3 z zahtevanimi prilogami:
1. Finančna konstrukcija investicije s planom izvedbe in dokončanje 
le-te
2. Ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije (lokacijska informacija, 
gradbeno dovoljenje) – kjer je to
     potrebno 
3. Mnenje kmetijsko svetovalne službe o upravičenosti naložbe
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4. Računi, predračun(i) oz. ponudbe

Okvirna višina sredstev: 14.400 € 

UKREP 4: ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE 

Namen ukrepa:
Namen ukrepa je zagotavljati tehnično pomoč za primarne kmetijske 
pridelovalce in boljšo učinkovitost in strokovnost kmetijstva ter prispe-
vati k njegovi dolgoročni sposobnosti preživetja.

Predmet podpore:
Sredstva tega ukrepa so namenjena zagotavljanju tehnične podpore, in 
sicer:

izobraževanju in usposabljanju kmetov in delavcev na kmetijskem • 
gospodarstvu ter izvajanju različnih aktivnosti v okviru društvene 
dejavnosti (programi društev na področju kmetijstva),
svetovanju kmetov in članov njihovih družin,• 
organizaciji forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmo-• 
vanj, razstav, sejmov ter sodelovanju na njih ter
promociji (publikacije, katalogi, spletišča ...)• 

Upravičenci: so izvajalci, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti iz 
predmetov te podpore 

Finančne določbe:
bruto intenzivnost pomoči: • 
Pomoč se lahko krije do 100 % upravičenih stroškov,• 
pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vklju-• 
čevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem,
kadar je tehnična pomoč namenjena upravičencem za dejavnost • 
predelave in trženja kmetijskih in nekmetijskih proizvodov, se 
upošteva določila pravil »de minimis« za gospodarstvo
največji upravičeni stroški:• 

 - za društva do 1.000 €/program letno
 - za organizacije do 5.000 €/program letno
   
Upravičeni stroški:

Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na • 
kmetijskem gospodarstvu:

 - stroški organiziranja programov za usposabljanje.
Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani, se • 
sredstva dodelijo za:

- honorarje za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne 
dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški 
podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne 
storitve ali oglaševanje.

Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospo-• 
darstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih, se 
sredstva dodelijo za:

 - stroške udeležbe,
 - potne stroške, 
 - stroške izdaje publikacij,
 - najemnine razstavnih prostorov,
 - simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 
    250 EUR na nagrado in zmagovalca

Stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske • 
podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega pro-
izvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni 
proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje 
stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve 
internetne strani).

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
- prijavni obrazec 4 z zahtevanimi prilogami:
1. Dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti, ki so predmet pod-

pore
2. Kopija(e) predračuna(ov) oz. ponudb(e)

Okvirna višina sredstev: 10.700 € 

IV. RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

Razpisna dokumentacija je na voljo od dneva objave javnega razpisa do 
izteka prijavnega roka, in sicer v tajništvu  Občine Komenda, dostopna 
pa je tudi na spletni strani Občine Komenda:  www.komenda.si.
Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite pri ga. Miri Grzin-
čič, telefon: 72-47-405.

V. ROKI IN NAČIN ODDAJE VLOG

Roki za prijavo na javni razpis so: 

Za UKREP 1, UKREP 2 IN UKREP 3: do 30. 10. 2009
Za UKREP 4: do 30. 5. 2009

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu, vsebovati 
mora vse v obrazcu zahtevane podatke in priloge in mora biti na ustre-
znih mestih podpisana in žigosana.

Vloge se oddajo osebno v tajništvu občine ali pošljejo na naslov: Občina 
Komenda, Zajčeva cesta 23, Komenda,  do zgoraj navedenih rokov, 
oziroma morajo biti najpozneje ta dan oddane na pošti kot priporočena 
pošiljka.

Vloga mora biti speta in oddana v zaprti kuverti ter ustrezno označena. 
Na sprednji strani kuverte mora biti izpisano:

»NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS – OHRANJANJE 
IN RAZVOJ KMETIJSTVA 2009, ukrep št. ________!«.
 
Na hrbtni strani kuverte morajo biti navedeni podatki o vlagatelju: ime 
in priimek ter naslov (če gre za fi zično osebo) oz. naziv in naslov (če gre 
za pravno osebo).

Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji javnega 
razpisa.

VI. OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE 

O upravičenosti vlog odloča za področje kmetijstva pristojni organ ob-
činske uprave v upravnem postopku. O dodelitvi sredstev upravičencem 
po tem pravilniku se izda sklep o višini odobrenih sredstev za posame-
zen ukrep.

VII. OBVEŠČANJE O IZIDU

O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni najkasneje v 30 dneh 
po izteku razpisnega roka.

Številka: 331-0001/2009
Datum: 22. 4. 2009

Tomaž Drolec
ŽUPAN 
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Na podlagi Pravilnika o sofi nanciranju društvenih projektov v Občini 
Komenda (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 02/05), župan 
Občine Komenda objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DRUŠTVENIH 
PROJEKTOV V OBČINI KOMENDA ZA LETO 2009

Predmet javnega razpisa so programi in projekti, ki zajemajo vse 
oblike ustvarjanja in delovanja in so v javnem interesu.

Predmet tega razpisa niso sredstva za investicijsko vzdrževanje in inve-
sticije v prostore. 

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:

Na razpis se lahko prijavijo društva in zveze, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje:

so registrirana za izvajanje dejavnosti in s svojim dosedanjim delom • 
izkazujejo pričakovano kakovost,
društva, ki nimajo za osnovno dejavnost kulturne, humanitarne, • 
kmetijske, športne, gasilske in podobne dejavnosti 
da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske po-• 
goje za uresničevanje aktivnosti,
da imajo sedež na območju občine Komenda, • 
da nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Komenda,• 
da delujejo najmanj eno leto,• 
da imajo urejeno evidenco o članstvu (izpolnite in obvezno priložite • 
fotokopijo evidence o članstvu),
da dejavnost opravljajo na neprofi tni osnovi,• 
so registrirani v skladu z Zakonom o društvih,• 
občinski upravi vsako leto redno predložijo fi nančno poročilo in • 
poročilo o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje 
leto. 

Prijava na razpis:
Obseg razpoložljivih sredstev: Občina Komenda je za sofi nanciranje 1. 
društvenih projektov v letu 2009 namenila 12.500 €
Razpisna dokumentacija s priloženimi obrazci je dosegljiva na spletni 2. 
strani Občine Komenda www.komenda.si in v tajništvu Občine Ko-
menda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda v času uradnih ur, od dneva 
objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav.
Rok za oddajo prijave na javni razpis je 3. petek 29. maj 2009.
Prijave z izpolnjenimi obrazci pošljite na naslov: Občina Komenda, 4. 
Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, v zaprti kuverti s pripisom »JAVNI 
RAZPIS – SOFINANCIRANJE DRUŠTVENIH PROJEKTOV ZA 
LETO 2009 – NE ODPIRAJ«.
Z izbranimi izvajalci  bo župan sklenil pogodbe o sofi nanciranju 5. 
društvenih projektov.
Dodatne informacije dobite pri Miri Grzinčič na tel.št. 01/72 47 405.6. 

Merila in kriteriji, po katerih se bo posamezni projekt ocenjeval, so se-
stavni del razpisne dokumentacije. V primeru, ko je na razpis prijavljenih 
več izvajalcev programov, kot je na razpolago proračunskih sredstev, 
Občinska uprava Občine Komenda  določi prioriteto za vrednotenje 
programov v skladu s potrebami in interesi lokalne skupnosti.

Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev za fi nančna sredstva, se izločijo.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v roku 30 dni po 
končanem razpisu.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31.12.2009.

Številka: 430-0014/2009
Datum: 22. 4. 2009 

Tomaž Drolec 
Župan

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Zkme-UPB1, UL RS, št. 
51/06) in 20.  člena Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in 
razvoj kmetijstva in podeželja v občini Komenda za programsko obdo-
bje 2007-2013 (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 07/2007) 
objavlja župan Občine Komenda,

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DELOVANJA DRUŠTEV 
NA PODROČJU KMETIJSTVA V OBČINI KOMENDA 

ZA LETO 2009

1. Predmet:
Sofi nanciranje delovanja različnih neprofi tnih oblik sodelovanja kmetov 
in drugih neprofi tnih združenj, povezanih s kmetijstvom, gozdarstvom 
in razvojem podeželja.
2. Upravičenci: Društva in njihova združenja.
3. Splošni pogoji upravičenosti:

Društva, registrirana za delovanje na območju občine ali delujejo na • 
območju občine
Sofi nancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti društev• 
Izvajanje izobraževanj in usposabljanj, katerih upravičenci so nosil-• 
ci kmetijske dejavnosti, ni predmet sofi nanciranja

4. Specifi čni pogoji upravičenosti:
Odločba o vpisu v register društev• 
Seznam članov društva iz območja občine• 

5. Upravičeni stroški:
Materialni stroški za delovanje društev• 

6. Obseg razpoložljivih sredstev: 
V proračunu Občine Komenda za leto 2009 je na proračunski po-• 
stavki »4280 – pomoč društvom s področja kmetijstva« planiranih  
1.600 €.

7. Razpisna dokumentacija: 
Dokumentacija je  dosegljiva na spletni strani Občine Komenda • 
www.komenda.si in v tajništvu Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, 
1218 Komenda v času uradnih ur, od dneva objave javnega razpisa 
do izteka roka za oddajo prijav.

8. Rok za oddajo prijave na javni razpis:  je petek 29. maj 2009.
9. Prijave z izpolnjenimi obrazci pošljite na naslov: Občina Komen-
da, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, v zaprti kuverti s pripisom 
»JAVNI RAZPIS – SOFINANCIRANJE DRUŠTEV NA PODROČJU 
KMETIJSTVA ZA LETO 2009 – NE ODPIRAJ«.
10. Z izbranimi izvajalci  bo župan sklenil pogodbe o sofi nanciranju 
društvenih programov.
11. Dodatne informacije dobite pri Miri Grzinčič na tel.št. 01/72 47 
405.

Številka: 430-0015/2009
Datum: 22. 4. 2009

Tomaž Drolec
ŽUPAN
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       KOLESARSKA EKIPA  KOLESARSKI KLUB BEXEL

33. VELIKA NAGRADA OOB INE KOMENDA  
 SOBOTA  23.05.2009 

DIRKA ZA POKAL SLOVENIJE in OB INSKO PRVENSTVO V KOLESARSTVU 
 

 POTEK TEKMOVANJA 

 9.00 START DIRKE ZA OB INSKO                              10.00    START DIRK ZA POKAL SLOVENIJE                                      
 PRVENSTVO: moški 6.krogov, ženske 3.kroge 
  kategorije: - moški : do 15.let, do 30.let, do 50.let, nad 50.let 
                                - ženske: do 30.let, nad 30.let 
         
 
 14.30 RAZGLASITEV ZMAGOVALCEV 

       Najboljši tekmovalci na 2.VN Ob ine Komenda 24.5.2008                       Trasa dirke  
                                                                                                                                       POKROVITELJI PRIREDITVE 

             PRIJAVE                                         OB INA KOMENDA                                                                            

 Prijave sprejemamo vklju no do 21.05.2009  na  naslov                               
            Kolesarska ekipa Radenska KD Finan na to ka, Slomškova 4, 1000 Ljubljana, 
            fax: 01 434  73 78,tel./fax.,:01 434  73 79, e-pošta: info@radenska-kdft.si 
 
                     SPLOŠNO 
                     Tekmuje  se  po  tehni nem  pravilniku  KZS,  UCI  in  tega  razpisa. Organizator  si  pridržuje  pravico  spremembe   
                     tega  razpisa  v  soglasju  s  sodniškim  zborom. Vsi  tekmovalci   vozijo  na  lastno  odgovornost. S  svojim startom,  se   
                     obvezujejo, da  bodo  vozili  v  skladu  s  tem  razpisom, ter  da  bodo  upoštevali  navodila  organizatorja, redarjev  in   
                     sodnikov. Organizator  ne  odgovarja  za posledice,ki bi nastale zaradi nespoštovanja navodil ob  startu, kakor tudi ne  
                     za škodo, ki  jo tekmovalci povzro ijo  sebi, med seboj  in   proti tretji  osebi. 
 
     

   

 
        
       MEDIJSKI POKROVITELJI 
   

     

Kategorija: 
 

de ki  C 
U-13 

de ki B 
U-14 

de ki  A 
U-15 

Mlajši 
Mladinci U-17 

število  
krogov 

4+ 300m 
 

7 +300m 
 

10 + 300m 
 

15  + 300m 
 

dolžina 13.500 m 23.400 m 33.300m 49.800m 
pri etek 
tekmovanj 

10.00 
  

10 min po 
cilju C 

10 min po 
cilju B 

10 min po 
cilju A 

www.radenska-kdft.si 

OBJAVA
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DOGAJANJA

Najmlajši folkloristi
Na vrhu Kilimanjara
V začetku februarja letos so se člani Planinskega društva Komenda 
pridružili odpravi iz Ljubljane, na najvišjo goro Afrike - Kilimanja-
ro. Poleg pohoda na goro Kilimanjaro, ki je bil glavni cilj, so spo-
znavali tudi življenje v tem delu Afrike (Kenija in Tanzanija). Sam 
pohod na Kilimanjaro je bil naporen, obisk Afrike pa izredno zani-
miv in slikovit.

Štefan Kern in Zoran Sodnik z zastavo občine Komenda na vrhu 
Kilimanjara. 

Kulturno zabavno prireditev s podelitvijo listin smo tokrat, podobno kot 
lani, pripravili zvečer, po dopoldanski čistilni akciji, 18. aprila, in pred 
dnevom zemlje, 22. aprila, ko je bila v šoli v Mostah tudi okoljevarstve-
na konferenca eko šole. Čeprav se nam Osati, ki smo jih med letom 
podeljevali, na zaključni prireditvi kljub vabilu niso pridružili, smo 
prepričani, da je pobuda, da morda tudi zacvetijo, dosegla namen. Če ne 
drugega je tudi odsotnost pritrditev in potrditev. 

Sicer pa smo drugo leto, odkar smo Na preži Turistično društvo in 
Uredništvo Aplence, bogatejši tudi za spoznanje, da vedno vendarle niso 
za to, da delimo osate, krivi posamezniki. Kar nekajkrat smo bili zadnje 
leto priča, da si tudi Država in njene posamezne službe, ali pa tudi 
»strokovni« pogledi zaslužijo takšno osatno »priznanje«. Preprosto zato, 
ker tudi v demokraciji poznamo in spoštujemo določena pravila in se za 
»svobodne stranpoti« ne velja sklicevati nanjo, na demokracijo na-
mreč.

V prepričanju, da ne želimo drug drugemu slabo, da ne podpiramo 

Otroška folklorna skupina Avrikelj je nedvomno najbolj spodbuden 
podmladek društva narodnih noš v Komendi. Vse pogosteje jih videva-
mo na različnih prireditvah v občini. Nazadnje so nastopili 3. aprila tudi 
na Spomladanskem  kmetijskem sejmu v Komendi. 

– A. Ž. 

Že drugič Čebele in Osati
Po celoletni akciji smo spet podelili deset listin Čebelam, osati pa so se podobno kot lani tudi tokrat 
»poskrili«.

tako pogosto še vedno prisoten nimbus efekt (kaj me briga, kako je 
drugje, samo da ni pri meni tisto, kar me moti) bomo še naprej Na preži. 
Še naprej bomo pozorni na drevesa v gozdu, saj prav ta drevesa ne na-
zadnje tudi kažejo, kako lep je lahko gozd, če so tudi drevesa takšna. 

Torej se bomo spet srečali ob letu osorej, na dan, ko bomo ob Dnevu 
zemlje primerjali, ali je tokrat odpadkov več kot dobrih 14 ton, kot jih je 
bilo letos, ali nam je uspelo, da smo tisoče spremenili v navadne kilo-
grame. Hvaležni bi nam bili Otroci, ki so nam posodili zemljo, in hvale-
žni bi si bili vsi skupaj drug drugemu, ker nam ni vseeno, da imamo na 
svojem lepo, kako je pri sosedu pa nas briga samo zaradi zavisti. 

Tako kot smo bili v primerjavi z minulim letom na prvi prireditvi to-
krat presenečeni nad obiskom v dvorani, ko ni volilno leto, smo bili 
veseli župana,  njegovih spodbudnih ugotovitev in pozdravov; in nena-
zadnje tudi simbolike, ko je z vsemi listinami osatov pred seboj ob foto-
grafi ranju nakazal, da smo vsi in vsak zase posebej odgovorni, da je in 
bo občina lepa.

Hvala župan. In hvala vsem nastopajočim: harmonikarjem Ferme, 
citrarki Špeli Ravnikar, Plesnemu klubu Urška in ansamblu Svežina, ki 
se je trudil tudi s 
tonsko podporo 
prireditve. Pa hva-
la sponzorjem. Mi 
pa ostajamo naprej 
Na preži. 

A. Žalar

Skupinski posnetek prejemnikov listin 

Harmonikarji Ferme
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PRIREDITVE

Spoštovane občanke 
in občani!

V mesecu maju se bomo s številnimi 
prireditvami že desetič zapored spomnili 
odločitve o samostojni občini. To je bilo 
15. maja 1999 in ta dan je zapisan kot 

občinski praznik občine Komenda. Tudi 
letos smo vam ob sodelovanju vse bolj 

aktivnih društev in klubov pripravili bogat 
program prireditev, ki bo potekal ves 

mesec maj.
Vsem gospodinjstvom v občini Komenda 
bomo, tako kot v preteklih letih, v začetku 

meseca maja poslali natančen program 
prireditev ob 10. občinskem prazniku.

Lepo povabljeni na uvodno prireditev, na 

PRVOMAJSKO KRESOVANJE 
Z DOBRIM GOLAŽEM

na predvečer praznika, 

v četrtek, 30. aprila 2009, ob 20. 
uri, pri planinskem domu v 

Komendi. 

Občina Komenda bo poskrbela za dober 
golaž,  pripravljen pa bo tudi pester program.

Vljudno vabljeni!
Občina Komenda 

1. maja – vsak dan od 16. ure naprej Balinanje 
na Podborštu pri planinskem domu Milana 
Šinkovca. Organizator Društvo upokojencev 
Komenda. 

9. maja – ob 16. uri Parada ob 80-letnici PGD 
Moste od trgovine Tuš v Mostah do cerkve sv. 
Florijana v Mostah. Tam bo sv. maša, po maši 
pa se parada nadaljuje do OŠ Moste, kjer bo 
blagoslov nove avtocisterne. Po končani prire-
ditvi bo veselica z ansamblom Viharnik.

14. maja – ob 7. uri Izlet za starejše od 70 let 
v Goriška Brda izpred gasilskega doma Ko-
menda. Organizator in plačnik avtobusa DU 
Komenda. Vpis pri Mariji Špehonja 031 405 
303

ob 16. uri Šahovski dvoboj DU Komenda 
: DU Mirna v »Glavarjevi bolnici« za pokal 
Občine Komenda. Organizator prijateljskega 
dvoboja je DU Komenda.

ob 16. uri Prvenstvo vasi občine Komenda 
v balinanju na balinišču DU Komenda. Prija-
ve vsak dan od 16. ure naprej na balinišču 
Podboršt. Organizator DU Komenda   

ob 18. uri Mažoretni nastop ob občinskem 
prazniku v Športni dvorani v Komendi. Orga-
nizator Twirling in plesni klub Komenda.
16. maja – ob 8.30 Pohod izpred planinskega 
doma Milana Šinkovca na Podborštu k 
Partizanski bolnici. Pohod na proslavo k par-
tizanski bolnici organizira DU Komenda. Na 
proslavi bo nastopil Mešani pevski zbor DU 
Komenda, po proslavi bo družabno srečanje na 
balinišču na Podborštu. Vabljeni vsi občani. 
23. maja – ob 9. uri Odprto občinsko prven-
stvo v kolesarstvu in 3. Velika nagrada Obči-
ne Komenda za dečke v kategorijah A.B in C 
ter mlajše mladince. Na cestah v Komendi bo-
do najboljši mladi kolesarski upi, ki se bodo 
pomerili tudi z vrstniki iz tujine. Hkrati bo od-
prto občinsko prvenstvo za občane in vse 
ostale kolesarje z željo po tekmovanju. Start 
pred občino Komenda, organizator Kolesarski 
klub Bexel Komenda.  

ob 19. uri tradicionalna Vrtna veselica 
PGD Križ z ansamblom Franca Miheliča pri 
gasilskem domu na Križu 

PROGRAM PRIREDITEV 
OB DESETEM OBČINSKEM 

PRAZNIKU OBČINE KOMENDA 
od 8.  do 17.  maja 2009

PETEK, 8. maj od 19. do 22. ure
Mravljišče – Mladinski center Komenda
Divji zahod - Glasbeno zabavni večer za mla-
de od 14.  let naprej
Organizator: Mravljišče – Mladinski center 
Komenda

Maja povabljeni na prireditve

SOBOTA, 9. maj od 9. ure  dalje
Teniška igrišča na Podborštu
Turnir v tenisu (ženske posamično in dvoji-
ce)
Organizator: Teniški klub Komenda
ob 9.30
Športna dvorana Komenda
30-letnica vrtca  Mehurčkov dan
Organizator:  OŠ Komenda  Moste, Vrtec 
Mehurčki
od 10. do 12. ure
Mravljišče – Mladinski center Komenda
Čire čare za najmlajše Delavnica za otroke 
od 4. do 7. Leta starosti
Organizator: Mravljišče – Mladinski center 
Komenda
ob 16.00 uri
Cerkev Moste, Prostor pred OŠ v Mostah
Slavnost ob 80-letnici s Florjanovo mašo in 
prevzemom novega vozila
Organizator: PGD Moste
ob  20.00 uri
Kulturni dom Komenda
Koncert dekliške skupine Sirene
Organizator:  TD Komenda
od 19. do 22. ure
Mravljišče – Mladinski center Komenda
Pikado turnir Tekmovanje v pikadu za mlade 
od 12.  let naprej
Organizator: Mravljišče – Mladinski center 
Komenda

NEDELJA, 10. maj  od 9. ure  dalje
Prostor pri Lovskem domu Komenda na Križu
Tradicionalna lovska strelska tekma
Organizator: LD Komenda
od 9. ure  dalje
Teniška igrišča na Podborštu
Turnir v tenisu (moški posamično in dvojice)
Organizator: Teniški klub Komenda
Od 9.  ure  dalje
Hipodrom Komenda
Nogometni turnir veteranov
Organizator: Nogometni klub Komenda

SREDA, 13. maj ob 16. uri
Glavarjeva cesta 104
Šahovski dvoboj med ekipama DU Mirna na 
Dolenjskem in DU Komenda
Organizator: Društvo upokojencev Komenda

ČETRTEK, 14. maj od 17. do 21. ure
Športna dvorana Komenda
Plesna prireditev
Organizator: Mažoretni Twirling in plesni 
klub Komenda

PETEK, 15. maj ob 17. uri
Vse občanke in občane Občine Komenda 
vabimo, da se v počastitev desetega občin-

skega praznika Občine Komenda udeležite

slavnostne seje
Občinskega sveta Občine Komenda

s podelitvijo občinskih in športnih priznanj
v dvorani Kulturnega doma v Komendi.
Organizator: Občina Komenda
ob 18. uri
Glavarjeva cesta 104
Uradno odprtje razstave čipk
Organizator: Klekljarsko društvo Čebelica 
Moste
ob 18.30 uri
Most preko Pšate
Odprtje mostu preko Pšate pri OŠ Komen-
da Moste
Organizator: Občina Komenda
ob  19.30 
Avla OŠ v Komendi 
Slavnostna pogostitev ob desetem občin-
skem prazniku
Organizator: Občina Komenda

od 19. do 22. ure
Mravljišče – Mladinski center Komenda
Filmoteka  - Filmski večer za mlade od 14. let 
naprej
Organizator: Mravljišče – Mladinski center 
Komenda
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PRIREDITVE - OBJAVA

Bliža se spomladanska akcija zbiranja kosov-
nih odpadkov iz gospodinjstev, ki bo potekala 
po priloženem razporedu. Občane Komende 
naprošamo, da pripravijo odpadni kosovni 
material pred svojimi zgradbami le 1 dan pred 
napovedanim terminom odvoza, na dan odvoza 
pa do 6. ure zjutraj. V primeru odlaganja izven 
organiziranega termina bomo povzročiteljem 
zaradi dodatnega čiščenja izstavili račun!

Med kosovne odpadke, ki so nastali v go-
spodinjstvu, sodijo: bela tehnika, pohištvo, ži-
mnice, peči, kolesa, kopalniška oprema – 
školjke, umivalniki, kadi, ipd. V okviru akcije 
bomo zbirali tudi odslužene avtomobilske gu-
me. Odlagajte sortirano! 

Odpadkov, ki ne sodijo med kosovne odpad-
ke, kot so: avtomobilski deli, gradbeni material, 
izolacijski materiali in tekstil, podjetje v okviru 
akcije zbiranja kosovnih odpadkov ne bo od-
peljalo! 

Zbrane kosovne odpadke bomo v največji 
možni meri presortirali in s tem omogočili, da 
bodo le-ti koristno uporabljeni kot sekundarne 
surovine in tako ne bodo obremenjevali odla-

ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV V OBČINI KOMENDA – 
pomlad 2009

gališča in okolja. 
Datum Naselje oz. krajevna skupnost

pon. 25.5.

Komenda – center, Breg, 
Gmajnica, Gora, Klanec, Nasovče, 
Mlaka, Podboršt, Potok, 
Komendska dobrava

čet.  28.5. Moste, Križ, Suhadole, Žeje

Izven organiziranega odvoza lahko kosovne 
odpadke pripeljete v Zbirni center Suhadole.

Delovni čas: 
od 1. oktobra do 30. aprila od 6.00 do 16.00• 
od 1. maja do 30. septembra od 6.00 do 18.00• 

V zbirnem centru Suhadole je mogoče odda-
ti naslednje vrste ločeno zbranih frakcij:

papir in karton vseh vrst in velikosti, • 
vključno z odpadno embalažo iz papirja in 
kartona,
steklo vseh velikosti in oblik, vključno z • 
odpadno embalažo iz stekla,
plastiko, vključno z odpadno embalažo iz • 
plastike ali sestavljenih materialov,

kovine, vključno z odpadno embalažo iz • 
kovin,
les, vključno z odpadno embalažo iz lesa, • 
tekstilije,• 
zavrženo električno in elektronsko opremo • 
(TV, radio, računalniki, mali in veliki go-
spodinjski aparati…),
opremo, ki vsebuje klorofl uoroogljike • 
(hladilniki, zamrzovalniki, klimatske na-
prave…),
baterije in akumulatorje,• 
izrabljene avtomobilske gume,• 
gradbene in izolacijske materiale, ki vse-• 
bujejo azbest,
kosovne odpadke.• 

Oddaja odpadkov je za občane, ki so vklju-
čeni v redni odvoz komunalnih odpadkov iz 
gospodinjstev, brezplačna, zaračunavamo le 
prevzem izrabljenih avtomobilskih gum in 
materialov, ki vsebujejo azbest.  

Za dodatne informacije lahko pokličete v 
OC Kamnik na tel. 01/723-82-42 ali pa obišče-
te našo spletno stran www.publicus.si. 

SOBOTA, 16. maj od 8. do 16. ure
Planinski dom Milana Šinkovca na Podborštu
12 ur Šenturške gore
Organizator: Planinsko društvo Komenda
ob  8.30 
Planinski dom Milana Šinkovca na Podborštu     
Spominski pohod Partizanska bolnica dr. 
Tineta Zajca na Komendski Dobravi – Pod-
boršt balinišče
Organizator: Društvo upokojencev Komenda
od 9. do 19. ure
Glavarjeva cesta 104
Razstava čipk
Organizator: Klekljarsko društvo Čebelica 
Moste
ob 9.30 
Partizanska bolnica dr. Tineta Zajca na Ko-
mendski Dobravi
Spominska slovesnost
Organizator: Zveza borcev za vrednote NOB, 
krajevni odbor Komenda
ob 9. uri
Prostor pred OŠ v Komendi
Pregled koles in poligon (spretnostna vožnja)
Organizatorja: OŠ Komenda Moste in Svet 
za preventivo in vzgojo v cestnem  prometu 
Občine Komenda 
Ob 9. uri
Prostori OŠ v Komendi
Šahovski turnir mladih Komenda 2009 Ka-
detski turnir
Šahovski turnir v počastitev praznika Obči-
ne Komenda Članski turnir
Organizator: Šahovski klub Komenda
od 10. do 12. ure

Mravljišče – Mladinski center Komenda
Čire čare za najmlajše Delavnica za otroke 
od 4. do 7. leta starosti
Organizator: Mravljišče – Mladinski center 
Komenda
ob 11.00 uri
Prostor pred OŠ v Mostah
Uradna otvoritev igrišča pred OŠ v Mostah 
Nastop Mažoretnega, twirling in plesnega 
kluba Komenda
Dan odprtih vrat Čebelarskega društva 
Komenda
Razstava kuncev, golobov in perutnine
(DGMPŽ Kamnik-Domžale-Mengeš)
Razstava ptic (Društvo Pegam)
Prikaz delovanja PGD Moste
Demonstracija karateja (Karate klub Ko-
menda)
Folklorna skupina DU Komenda
Moški pevski zbor KD Komenda
Folklorna skupina društva narodnih noš 
''Avrikelj'' Komenda
Organizator: Občina Komenda in Turistično 
društvo Komenda 
ob 13. uri
Športna dvorana Komenda 
Ženski rekreativni turnir v odbojki za Pokal 
Komenda
Organizator: Društvo prijateljev športa
ob 15. uri
Prostor pred OŠ  v Mostah
Uradno odprtje prireditev s pozdravnim na-
govorom župana
ob 17.  uri
Balinišče na Podborštu
Občinsko prvenstvo vasi iz naše občine za 

pokal Občine Komenda 
Organizator: Društvo upokojencev Komenda
od 19. do 22. ure
Mravljišče – Mladinski center Komenda
Turnir štiri v vrsto - Zabavni program za 
mlade od 12. leta naprej 
Organizator: Mravljišče – Mladinski center 
Komenda
od 9. do 19. ure
Glavarjeva cesta 104
Razstava čipk
Organizator: Klekljarsko društvo Čebelica 
Moste

NEDELJA, 17. maj ob 14. uri
Hipodrom Komenda
Kasaške dirke
Organizator: Konjeniški klub Komenda
od 10. ure do 18.30 
Mravljišče – Mladinski center Komenda
Od pomnika do pomnika - Spoznavajmo 
Komendo in njene znamenitosti
Organizator: Mravljišče – Mladinski center 
Komenda

ODBOR ZA PRIPRAVO PROGRAMA PRIREDITEV OB 
DESETEM OBČINSKEM PRAZNIKU:

Predsednik: Vid KORITNIK
Namestnik:  mag. Ivan KENDA
Člani: Lovro KERN
 Janez  KIMOVEC
 Stanislav POGLAJEN
 Mira REK
 Anka ZAMERNIK
 Suzana ZGONEC
 Klavdija KRŽIŠNIK
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POTOPIS

V zadnjih dneh leta 2008 smo se iz Južne 
Amerike vrnili domov Boštjan Kokalj (AO 
Litija), Jana Kokalj (AO Kamnik) in Peter 
Zarnik (AO Kamnik) - tričlanska alpinistična 
odprava. Naš cilj je bil vzpon na najvišjo goro 
Andov 6962 m visoko goro Aconcaguo ter 
vzpon na ugasel vulkan z edinim črnim ledeni-
kom na svetu 3478 m visok Tronador v Argen-
tini. 

Na pot smo odšli 30. novembra z letališča 
Marco Polo v Italiji proti Zuerichu v Švici, kjer 
smo prestopili za let proti Sao Paulu v Braziliji 
in od tam naprej proti Buenos Airesu v Argen-
tini. Za pot od evropske zime do južno ameri-
škega poletja smo potrebovali natanko 18 ur. V 
Buenos Airesu smo se nastanili pri slovenskih 
izseljencih, ki so nam nudili neverjetno ugodje 
in smo v mestu ostali kar 2 dni. Razvajali so 
nas tako z ogledi mesta kot z značilno argen-
tinsko kuhinjo, pri kateri ni nikoli manjkal 
»asado«, pečena govedina na žaru. Iz Buenos 
Airesa smo 2. decembra nadaljevali pot z leta-
lom proti Andom v 1100 km oddaljeno Men-
dozo, kjer smo si uredili vsa potrebna dovolje-
nja za vzpon na Aconcaguo in nakupili hrano. 
Naslednji dan smo odrinili z avtobusom na 160 
km oddaljeno izhodišče vzpona Puente del Inca 
(2750 m). Gora je v Nacionalnem parku Acon-
cagua, stara je že nekaj milijonov let, a je še 
vedno geološko mlada; ko se je Južna Amerika 
odmikala od Afrike in je njena celinska plošča 
pritiskala ob pacifi ško oceansko ploščo. Oce-
anska plošča se je vrinila pod celinsko ploščo, 
kar je povzročilo gubanje in dvigovanje zaho-
dnega dela južnoameriške celinske plošče. 
Spodnji del Aconcague je sestavljen iz pešče-
njakov, sadre in apnenca, večinoma starejših 

Vzpon na Aconcaguo (6962 m) 
Prvi del

kamenin, v zgornjem delu pa so večinoma 
mlajše magmatske kamnine, ki pa so posledica 
živahnih dogajanj na in pod zemeljsko površi-
no. Ime Aconcagua izvira iz govorice starih 
indijanskih narodov Ancocahuac ali v prevodu 
Beli stražar. Gora zna biti zelo muhasta, saj je 
včasih vabljivo prijazna, spet drugič pa obdana 
z ledenimi viharji, s katerimi se brani tudi naj-
bolj vztrajnih vsiljivcev. Za transport opreme 
do glavnega baznega tabora Plaza de Mulas 
(4400 m) smo najeli mule. Z vzponom na vrh 
Aconcague smo začeli 4. decembra po zahodni 
normalni smeri. Od vstopne postaje Horcones 
(2980 m) ter po dolini istoimene reke smo ho-
dili do prvega baznega tabora Confl uencia 
(3400 m) 4 ure. Tu smo bili v šotorih agencije 
Rudy Parra in že naslednji dan pričeli z višin-
sko aklimatizacijo. Aklimatizacija je potekala 
pod južno steno Aconcague do baznega tabora 
Plaza Francia (4100 m) in nam je vzela pet ur 
hoda. Že nekoliko aklimatizirani smo se 6. de-
cembra podali na 20-kilometrsko pot do glav-
nega baznega tabora Plaza de Mulas (4400 m). 
Slikovito puščavsko pokrajino smo premagali 
v 9 urah. Naslednji dan je bil namenjen počitku 
in raziskovanju baznega tabora. Tu smo imeli 
medicinsko pomoč, telefon, internet iz baze pa 
je letel tudi helikopter za nujne primere. V 
okolici je že tudi nekaj spodobnih vrhov, ki jih 
nekateri obiščejo zaradi aklimatizacije, neka-
teri pa si le s tem popestrijo cilje. Co Bonete 
(5050 m), Cerro del Catedral (5335 m) in Cu-
erno (5482 m). Po enodnevnem počitku smo se 
odpravili na prvi višinski bazni tabor Nido de 
Condores (5590 m), do katerega je 4 do 7 ur 
hoda. Pot je sicer dolga, vendar tehnično ne-
zahtevna. Bazni tabor je na skalni planoti, ozi-

roma širokemu prelazu, ki je zelo izpostavljen 
vetru. Zaradi močnega vetra nam je uspelo 
priti le do vmesnega višinsko baznega tabora 
Plaza Kanada (5080 m). Tu smo postavili vi-
šinski šotor v skalno zavetje in v njem pustili 
nekaj opreme ter se prezebli vrnili v glavni 
bazni tabor Plaza de Mulas. Naslednji dan smo 
spet poizkusili in po 5 urah smo se ustavili ne-
kaj metrov pod višinskim baznim taborom Ni-
do de Condores. Ob ugodnem počutju in vre-
menu sem se sam podal še naprej proti drugemu 
višinskemu baznemu taboru Berlin (5930 m). 
Jana in Peter pa sta se vrnila nižje v bazo Plaza 
Kanada, kjer smo že imeli šotor. Do drugega 
višinskega baznega tabora Berlina sem potre-
boval dobri 2 uri in dosegel svoj osebni višinski 
rekord. Baza se nahaja nekoliko v zavetju pod 
skalnim razom, kjer sta celo dva lesena bivaka. 
Tudi tokrat je po 15 uri. začel pihati močan 
veter in hitro sem po melišču sestopil do sotr-
pinov v bazo Plaza Kanada. Toda tista noč je 
bila tudi naša zadnja na tej višini. Peter je že 
drugo noč prebedel zaradi težav z višino, vre-
me pa se je zjutraj slabšalo iz minute v minuto. 
Zaradi hudega mraza (-32 stopinj C) in vetra, 
smo se tovariško odločili, da je v teh razmerah 
nesmiselno nadaljevati z vzponom. Sklenili 
smo se vrniti v zavetje glavne baze Plaza de 
Mulas in tu počakati na izboljšanje vremena. 
Naslednji dan so meteorologi objavili novico, 
da se vreme vsaj še štiri dni ne bo izboljšalo. 
Mi pa časa nismo imeli na pretek, saj smo na-
črtovali še podvige v Patagoniji. Tako smo se 
odločili, da končamo vzpon in se naslednji dan 
vrnemo v dolino. Težko mi je bilo tisti dan kar 
zapustiti goro. Želel sem si še enkrat videti 
njeno neizprosno pobočje, tako sem kljub sla-
bemu vremenu opravil še samostojen vzpon na 
Co Bonete (5050 m). Na vrhu sem si ogledal, 
kaj vse je še ostalo nepremagano in si obljubil, 
da se vrnem še kdaj. Višje od druge višinske 
baze Berlin je še zadnja višinska baza Indepen-
dencia (6400 m). Od  baznega tabora Berlin do 
vrha Aconcague je med 7 in 10 ur vzpona. Pot 
do Independencie ni zahtevna in se blago dvi-
ga; prav tako v nadaljevanju, ko prečimo po 
Traverzi ves vršnji del gore. Traverza nas pri-
pelje pod Canaleto (6500 m), ki je ključni del 
vzpona. To je nekakšna široka grapa, po kateri 
pridemo do grebena med vzhodnim in zaho-
dnim vrhom. Desno je nižji zahodni vrh, levo 
pa glavni vrh Aconcague. V jutru, 11. decem-
bra, smo se odpravili izpod gore na 40 km 
dolgo pot v dolino. Na izhodišče Horcones 
smo prispeli pozno popoldan in naročen mini-
bus za Mendozo nas je že čakal. V Mendozi 
smo si privoščili 2 dni počitka in se 13. decem-
bra zvečer že z avtobusom podali na 1300 km 
dolgo pot proti argentinski Patagoniji, natanč-
neje v San Carlos de Bariloche. 

Nadaljevanje prihodnjič
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SKAVTI

Dan pred cvetno nedeljo skavti izdelujemo 
butarice. Kot ponavadi naredimo največje in 
seveda tudi najlepše. Volkovi smo se dobili pri 
meni doma, da ne bi imeli težav s transportom 
butare do cerkve, saj imamo vedno največjo, 
pa tudi gozd imamo blizu, če nam slučajno 
zmanjka leskovih vej. Nekaj bršljana smo pri-
nesli s seboj, ampak sva kljub temu šla z Žigom 
na Duplico k njegovi babici po bršljan in 
oblance. Seveda sva jo morala najprej najti, da 
sva sploh lahko prišla v klet. Na koncu sva jo 
našla pri frizerju. Dobiva ključ, natovoriva in 
se odpeljeva. To so naju gledali mimoidoči, ko 
sva na kolesih vozila žaklje. Ampak skavti smo 
pač malo nori. Vmes so voditelji že prišli po-
gledat naš napredek. Videti je bilo kot bi bili že 
proti koncu, a smo bili verjetno komaj na polo-
vici. Potrebni so bili še lepotni dodatki. Kasne-

Ko pride Rozi
In Zlato Žabo dobi…… Komenda 1! Noro, 
uspelo nam je! 

Skavtski Oskar ali drugače Zlata Žaba je 
fi lmsko tekmovanje, ki že nekaj let poteka pod 
vodstvom domžalskega stega. Že vsa leta se ga 
udeležujemo tudi Komendčani. Vsako leto je 
določena tema, na katero potem prijavljeni 
posnamejo fi lm in ga pošljejo na tekmovanje.

Letošnja tema je bila: Edino pravo, misli s 
svojo glavo! Zbrali smo fi lmsko ekipo, določi-
li fi lmski »budžet« (približno 0 evrov) in 
vklopili domišljijo oziroma začeli misliti s 
svojo glavo. Ekipa scenaristov je mrzlično pi-
sala in si razbijala glave. Glavne igralke so 
morale biti »blond« in po možnosti oboževalke 
roza barve, kajti nastal je scenarij za fi lm Ko 
pride Rozi.

Uskladili smo vse mogoče in nemogoče ur-
nike igralcev in posneli letošnji najboljši 
skavtski fi lm. Komedijo z utrinki globalnega 
realizma, si lahko ogledate na naši domači 
spletni strani: http://komenda1.skavt.net , kajti 
Rozi je rešitev mnogoterih težav. Čisto resno 
pa brez Luka K., našega stegovodje, ne bi šlo. 
Iz delovnega gradiva je odstranil vse odvečno 
in dodal ravno tisto, ki je prepričalo gledalce 
Zlate Žabe 2009. Izbor je sicer potekal v Dom-
žalah, 28. marca 2009. Ogledali smo si vse le-
tošnje fi naliste, glasovanje pa je prineslo nasle-
dnje rezultate: Najboljši scenarij – Kamnik1 
NOPP

Najboljši igralec – Kamnik1 PP
Najboljši fi lm – Komenda1  

Domiselna panda

Zgodnje jutro. Tokrat brez ptičjega koncerta. 
Megla. Rahel pršec. Na vsakem koraku precej 
aromatičnega blata. Nenadoma po divji strmini 
pridrvi kopalna kad na štirih kolesih. Čas je za 
nepredvidljivo in dihjemajoče....SMRTONO-
SNO VOZILO 2009!

Spet se je odvijalo na še vedno najsmrtono-
snejši progi pod soncem, v Tunjicah, kjer so se 
v velikem številu zbrali tekmovalci iz različnih 
koncev Slovenije, pripravljeni, da smrti pogu-
mno pogledajo v oči.

Potem, ko so vsi uspešno prestali varnostni 
test, se je najbolj smrtonosna dirka z doma na-
rejenimi vozili lahko začela. Dirkači so se 
spuščali, eden hitrejši kot drugi, nekateri s 
spretno natančnostjo, drugi z brezglavo noro-
stjo, oboževalke pa so medlele od navdušenja, 
ob pogledu na zvezdniške obrate in smrtonosne 
dirkalne zverine.

Vsem je zastal dih, ko je nadzor izgubilo 
vozilo-kopalna kad in se veličastno prevrnilo 
po pobočju navzdol, vsekakor pa smo ugotovi-
li, da veličina vozila ni zagotovilo za okretnost 

Juhuhu, 
pomlad je tu!

In spet je tu čas, ko lahko ležimo v zeleni 
travi, uživamo v toplem soncu, prisluhnemo 
žvrgolenju ptic ter se poigravamo z mislimi, 
kaj lepega nas čaka in kaj nam bo prineslo po-
letje. 

Lepo je sanjariti, vendar pa smo skavti bolj 
živahne narave in se nam ne ljubi čakati, da 
nam kakšna dogodivščina prekriža pot, ampak 
si jo poiščemo kar sami! Tako smo v preteklem 
mesecu lahko videli veliko akcije na Smrtono-
snem vozilu, ki so ga organizirali naši klanovci 
ter se veselili zmage na skavtskem fi lmskem 
festivalu. Na cvetno nedeljo pa smo pred cer-
kvijo postavili na ogled  največjo in najlepšo 
butarco v Komendi.

Gobčni Volk

Izdelovanje butaric 2009
je nas je prišel pogledat naš prejšnji voditelj, 
Mare! Kot tudi ostali je malo čudno pogledal, 
ko smo mu povedali, da smo šli bršljan iskat v 
Duplico, predvsem se je pa razveselil novice o 
oblancih. Nato smo ob glasbi na butaro dali 
bršljan, izdelali krono iz forzicij, z Žigom pa 
sva navezala še oblance, ki so še dodatno 
olepšali naš križ. Seveda smo bili edini skavti, 
ki so dali na butaro oblance. Sicer manjša kot 
lani, je pa predvsem bolj stabilna in lepša. 
Merila je okoli šest metrov. Drug dan smo med 
potjo z vejami skoraj zadeli par mimoidočih, 
avtomobilov in pešcev, malo oprašnili policij-
ski avto in skoraj na tla zbili policista na mo-
torju. Pa se je vseeno vse končalo brez večjih 
težav. Seveda si povsem nič hudega sluteči 
mimoidoči niso predstavljali, da bodo pred 
sejmom srečali skupino norih skavtov, ki k 

maši nesejo šest metrsko 
butaro. Ko smo na cerkev 
naslonili našo velikanko, 
smo ugotovili, da je naša 
res najvišja (spet) in naj-
lepša. Predvsem pa je bila, 
po mojem mnenju, tudi 
najstabilnejša, saj je kar 
nekaterim odpadal br-
šljan. Po maši je bilo 
ocenjevanje butaric. Vol-
kovi smo zaslužno zma-
gali in za nagrado prejeli 
čokoladne banane in ne-
kaj metel, da smo lahko 
pospravili po cerkvi.

Supervokalno-
inštrumentalistični Volk

Smrtonosno vozilo 2009
in varstvo pred padci, k sreči pa nihče od pogu-
mnih dirkačev ni doživel hujših poškodb.

Nekateri so se pri izdelavi izredno potrudili, 
tako smo imeli priložnost videti tudi lokomoti-
vo s še posebno glasno trobljo in vodnimi 
efekti pa tudi izredno precizno izdelano vozilo 
z resnično srh vzbujajočimi zobmi.

Tudi navijači so lahko tekmovali s hodulja-
mi, metali pikado in si priborili marsikatero 
nagrado, zraven pa še polagali stave za svoje 
favorite.

Po taki dozi smrtonosnosti človek hitro po-
stane lačen in ob prijetni blagoglasnosti našega 
benda smo makarončkali in debatirali na dolgo 
in široko, pri tem pa nas malce dežja ni niti 
najmanj motilo.

Končno pa je napočil težko pričakovani tre-
nutek-ime zmagovalca, ki je bil letos zopet 
Nori Maksl in seveda komaj čakamo nasle-
dnjič, saj bo boj za obstanek se za malenkost 
smrtonosnejši, kot je v navadi. Se vidimo!

Klan Farovških zajcev, Komenda 1
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S ŠOLSKIH KLOPI
15. festival 
računalništva in 
informatike

V soboto, 4. aprila, se je odvijal 15. festival 
računalništva in informatike na elektrotehnični 
fakulteti v Ljubljani. S sotekmovalcem Mati-
cem Matušem sva se zjutraj v spremstvu men-
torice Damijane Ogrinec odpravila v Ljubljano. 
Tam je potekalo tekmovanje iz različnih disci-
plin, ki se navezujejo na računalništvo in infor-
matiko. Tekmovanja se vsako leto udeležijo 
osnovnošolci in srednješolci iz vse Slovenije. 
Bilo je veliko demonstracij projektov, ki so jih 
učenci in dijaki naredili preko celega leta. Vi-
deli smo tudi nekaj novih izumov, ki so upo-
rabni v šolstvu. Midva sva tekmovala v disci-
plini robotika. Tekmovanje je z uvodnim 
govorom uradno odprl predsednik države dr. 
Danilo Türk. Predsednik republike je dejal, da 
smo se ljudje navadili uporabljati računalnike, 
čeprav dejansko o njih vemo zelo malo. Pove-
dal je še, da spada skrb za razvoj informatike 
in računalništva ter znanja in znanstvenega 
pristopa na tem področju med prvorazredne 
naloge današnje družbe. 

Po svečanem odprtju so nas razdelili po di-
sciplinah. V učilnicah smo dobili natančna na-
vodila za izvedbo posamezne naloge ter dolo-
čili čas dela. Mentorji pri delu niso smeli biti 
prisotni. V najini disciplini je tekmovalo veliko 
učencev iz različnih osnovnih šol iz vse Slove-
nije. Vsak posameznik je delal na lastnem 
projektu. Sodniki so nadzorovali in opazovali 
naše delo ter nas opozarjali na stroga pravila, 
ki smo se jih morali držati. Po zaključeni nalo-
gi so vsakega učenca posebej poklicali na za-
govor projekta. Po zagovoru smo se okrepčali 
v menzi in poklepetali med seboj. Sledila je 
razglasitev rezultatov. Z navdušenjem sem 
sprejel zlato priznanje za tretje mesto v moji 
disciplini. Matic je dosegel odlično šesto me-
sto. Z rezultati in zastopanjem naše šole Ko-
menda na 15. festivalu računalništva in infor-
matike na elektrotehnični fakulteti v Ljubljani 
smo bili vsi trije zelo zadovoljni. Z dobrimi 
vtisi smo se vrnili v Komendo. Rezultati so 
naju še bolj spodbudili k novim izzivom in 
delu na področju robotike.

Irinej Papuga, 8. a

Tabor

Izpred šole v Komendi smo se v petek, 21. 
marca, ob dvanajsti uri odpravili na tabor. Ko 
smo  prispeli v Rakov Škocjan, smo najprej 
pojedli kosilo in že so nas zaposlili z orienta-
cijskim tekom. Celo popoldne smo tekali po 
gozdu in iskali kontrolne točke, oprezali smo 
za medvedi, saj naj bi jih tam prebivalo kar 
nekaj. Po večerji smo imeli daljši sprehod do 
avtoceste in nazaj. Sledil je krajši družabni 
večer. Ogledali smo si fi lm, kartali, igrali dru-

žabne igre in se pogovarjali. 
Naslednji dan smo po zajtrku odšli na ogled 

Zelških jam in okolice. Ogledali smo si tudi 
izvir reke Rak in jamske netopirje ter jamsko 
jezero. Po kosilu pa se je zgodil »zločin« in s 
pomočjo učiteljev smo pregledovali prstne 
odtise,  skrivnostno belo sled, neznano stekle-
ničko, iskali azimut in odtis noge. S pomočjo 
toplote smo odkrivali skrivnostni napis, ki smo 
ga kasneje morali dešifrirati, opazovali smo 
tudi vremenske spremembe in ugotavljali težo 
storilca. Na koncu smo ugotovili, da sta bili 
storilki dve in da ju videvamo vsak dan v šoli. 
Po večerji smo imeli družabni večer. 

V nedeljo smo se še pred zajtrkom odpravili 
na ogled velikega naravnega mostu. Po zajtrku 
smo se razdelili v dve skupini, ena je izdelova-
la padala, ki jih izstreliš s pomočjo lastne sape, 
druga skupina pa je delala rakete na zračni 
tlak. Z raketami smo priredili tekmovanje, ki 
se je odvijalo na bližnjem travniku. Po kosilu 
smo se vsi utrujeni odpravili v Komendo, kjer 
so nas pričakali straši.

Mojca Pibernik, 9. b

Eko dan

V sredo, 1. aprila, so učenci od prvega do pete-
ga razreda del dopoldneva, nekateri pa še v 
podaljšanem bivanju,  razmišljali in ustvarjali 
na temo zdravega življenja in prehrane. Namen 
dejavnosti, ki so potekale po razredih, je bil 
razvijanje in spodbujanje navad zdravega pre-
hranjevanja, hkrati pa smo z izvedbo eko dneva 
izpolnili enega izmed kriterijev za potrditev 
zelene eko zastave za to šolsko leto.

Učenci so ob pomoči svojih učiteljic posadi-
li zelišča, spekli svoj kruh in pripravili sadno - 
zelenjavne krožnike, nabodala ter naravne na-
pitke. Okušali so tudi jabolčne krhlje in oreške. 
Vse naštete jedi in prigrizke so pomagali pri-
praviti sami, zato so jih z veseljem pojedli. Ob 
branju slikanic in druge literature so razmišlja-
li, kako morajo biti sestavljeni naši jedilniki, 
da telo ostane zdravo. Pridobljena znanja so 
drugošolci predstavili z zdravimi obroki, ki so 
jih oblikovali iz plastelina, ter s prehranskimi 
piramidami. Da bodo pri prehranjevanju še 
bolj pozorni na izbiro jedi, so si izdelali meril-
ne trakove, medtem ko bodo četrtošolci iz 
svojih glinenih skodelic za čaj morda pili več 
in raje kot doslej.

Prehranske piramide ter plakati so nastali 
tudi v višjih razredih, saj moramo načela 
zdravega prehranjevanja upoštevati prav vsi, 
ne glede na svojo starost. Ker je za ohranjanje 
zdravja in dobrega počutja pomembna tudi te-
lesna aktivnost, so učiteljice učencem v posa-
meznih razredih predstavile sprostilne vaje ter 
vaje za hrbtenico, ki pripomorejo k lepši drži.

Aktivnosti so bile med učenci dobro sprejete. 
Ob njih so zagotovo spoznali kaj novega. Kako 
uspešni bodo pri prenašanju pridobljenega zna-
nja v vsakodnevno življenje, pa je odvisno tudi 
od zgleda in spodbud s strani nas, odraslih.

Bojana Gomboc, eko koordinatorka

Sprehod  po Ljubljani

V ponedeljek, 6. aprila, smo šli petošolci na 
ogled mesta Ljubljane. Avtobus nas je odložil 
pred parlamentom.

Mimo Cankarjevega doma nas je pot vodila 
do uršulinske cerkve. Zelo me je navdušila 
njena lepa ura. Nadaljevali smo ogled in prišli 
na Kongresni trg, ki je obdan s samimi po-
membnimi zgradbami: Kazina, stavba Sloven-
ske fi lharmonije, univerza. Na poti proti stare-
mu delu mesta smo se ustavili še na 
Prešernovem trgu. Učiteljice so nam razložile, 
da je tu križišče starih ljubljanskih poti in nosi 
ime našega največjega pesnika. Tudi na tem 
trgu so same znamenitosti: frančiškanska cer-
kev, Prešernov spomenik in seveda Tromo-
stovje. To je delo enega največjih arhitektov 
Jožeta Plečnika. Ljubljani je dal še veliko dru-
gih znamenitih stavb, ki smo si jih ogledali: 
Narodna in univerzitetna knjižnica, Križanke, 
tržnica. Končno smo se odpravili po strmi poti 
proti gradu. Pot je nekaterim predstavljala kar 
nekaj težav. Napor je bil poplačan s prelepim 
pogledom na s soncem obsijano mesto. Lepo 
so se videle vse zgradbe. Ogledali smo si tudi 
grad. Turistična vodička nas je popeljala v 
preteklost z zanimivim pripovedovanjem. Nato 
pa smo se z gondolo odpeljali navzdol. Sledil 
je še ogled mesta. Mimo Robbovega vodnjaka 
in mimo magistrata preko Čevljarskega mostu 
do Križank in knjižnice.

Polni vtisov smo se vrnili na avtobus.
Sara Štebe, 5. c 

Tabor

Eko šola
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ZANIMIVOSTI

Še več izkušenj od Ravnikarja za volanom 
različnih dirkalnikov pa ima Janez Zgonec. 
Kljub temu, da ga ni nikdar preveč veselil po-
klic mehanika, je prvo dirko v avtokrosu leta 
1984 odpeljal že pri rosnih štirinajstih letih. 
Izučeni ključavničar, ki danes uspešno vodi 
svoje podjetje, je tedaj v zaporednih šestih letih 
precej menjaval dirkalnike, saj se je preizkusil 
z robustnim buggyjem, ljudskim avtom hro-
ščem pa tudi z nekdaj Ravnikarjevim fi čkom. 
Leta 1989 je prenehal s tekmovanji, v dirkaške 
vode pa se je vrnil v sezoni 2003, ko sta se s 
sovaščanom Markom Ravnikarjem v vlogi so-
voznika začela udejstvovati v reliju. Z modrim 
cliom williamsom sta odpeljala dve sezoni, 
potem pa je vlogo sovoznika prevzel predse-
dnik sedanjega kluba obeh avtokrosistov, Ro-
bert Čimžar. Po uspešni prvi Ravnikarjevi se-
zoni v avtokrosu pa je leta 2007 panogo 
zamenjal tudi Zgonec in se zopet pridružil 
svojemu nekdanjemu »kopilotu.« Glavni ra-
zlog za menjavo športa je bil predvsem ta, da 
je za uspešno nastopanje na relijih potrebno še 
precej več časa in denarja, zelo pomembno pa 
je tudi ujemanje s sovoznikom in njuno medse-
bojno zaupanje. Že na prvi dirki v Zgončevi 
premierni sezoni sta se znašla skupaj na sto-
pničkah za zmagovalce, saj je  Marko zmagal, 
Janez pa je z drugim mestom dokazal, da bo 
resen tekmec za najvišja mesta tudi v svoji 
novi disciplini. V tem letu je še dvakrat posegel 
po najvišjih mestih, saj je bil v Tunjicah drugi 
in tretji, kar je ob koncu sezone pomenilo sku-
pno četrto mesto v diviziji 4. V lanskem letu pa 
je Dorjan racingu, kakor so se Zgonec in nje-
gova ekipa poimenovali, hrbet obrnil njihov 
buggy z 1,6 litrskim VW motorjem. Že od prve 
dirke dalje so imeli nenehne težave z motorjem 
in le srčnosti ter neverjetni vztrajnosti se gre 
zahvaliti, da niso vrgli puške v koruzo. Svojo 
pripadnost avtošportu je Janez le še potrdil, ko 
je, še preden sem mu sploh zastavil vprašanje 
o naj dopustu, povedal: »Za mene bi bil najlep-
ši letni dopust odpeljati in uživati dve zaporedni 

Hvala za velikonočne 
dobrote!

Odbor za dodeljevanje socialne pomoči 
pri Ustanovi Petra Pavla Glavarja (UPPG) 
Komenda je v prejšnji številki Aplence 
(Glasila občine Komenda) komendske obča-
ne in občanke povabil k velikonočnemu ob-
darovanju družin in posameznikov v stiski v 
naši občini. V dobrodelno akcijo so se vklju-
čile trgovine Kmečki hram na Križu, Marija 
in TUŠ v Mostah in Palček v Komendi. 

Občani in občanke Komende in drugi 
darovalci ste v košare UPPG Komenda, 
postavljene v omenjenih trgovinah, darova-
li toliko dobrot, da smo z njimi lahko obda-
rili štiri družine in pet posameznikov v večji 
ali manjši gmotni stiski v naši občini. Do-
brodelno akcijo smo sklenili 6. aprila, po-
darjene dobrote pa razvozili 7. in 8. aprila. 
Obdarjenci so jih bili zelo veseli, ob izroči-
tvi darov smo jim tudi zaželeli lepo prazno-
vanje velikonočnih praznikov.

V imenu Odbora za dodeljevanje socialne 
pomoči se vsem darovalcem, trgovinam, ki 
so nam gostoljubno odprle vrata za našo 
dobrodelno akcijo, in vsem, ki čutite z nami, 
zlasti pa z našimi ljudmi v stiski, najtopleje 
zahvaljujem. 

Zahvalo izrekam tudi tistim občanom in 
občankam, ki ste, kot je bilo zapisano v 
povabilu, ob veliki noči tudi na druge nači-
ne pomagali ljudem v stiski v naši občini. 
Kolikor še niste, je še vedno čas, kajti vse 
več ljudi je brez službe, redne zaposlitve, s 
tem pa tudi plače, ne vedo, kaj jih čaka jutri, 
jih zaradi tega in drugih razlogov tarejo tudi 
duševne stiske. Stojmo jim ob strani!

Jože Pavlič 

Kdo so naši asi 3/3-II
(Nadaljevanje iz prejšnje številke)

dirki na Češkem in na Madžarskem, na pa po-
ležavanje na morju!« Zelo nostalgično je raz-
lagal tudi o doživetjih na začetku svoje športne 
poti, ko je celoten tekmovalni vikend izpadel 
še bistveno bolj sproščeno in družabno kot v 
današnjih časih. Še danes obžaluje dolgo pav-
zo, ki jo je napravil pred povratkom v reli, a je 
do nje zaradi spleta okoliščin moralo priti. 
Pravi, da bo v dirkaških vodah vztrajal, dokler 
mu bo služilo zdravje, saj mu dirkanje predsta-
vlja tisti del življenja, ki naj bi ga imel vsak za 
lastno dušo. Prav zato so mu vzorniki starejši 
tekmovalci, ki ne letijo na krilih rezultatov in 
uspehov, pač pa dejansko nastopajo s srcem. 
Pri nas je izpostavil predvsem Slavka Komela, 
v tujini pa Jaroslava Hoška. Zgonec si tudi 
močno prizadeva spraviti avtokros v pomemb-
nejše medije in ga tako približati širši javnosti 
ter k sodelovanju spodbuditi morebitne nove 
sponzorje. V bližnji prihodnosti bo jasno, če 
bo uspel dogovor s komercialno televizijo, ki 
bi predvajala reportaže iz državnega prven-
stva.

Po že omenjenih tehničnih težavah, se je 
pred novimi izzivi Janez odločil za nakup celo-
tnega novega motorja pri svetovno znanem 
nizozemskem podjetju Fast & Speed. Sprva se 
je ogreval za volkswagnov motor, a se je po 
dogovoru in posvetovanju s prodajalcem odlo-
čil za nissana 2.0. Že po nekaj dneh, ko so 
uvozili motor je bil le-ta vgrajen in ekipa še 
pod vtisom lanskih pripetljajev sedaj že nestr-
pno čaka, da sliši kako prede nova zverina v 
njihovem dirkalniku. Priprave bodo pri Zgon-
čevih prav gotovo intenzivne, saj želi Janez 
novo sezono izpeljati predvsem brez nepotreb-
nih težav. Zaradi prilagoditve bolida sloven-
skim razmeram, zaenkrat o kakšni evropski 
dirki ne razmišlja resno, želi pa se predvsem 
osredotočiti na državno prvenstvo. Zanesljivo 
se bo udeležil tudi dirk v hrvaški Rupi in Vara-
ždinu, če bodo tja seveda naši fantje ponovno 
povabljeni. 

Zgonca prva dirka čaka 26. aprila, ko bodo 
avtokrosisti sezono tradicionalno odprli v So-
potnici pri Škofji Loki, Ravnikar pa se bo na 
prvo preizkušnjo podal že teden dni prej, ko je 
v Zapolju pri Logatcu na sporedu prva dirka 
državnega prvenstva v paralelnem relikrosu. 

Tako kot vsem ostalim našim asom, tudi 
njima želimo čim več užitkov in športnih bitk 
ter čim manj takšnih in drugačnih nevšečnosti 
pri njihovem hobiju.

Besedilo: Srečo Zupančič, 
Foto: Matjaž Sedušak

MALI OGLAS
Prodam polnilec za Sagem my X-2. Cena 
10 EUR.

Informacije na tel.: 031/496 666

Popravek
Tiskarski škrat nam jo je tokrat zagodel pri 
križanki TIE. Oblačila je označil z 0 – 6 let, 
pravilno pa je oblačila od 0 do 16 let. 

Ti, ti… Smo ga že za ušesa.

Škoda  po divjadi
 Lovska družina Komenda skladno z dolo-
čili Zakona o divjadi in lovstvu (UL RS, št. 
16/2004) obvešča, da sta za člana Komisije 
LD Komenda za ocenjevanje škode po 
divjadi za leto 2009 imenovana Viktor 
Grintal in Lojze Ravnikar. Oškodovanci 
naj na komisijo naslovijo pisno vlogo na 
naslov: LD Komenda, Križ 42 d, 1218 Ko-
menda - pripis: Komisija za ocenjevanje 
škode po divjadi. Svetujemo tudi, da o 
škodi telefonsko čim prej obvestite gospo-
darja lovske družine Franca Kremžarja 
(041-744-135).

LD Komenda
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DRUŠTVA

Po novem Statutu Gasilske zveze Slovenije je 
najvišji organ gasilske zveze Skupščina in ne 
Občni zbor. In tako je GZ Komenda 27. marca 
imela svojo  skupščino.

Letošnja skupščina je bila še posebno slove-
sna. Gasilska zveza Komenda namreč letos pra-
znuje 10-letnico delovanja. Tako so na zasedanju 
pregledali  desetletno delovanje, naredili obračun 
za minulo leto in sprejeli program za letos. 

Deset let Gasilske zveze Komenda 

Potrditev pravilne odločitve
»Veseli smo, da smo se pred desetimi leti 

pravilno odločili; da gremo po svoji poti, ko smo 
se odločili za Gasilsko zvezo Komenda. To se 
danes še posebno odraža v delu vseh treh društev 
povezanih v zvezi. V desetih letih smo v društvih 
veliko naredili pri obnovi gasilskih domov, pri 
posodabljanju opreme, gasilskih vozil in izobra-
ževanju. Prav tako uspešno sodelujemo z našo 
nekdanjo Gasilsko zvezo Kamnik, predvsem v 
organizaciji gasilskih tekmovanj in tekmovanj 
za mladino. Pa tudi Gasilska zveza Kamnik so-
deluje z nami ob večjih intervencijah,« je pouda-
ril predsednik gasilske zveze Komenda Jože 
Sušnik.  Pritrdil pa je pravilnost  odločitve za 
samostojno zvezo v novi  občini Komenda tudi 
poveljnik regije Ljubljana III Jože Oblak.

Po sklepu skupščine GZ Komenda so podelili 
dve posebni priznanji: Ivanu Hladetu priznanje 
častni predsednik GZ Komenda in Marjanu 
Konciliju priznanje častni poveljnik GZ Ko-
menda. Oba, tako Hlade kot Koncilija, sta odloč-
no začrtala samostojno gasilsko organiziranost v 
okviru Gasilske zveze v novi občini Komenda, 
ko bi lahko tudi vztrajala v organizacijski pove-
zanosti v Gasilski zvezi Kamnik. Danes dosežki, 
organiziranost in usposobljenost gasilcev v obči-
ni v okviru zveze potrjujejo, da je bila odločitev 

pred desetimi leti povsem utemeljeno upraviče-
na. Ob tem pa sodelovanje med društvi in v 
okviru obeh zvez, kamniške in komendske, ni 
danes prav nič moteno ali kako drugače obreme-
njeno. Podelitev imenovanja častni predsednik 
in častni poveljnik zveze je zato potrditev in 
priznanje za takratno odločitev. To njuno takra-
tno odločitev je za zgledno označil tudi župan 
Tomaž Drolec na skupščini in poudaril, da so v 
vodstvu zveze in društev ob pravem času prepu-
stili delo novim, mladim močem. 

Poleg župana Tomaža Drolca in poveljnika 
Regije Ljubljana III Jožeta Oblaka so bili go-
stje na skupščini tudi predstavniki sosednjih 
gasilskih zvez. 

Mihaela Poglajen in A. Žalar

Mošanski gasilci smo leto začeli z izobraževa-
njem. Enota se je januarja seznanila uporabo 
ustreznih radijskih zvez, z organizacijo inter-
vencij, osebno zaščito, orodjem in opremo in 
vključevanjem nove avtocisterne v akcije. In-
štruktor je 14 članom operativne enote predsta-
vil delovanje in rokovanje s posameznimi deli 
novega avtomobila, kar smo potem tudi prak-
tično preizkusili. Januarja pa smo tudi nadalje-
vali obnavljanje male garaže.

Prva pomoč
Ker morajo biti gasilci  pogosto usposobljeni 

za vsako nalogo, in med njimi so tudi prometne 
nesreče, smo februarja imeli na programu prvo 
pomoč pri opeklinah, krvavitvah, poškodbah 
kosti in sklepov, nezavesti, seznanitev s sta-
njem ponesrečenca in ukrepanje ter reševanje 
iz zgradb. Praktično seznanjanje s posamezni-
mi deli in posegi (z lutko) smo imeli v telova-
dnici Osnovne šole v Mostah. Na teh vajah pa 
je sodelovalo tudi sedem članic društva, ki 
imajo prednostno nalogo nudenje oskrbe in 
pomoči ponesrečenim ob akcijah. 

Obisk v Gasilski brigadi 
Ljubljana 

7. marca pa smo si člani operativne enote 

PGD Moste

Izobraževanje, usposabljanje, akcija

PGD Moste ogledali Gasilsko brigado Ljublja-
na, kjer so nam predstavili informacijski center, 
alarmiranje, razpoložljivo opremo in vozila 
(14 operativnih) ter razlike med delom poklic-
nih in prostovoljnih gasilcev. Po zaključenem 
ogledu smo prav vsi spoznali, da gasilec v 
Brigadi ni le služba, pač pa je »norost« in lju-
bezen do tega nenavadnega poklica in mislim, 
da nam je to kar vsem gasilcem v krvi. 

Zahvaljujem se vodji izmene Breskvarju in 
ostalim poklicnim gasilcem iz Gasilske brigade 
Ljubljana za povabilo, izčrpno vrhunsko po-
klicno predstavitev.

Požar v Trudnovi jami 
Mošanski gasilci pa smo imeli 18. marca 

tudi tako imenovani nadzorovani požig podra-
stja in trave v Trudnovi jami v Mostah. Titi dan 
je kar precej pihalo, vendar nam je po dobrih 
dveh urah uspelo izvesti zadano nalogo. Prebi-
valci v bližini jame so sicer menili, naj bi raje 
kakšen dan počakali, ko ne bo vetra, vendar 
smo v akciji tudi štiri metre visok ogenj stro-
kovno z našimi  gasilskimi avtocisternami ob-
vladali. Za vse pa je bila to potrditev, da se je 
kurjenj in požigov v naravi potrebno pravilno 
lotiti, saj se kaj hitro majhen ogenj lahko prele-
vi v velik požar.

Ob tem kurjenju pa velja pohvaliti pobudo 
oziroma prošnjo lastnice za nadzorovan požig. 
Zato še enkrat nasvet krajanom: Če bi radi 
oziroma morate nekaj zažgati (vejevje, odpad-
ke,…) brez pomislekov obvestite gasilce in se 
bomo skupaj dogovorili za to delo. 

Roman Koncilija, poveljnik PGD Moste

Akcija v Trudnovi jami

Nazadnje še skupinski posnetek z inštruktor-
jem 

Posebno zahvalo je županu Tomažu Drolcu ob 
10-letnici GZ Komenda izročil predsednik Jo-
že Sušnik

Zaslužna za ustanovitev GZ Komenda: Marjan 
Koncilija, častni poveljnik GZ Komenda (levo) 
in Ivan Hlade, častni predsednik GZ Komenda
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Obveščamo vas,  da bo v soboto, 23. 
maja 2009, od 9. do 14.  ure, zaradi kole-
sarske dirke 3. Velika nagrada občine 
Komenda 

ZAPRTA CESTA NA OBMOČJU:

Zajčeva cesta (križišče z Glavarjevo) 
– Glavarjeva cesta – Klanec – križišče za 
Breg – Breg (križišče za Potok) - Komen-
da v skupni dolžini 3.300 metrov.  

Vmes bodo med posameznimi starti tudi 
štiri sprostitve prometa. 

Nastopajo najboljši slovenski mladi ko-
lesarji.

Hvala za razumevanje in vljudno va-
bljeni na ogled prireditve.

Informacije: 051 666 707 

V začetku šolskega leta sem se prijavila na 
geološki krožek. Sošolka Tadeja je hodila že 
prejšnje leto. Že prav kmalu smo odšli na teren. 
Dobili smo se pri lovski koči na Križu. Odšli 
smo k potoku Tunjščica, kjer smo iskali konkr-
tecije. To so kroglaste kamnine s fosili. Imeli 
smo tudi kviz o stvareh, ki smo se jih učili. 
Potekal je kar v dveh krogih. Zasedli sva 1. in 
3. mesto. Drugo mesto je zasedla Lara Nemes. 
Za nagrado smo prve tri dobile kameno strelo 
(to je kremenov kristal) in še nekaj drugih mi-
neralov.

Še malo pa bo »izbruhnil« mesec maj. Nekate-
ri mu po vsej pravici pravijo tudi mesec ljube-
zni. Pa ne samo tiste medčloveške, lahko ga 
imenujemo tudi mesec ljubezni do vsega lepe-
ga, novega in starega, kar nam plemeniti dušo 
in prinaša v življenje spoznanja, da so vredno-
te, za katere je vredno živeti. Za katere ob 
strani puščamo puščobno in vedno znova obu-
jajočo se starko, ki se ji pravi recesija. Kljub 
navzočnosti te, od vseh prezirane in osovraže-
ne dame, ljubiteljska dejavnost ne zamira. To 
dokazujejo tudi člani Društva Stari traktor in 
stare kmetijske mehanizacije, ki kljub spon-
zorskim težavam letos, 31. maja, v Komendi 
pripravljajo že 2. tradicionalno srečanje 
starodobnikov iz domačih logov z udeležbo 
prijateljev iz Nemčije, Avstrije in Italije.

Najbrž bo med udeleženci malo strojev, ki 
jim rojstno leto sega v drugo polovico pretekle-
ga stoletja. Samo zavedanje, da kdor ne spoštu-
je preteklosti, tudi prihodnosti ni vreden, vodi 
lastnike k trdemu delu obnove in prenove teh 
spoštovanja vrednih strojev, ki so že od vsega 
začetka lajšali delo na kmetiji in v gozdu.

Na dan prireditve bo po kratkem slovesnem 
odprtju in sprejemu udeležencev, ki se bo zače-
lo ob 11. uri, krenila povorka skoraj vseh ude-
ležencev s hipodroma v Komendi čez Klanec, 
Gmajnico, Križ in Moste ter se okrog 13.30 

Na vrhu Aconcague

V februarju 2009 je v Argentino odpotovala 
manjša odprava AO Kamnik s pridruženim 
članom iz Ajdovščine. Naš cilj je bil vzpon 
na najvišji vrh zahodne in južne zemeljske 
poloble, 6962 metrov visoko Aconcaguo. 
Po urejanju formalnosti v Mendozi in 
35-kilometrskem pristopnem maršu smo se 
namestili v zavetišču Plaza de mulas, kje 
smo začeli z aklimatizacijskimi vzponi. Z 
njimi smo nadaljevali tudi v taborih Canada, 
Nido de condores in Berlina, 12. februarja 
pa je na vrh Aconcague stopil tudi komen-
dski občan Pavel Ocepek iz Suhadol. Česti-
tamo!

Tomaž Pibernik

Geološki krožek na naši šoli
Vsaka od prvih treh je dobila še knjižico z 

razstave na Zapricah Mamut po mamutu. 
Kmalu za tem smo šli v Prirodoslovni muzej 
Slovenije, kjer smo videli različne fosile, si 
ogledali okostje mamuta in slikali na majice. 
Kip mamuta v naravni velikosti smo si ogle-
dali v Bistričici pri gospodu Mihi Kaču. Z 
geološkim krožkom iz Lipnice pa smo v Tu-
njiškem gričevju nabirali zobe morskega 
psa.

Monika Lah, Tadeja Hlade

Ko kvaliteta preraste v tradicijo
vrnila na svoje izhodišče. Sledila bo predstavi-
tev traktorjev, ob 14.20 pa se bo pričel posebno 
zanimiv del srečanja – na vrsti bodo razne, 
strojem in voznikom prirejene igre, kot: pribli-
ževanje, spretnostna vožnja, ocenitev širine 
vozila in zanimivo postavljanje vozila na vo-
doravno tehtnico, ki od voznika zahteva obilo 
spretnosti in poznavanja stroja.

Vse od 13. ure dalje se bodo vrstili pod šotorom 
nastopi mladih narodno-zabavnih ansamblov. 
Program bo povezoval Franci z radia Veseljak. 

Morda bo za radovedneže še posebej zani-
mivo snemanje TV spota v živo, ki ga bo ves 
čas srečanja snemala lokalna TV Golica.

Konec sporeda starodobnikov bo po konča-
nih igrah in razdelitvi priznanj – kadar pač bo.

Konec zabave in prijateljskih druženj tudi 
bo – kdaj, se ne ve, vse je odvisno od razpolo-
ženja udeležencev in predvsem gledalcev, ki 
jih prireditelji vabijo v čim večjem številu.

Morda še pozornost, ki je doslej še niso doži-
veli. V nedeljo, 24. maja, bodo nekateri staro-
dobniki in vsi člani društva v spremstvu narodnih 
noš udeleženi pri sv. maši v ljubljanski stolni 
cerkvi. Organizacijskega dela za tak podvig čaka 
člane društva še veliko. Veliko pa bo tudi veselje 
ob priznanju za njihovo delo, tako s strani cer-
kvenih krogov kot mestnih oblasti ljubljanskih. 

Tone Ogorevc 

Koncert Lire v Komendi
Prvo slovensko pevsko društvo, kamniška 
LIRA, ustanovljeno leta 1882, ima širok 
pevski program, saj izvaja raznovrstne do-
mače in tuje skladbe. V četrtek, 7. maja, 
ob 20. uri, bodo pevci Lire pod vodstvom 
zborovodje Andreja Missona imeli samo-
stojni koncert v župni cerkvi sv. Petra v 
Komendi. Soliste Katarino Rakar, Primoža 
Krta, Jožeta Prezlja bo na klavirju spremljal 
Rok Rakar. Lepo povabljeni! 

A. Žalar
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Ženska ekipa HK Merkur Triglav Kranj se je v 
letošnji sezoni 2008/09 pomerila z ekipami v 
razširjeni avstrijski ženski hokejski ligi in 
osvojila naslov prvaka lige DEBL. Liga, ki je 
po načinu in rangu enakovredna moški ligi 
EBEL, kjer igrata moški ekipi Jesenic in Olim-
pije je letos v svojo sredino sprejela tudi 
kranjske hokejistke.

V vseh kolih, ki so jih odigrale, so doživele 
en poraz in v treh fi nalnih tekmah uspele pre-
magati hokejistke Neuberg Higlanders ter 
osvojiti ta prestižni naslov.

Jedro ekipe so sestavljale prav igralke iz 
Komende, vodenje in organizacijo pa tudi Ko-
mendčan Cveto Hafner. V ekipi so bile Ko-
mendčanke Špela Hafner, Suzana Hafner, Tjaša 

Uspešen štart Voldriha 
V Ljubljani se je 11. aprila začela speed-

way sezona. Na prvi dirki skupnega mla-
dinskega državnega prvenstva Madžarske, 
Hrvaške in Avstrije je nastopil tudi Matic 
Voldrih, član AMTK Ljubljana, iz Križa pri 
Komendi, ki je dosegel 12 točk in se uvrstil 
na 3. mesto. Že naslednji dan (12. 4.) pa je 
Voldrih v Krškem je osvojil 13. točk in se 
uvrstil na 4. mesto. 

Občni zbor ŠD 
Na rednem letnem občnem zboru Športnega 
društva Suhadole je bilo poudarjeno, da je letu 
2008 uspešno delovalo in letos praznuje že 
svojo 10. obletnico obstoja delovanja. To se ne 
bi zgodilo brez članov društva, brez članov 
upravnega odbora, brez podpornih članov in 
brez simpatizerjev. 

Želje in potrebe članov se spreminjajo, zato 
skušajo temu tudi slediti. Občni zbor je prava 
priložnost za oceno dela v preteklem letu, za 
pregled pozitivnega dela, obenem pa na podla-
gi spodbudne kritike za odpravo slabih stvari. 
Prepričani so, da slednjih ni prav veliko, kar se 
vidi na podlagi velikega števila članov društva, 
predvsem pa na podlagi velikega števila sode-
lujočih na prireditvah. Teh je bilo kar veliko. 
Organizirali so tečaj smučarskega teka na Sori-
ški planini, precej aktivnosti je bilo tudi na dr-
sališču, izvedli so občinsko tekmovanje v krosu 
za vse starostne skupine, kolesarski izlet v 
Preddvor, dvodnevni kolesarski maratonom v 
Kranjsko goro, mešani ekipni kronometer in 
tekmovanje z gorskimi kolesi. 

Društvo z UO si bo še naprej prizadevalo za 
rekreativno dejavnost svojih članov in prirejalo 
športne prireditve, katerih namen je poleg 
športa tudi družabnost. 

Peter Pibernik

Namizni tenis...
Tekmovanja za gasilsko mladino se spet vrsti-
jo. 28. marca sta se PGD Komenda in PGD 
Križ udeležila tekmovanja v namiznem tenisu 
v Motniku. Domov smo se vrnili vsak z eno 
medaljo. Pri starejših pionirjih je Luka Potoč-
nik iz PGD Križ osvojil zlato medaljo in 
Marko Smolnikar iz PGD Komenda v isti 
kategoriji srebrno medaljo. Prav tako sta se 
obe društvi udeležili regijskega srečanja dru-
štev mladi gasilec, ki ga je organizirala GZ 
Mengeš v soboto, 18. aprila. Pri pionirjih smo 
osvojili 9. mesto, pri starejših pionirjih pa 7. 
Tokrat  dosežki res niso vrhunski, a gremo na-
prej, saj je že razpisano občinsko tekmovanje v 
orientacijskem teku in potem še regijsko tek-
movanje v orientaciji.  

Mihaela Poglajen

V Komendi imamo zelo aktiven klub Sankukai 
karateja (KK Komenda),

ki deluje že vrsto let pod okriljem tehničnega 
mentorja Vlada Paradižnika in trenerja Mar-
ka Kramarja. Sankukai karate je nastal z 
združitvijo principov in tehnik aikida, juda, 
shito-ryu ter shukokai karateja. Njegov simbol 
so trije krogi, dva rdeča in en bel, ki predsta-
vljajo Zemljo, Luno in Sonce, tri elemente, ki 
se v svojem vesoljnem plesu nikoli ne srečajo. 
Ta simbol predstavlja osnovno idejo Sankukai 
karateja, katere bistvo je ne nasprotovati na-
sprotniku s silo, temveč z vzpostavitvijo har-
moničnega odnosa z nasprotnikom ter s pomo-
čjo izmikanja, krožnih blokad in udarcev, 
izrabiti njegovo moč proti njemu samemu.

Značilnost Sankukai karateja je trening s 
partnerjem. Tehnika se ne izvaja samostojno, 
tako kot v večini stilov, temveč se že od same-
ga začetka trenira v parih. Na ta način se uči 
prilagajanja nasprotniku in izkoriščanju njego-
ve moči. Zaradi svojega modernega pristopa k 
treniranju in možnosti uspešne samoobrambe, 
ki jo nudi tudi fi zično šibkejšim ljudem, je 
Sankukai karate danes zelo cenjen v svetu in 
pri nas. Treningi za osnovnošolce potekajo v 
telovadnici OŠ Komenda – Moste v Mostah 
vsak torek in četrtek od 17. do 18. ure in ob 
sobotah od 10. ure do 11.30. Tudi cicibani 

Sankukai karate klub
imajo svoje treninge ob torkih ob 17. uri v isti 
telovadnici. Udeležujemo se raznih akcij, pri-
reditev, seminarjev, poletne šole karateja in 
tekmovanj. 

Regijsko tekmovanje za dečke v borbah in 
deklice v katah je bilo 14. marca v telovadnici 
v Mostah. Udeležilo se ga je blizu trideset 
tekmovalcev iz Sankukai karate klubov Cerklje 
in Komenda. 

Rezultati - Starejši dečki 12 - 15 let višja 
kat.: 1. Andrej Lipužič (Komenda), 2. Irinej 
Papuga (Komenda), 3. Lan Rahne (Komenda); 
Mlajše deklice kate: 1. Anja Papuga (Komen-
da), 2. Marjeta Lipužič (Komenda), 3. Petra 
Kern (Cerklje); Mlajši dečki 9-12 let nižja 
kat.: 1. Tilen Bunčič (Komenda), 2. Žan Holc 
(Komenda), 3. Luka Panjan(Cerklje).

Dečki in deklice našega kluba so v nedeljo, 
5. aprila, v Ivančni Gorici na Državnem prven-
stvu v borbah za dečke in katah za deklice po-
kazali veliko borbenosti, dobre tehnike in 
spretnosti. Tekmovanje je bilo zelo zanimivo 
in doživeto. Na Dolenjskem parketu se je odi-
gralo veliko eksplozivnih borb pri dečkih. Ne-
kateri dečki so bili celo preveč zagnani, saj se 
je zgodilo nekaj lažjih poškodb zaradi premoč-
nih ali celo prepovedanih udarcev. Pri deklicah 
smo v tekmovanju v katah opazovali sprošče-
nost, eleganco in hitrost ob njihovi izvedbi. 

Tekmovanja se je ude-
ležilo preko sto pionir-
jev iz različnih Sanku-
kai klubov Slovenije. 
Med najboljšimi iz KK 
Komende je bil Irinej 
Papuga, ki je osvojil 3. 
do 4. mesto v borbah 
pri starejših dečkih v 
kategoriji 3.-1. kyu pod 
50 kg.

Komendske hokejistke na vrhu 
Izjemen športni uspeh so v letošnjem letu doživele članice HK 
Komenda, ki igrajo v HK Merkur Triglav v Kranju.

Ajdovec in Tamara Svetina. Poleg izjemne 
igre, ki so jo prikazale je bila Špela Hafner 
imenovana v najboljšo peterko lige ter osvojila 
naslov najboljše igralke in strelke lige.

Uspeh, kakršnega so dekleta dosegla je zavi-
danja vreden obenem pa vzpodbuda za dekleta 
iz Komende, da se še v večjem številu priklju-
čijo uspešni ekipi in se dokažejo v športu, ki je 
vsaj letos v našem okolju izgubil prestižno 
»moškost«.

Poleg tega moramo omeniti, da je hokejistke 
na vseh tekmah neutrudno spremljala in 
vzpodbujala navijaška skupina Trobentice, ka-
terih večina članov je prav tako iz Komende in 
katerim se dekleta po tej poti še enkrat zahva-
ljujejo.
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V italijanski Val Gardeni so se 5. aprila trije 
člani Smučarskega kluba Komenda udeležili 
najdaljšega veleslaloma na svetu. Gardenissi-
ma je pravi test vzdržljivosti, znanja in poguma 
saj tekmovalci na šest kilometrov dolgi progi, 
ki je zakoličena med 115 vratci, premagajo kar 
1033 metrov višinske razlike.

Tekmovalci  štartajo v parih na 30 sekund in 
prvi kilometer proge poteka pararelno, nakar 
se združita v eno. To da udeležencem možnost 
prehitevanja in videli smo kar nekaj zanimivih 
dvo in celo četverobojev.

Letošnja trinajsta ponovitev je potekala v 
prelepem sončnem, žal pa tudi pretoplem vre-

V Forniju di Sopra, italijanskem smučišču v 
vzhodnih Dolomitih, je bil 14. marca tradicio-
nalni enaindvajseti veleslalom prijateljstva 
treh dežel. Tekmovanje je pravi praznik slo-
venskega čezmejnega prijateljstva, saj se ga 
udeležujejo tekmovalci klubov iz Slovenije, 
avstrijske Koroške in zamejstva (klubi iz Trsta, 
Devina, Gorice, Brdine,.). Na povabilo sloven-
skih primorskih klubov se je letos tekmovanja 
udeležil tudi naš klub. 

Odziv naših članov je bil glede na množico 
ostalih prireditev precejšen, tako da smo se kar 
z enaindvajsetimi tekmovalci odpravili v eno 
lepših vzhodnih dolomitskih dolin, kjer sta le-
tos tekmovanje organizirala koroški ŠD Šen-
tjanž in Slovenska športna zveza ob pomoči 

Smučarski klub Komenda je 22. marca na So-
riški planini organiziral tradicionalni velesla-
lom za prvenstvo Občine Komenda. Glavni 
cilj je druženje občanov naše občine, zato je 
tekmovanje namenoma lokalno oziroma ob-
činsko in ni odprto za tekmovalce drugih občin. 
Občinsko prvenstvo je bilo glede na množico 
ostalih prireditev (Planica) dobro obiskano. Še 
posebno sta nas presenetila navdušenost in 
pogum najmlajših smučarjev, saj so se po progi 
spustili tudi otroci, ki v prostem času še pridno 
obiskujejo vrtec. 

Vreme je bilo naročeno vnaprej in nas ni iz-
neverilo.Tekmovanje je potekalo v izredno le-
pem sončnem vremenu. Tudi proga ni bila 
preveč zahtevna, saj so jo brez kakršnihkoli 
težav “z vrha” zmogli tudi prvošolci. 

Letos so udeleženci tekmovali v 16 kategori-
jah. V kategoriji vrtičkarjev je prvo mesto 
osvojila štiriletna Ajda Kočar. Pri učencih pr-
ve triade sta zmagala Matic Zaletel in Saša 
Kočar. V kategoriji učencev druge triade sta 
občinska prvaka postala Žan Lužar in Tjaša 
Zaletel, v kategoriji tretje triade pa Eva Štebe 
in Aljaž Kropivnik. Pri mladinkah oziroma 

XXI. pokal prijateljstva treh dežel
SK Devin in SK Snežnik. Tekmovanje je bilo 
na vrhunskem nivoju. V prečudovitem pomla-
danskem vremenu je proga “zdržala” rekordnih 
401 tekmovalcev iz 16 različnih klubov, ki 
smo se pomerili  v več kot 20 različnih 
kategorijah.V skupnem seštevku, kjer štejejo 
točke vseh tekmovalcev, je prvo mesto osvojil 
SK Devin. Devin je eno od dveh glavnih nase-

Prvenstvo Komende v veleslalomu

mladincih sta zmagala Polona Osolnik in 
Gašper Lužar, v kategoriji dam Natalija 
Zaletel, ki je bila med vsemi puncami tudi 
najhitrejša, v kategoriji super dam pa Tatjana 
Lužar. V moških kategorijah je med mlajšimi 
člani prvo mesto osvojil Blaž Strehovec, med 
člani Emil Zgonc, ki je bil tudi absolutno naj-
hitrejši, pri veteranih pa letos spet neugnani in 
nepremagljivi Franc Strehovec. 

Razglasitev rezultatov so nam v svoji bruna-
rici sredi smučišča prijazno omogočili prijatelji 
iz SK Domel iz Železnikov, za kar se jim lepo 
zahvaljujemo. V prijetnem razpoloženju so 

najmlajši za pogum prejeli tudi praktične na-
grade – igračo in čokolado, vsi ostali pa smo se 
prepustili prijetnemu prostoru Soriške planine, 
ki je kljub pomladnemu času še vedno “zasuta” 
s snegom. 

Še vabilo. Letos so spet izredno ugodne 
snežne razmere za organizacijo tradicionalnega 
7. memoriala Milana Šinkovca na snežnem 
plazu na Ledinah nad Jezerskim. Odvisno od 
vremena bo prireditev organizirana v zadnjem 
tednu maja oziroma v začetku junija. O točnem 
datumu boste pravočasno obveščeni na naši 
internetni strani www.komenda-skiteam.si.

Gardenissima 2009
menu. To so najbolj občutili udeleženci z viso-
kimi štartnimi številkami, saj so morali poleg 
prej naštetega imeti tudi nekaj sreče, da so živi 
in zdravi obšli velike luknje, ki so nastale na 
progi.

V konkurenci skoraj sedemsto tekmovalcev 
iz vse Evrope sta letos najboljša  časa dosegela 
italijanska reprezentanta Daniela Marighetti in 
Kurt Pittschieler. Komendčana Robert Sla-
pnik in Matjaž Štebe sta v svojih starostnih 
skupinah dosegla solidno šestnajsto oziroma 
devetnajsto mesto, pisec članka pa je bil žal 
žrtev že prej omenjenih lukenj.

Smučarski pozdrav SK Komenda

lij v občini Devin - Nabrežina ob severnem 
delu Tržaškega zaliva, najbolj znano po dveh 
gradovih, sicer pa glavni motor medsebojnega 
povezovanja zamejskih Slovencev na športnem 
in tudi kulturnem področju.  Na 2. mesto dru-
štvene lestvice se je uvrstil SK Kalič, 3. je bil 
SK Gorica, 4. ŠD Šentjanž, 5. pa SK Portorož. 
Na odlično 6.mesto izmed 16 se je samo z 21 
tekmovalci uvrstil naš klub, ki je po posame-
znih kategorijah pobral kar šest uvrstitev na 
stopničke.  Zmago v svojih kategorijah sta po-
brala Emil Zgonc in Damjana Strehovec, drugo 
mesto so osvojili Tomaž Korbar, Maja Žurbi in 
Nina Osolin, tretje pa Tina Cimprič. 

Več o SK Komenda, predvsem pa veliko 
slikovnega materiala, si lahko ogledate na 
www.komenda-skiteam.si.
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Aplenca na spletu:
www.komenda.si

Oglase, zahvale 
oddajte na zgoščenki (CD) v tajništvu 
na občini, ali pošljite po E-pošti na 
naslov: urednistvo.gok@komenda.si
Informacije tudi na GSM 031-638-699

Aplenca-Glasilo občine Komenda,
Leto 18, številka 5 bo izšla
29. maja 2009
Gradivo za objavo oddajte 
do petka, 15. maja 2009

Če želite, da pri zahva-
li za pokojnika ob sliki 

objavimo tudi znak

to pripišite ali 
sporočite ob 

naročilu zahvale.
Uredniški odbor

KRONIKA-ZAHVALA

Odšli so... 
Anton Perne, rojen 24. 7.  1925, Mlaka 
23A, star 83 let

Prva polovica aprila – pa je vreme takšno, da 
kljub vsej prijetnosti postavlja nekatera vpra-
šanja o varnosti v prometu, varnosti doma in 
premičnega premoženja vseh vrst. Predvsem 
pa postavlja pred nas ogledalo našega odnosa 
do občečloveških vrednot. 

Letne ali zimske pnevmatike?
Mnogo je voznikov, ki na svojih avtomobi-

lih, pravijo, da zaradi varčevanja, puščajo v 
letnem času zimske gume. Privarčevali naj bi 
tako, da delno izrabljene zimske gume izrabijo 
do konca, ker naslednjo zimo ne bi več ustre-
zale predpisom. Pa je takšno »varčevanje« zo-
per vsako zdravo pamet. Vedeti moramo na-
mreč, da je oprijemanje zimskih gum na 
podlago v toplem vremenu povsem drugačno 
in slabše. Vozilo se s takimi gumami lahko 
vede povsem po svoje in nepredvidljivo. Zato 
nasvet – dajte svojemu vozilu primerno obuva-
lo. Avto se vam bo zahvalil z manjšo porabo 
goriva, vi pa boste pri vožnji varnejši in ne 
boste ogrožali drugih udeležencev v prometu.

Pešci in kolesarji
Obojih je vedno več na cesti. Posebno ogro-

ženi so na cestah, kjer ni pločnikov in je vozišče 
ozko ali celo njive segajo skoraj do ceste. Veli-
ko je primerov, ko vozniki vozijo preblizu robu 
cestišča in tako povzročijo hude nesreče. Do-
bro je, da voznik ve, koliko je njegovo vozilo 
široko in kako daleč lahko »seže« z njim na 
svojo desno stran v smeri vožnje.

Upam, da pešci še niso pozabili na uporabo 
svetlobnih odsevnikov. Lahko rešijo življenje!

Telefoniranje med vožnjo
Telefoniranje med vožnjo v vseh mogočih 

prometnih situacijah postaja skoraj »narodni 
šport«. Vozilo zaradi vožnje z eno roko »ne 
najde prave smeri« in vijuga skoraj nenadzoro-
vano. Pazite na take »telefoniste«! Pa še to 
pomnite – noben klic med vožnjo ni tako nujen, 
da bi zaradi njega povzročili škodo sebi in 
drugim.

Motoristi
Dvoje vrst jih je. Motoristi, ki spoštujejo 

predpise in cenijo svoje in tuje življenje, in ta-
ki, ki jih lahko mirno imenujemo »kamikaze«. 
Preveč se zanesejo na svoje vozniške spretnosti 
in se jim vedno nekam mudi. Požvižgajo se na 
omejitve in ostale prometne predpise. Kot bi 
bili kasta posebne vrste. Menim, da bi jim Po-
licija morala posvetiti posebno pozornost. 
Morda bi se le umirili. Pa še vedno umirajo. 
Letos jih je do 14. aprila na cestah pustilo ži-
vljenje že 6, lani eden manj. Zaskrbljujoč je 
tudi podatek, da je bilo med mrtvimi motoristi 
lani vinjenih kar 13 odstotkov vseh motoristov 
(povprečna stopnja alkohola v krvi – 1,34 
promila). Poleg policistov bi ta podatek moral 
skrbeti tudi zdravstveno blagajno!

O dogodkih v naši Občini 
v marcu pa naslednje:

Varil bo
Bog ve, kaj. Kovino, razpoke v pameti ali pa 

bo ukradeni industrijski jeklenki kar prodal. 
Petega marca si je namreč »varilec« prisvojil 
acetilensko in kisikovo industrijsko jeklenko 
na škodo podjetja Instalacije Grosuplje, ki 
svoje delo opravlja na nezavarovanem gradbi-
šču poslovne cone v Žejah. Ko bo končal svoje 
varjenje, ali pa še prej, bo storilec ovaden to-
žilstvu.
Dvojno plačilo za trud

V Suhadolah je 10. marca v stanovanjsko 
hišo skozi balkonska vrata vdrl nepridiprav in 
si prisvojil 200 EUR. S tem si je poplačal 
»delo«. Drugi del plačila za opravljeno dejanje 
pa ga čaka pri pristojnem organu za kaznova-
nje. Pri tem mu bodo verjetno upoštevali upo-
rabljeno fi zično delo, saj je vrata vlomil na 
vzvod.
Nikoli ni prezgodaj

Tako si je 23. marca najbrž mislil nepridi-
prav, ki je z delovišča v IC Žeje odnesel razde-
lilec talnega gretja in plastične cevi. Materialna 
škoda znaša 2.500 EUR. Upajmo, da bo stori-
lec zimo preživel kje drugje, samo ob lastnem 
talnem gretju ne.
Vozil bi vsak,..

plačal pa nič, si je najbrž prepeval storilec, 
ki je 24. marca na bencinskem servisu na Poto-
ku natočil za 130 EUR goriva in nato izginil 
brez plačila. Plačal bo, ko bo po opravljenih 
poizvedbah ovaden pristojnim organom.
Bolelo ga je, pa še bežati je moral

Hiša na Klancu. Ura: nenavadna – 2.30. 
Buden gospodar. Vlomilec je skušal  vlomiti 
skozi vhodna vrata s silo telesa. Pa se mu je 
zalomilo, ker ga je slišal gospodar in je zato 
moral pobrati šila in kopita. Najbrž so ga bole-
la ramena ali hrbet, pa je pobegnil in bo moral 
počakati na izsledke poizvedb in nato opisati 
svojo zgodbo pred pristojnim organom.
Zaman je vrtal

Oškodovanka iz Most je pregnala vlomilca, 
ki je skušal z vrtanjem lukenj priti v hišo tako, 
da je navrtal okvir okna kopalnice, jedilnice in 

dnevne sobe. Pa je zaman trošil energijo in bo 
zato moral dajati odgovor. Ve se, kje!

Bližajo se prvomajski prazniki. Posebej je 
vredno opozoriti, da je zadnje čase v naši 
občini precej vlomov. Zavarujte svoje pre-
moženje – dobri sosedje so zagotovilo, da bo 
naslednje poročilo krajše. Želim vam prije-
tne prvomajske praznike in varno vožnjo!

Tone Ogorevc 

Spet je pomlad prišla ZAHVALA

Nenadoma nas je v 84. letu zapustil naš 
dobri mož, oče, ata, brat in stric

ANTON PERNE
Petrovčev Tone z Mlake 23A

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, sodelavcem, prijateljem in znan-
cem za izrečeno sožalje, pomoč in tolažbo, 
darovane sveče in cvetje ter darove za sv. 
Maše

Posebej se zahvaljujemo župniku g. 
Zdravku Žagarju za lep pogrebni obred. 
Zahvala tudi g. Jeriču, pevcem, nosačem, 
Društvu upokojencev Komenda in Zvezi 
borcev Komenda. Hvala vsem, ki ste nam v 
teh trenutkih stali ob strani in ga z nami 
pospremili na zadnji poti.

Vsi njegovi! 
Mlaka, 17. 4. 2009
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KRIŽANKA

AVTOŠOLA 
ŠMARCA 

s tremi poslovnimi enotami: 
v Kamniku, Mengšu in v Domžalah

Več podatkov na: www.avtosola-smarca.com
Uradne ure na: http://www.avtosola-smarca.
com/index.php?subpage=lokacija

Šest razlogov zakaj opravljati vozniški 
izpit pri nas

1. cena ure vožnje za B kategorijo je zelo • 
konkurenčna z dodatnimi popusti; 
2. tečaj CPP je pri nas BREZPLAČEN;• 
3. izposoja učnih pripomočkov (knjige, • 
pole) je pri nas BREZPLAČNA, prav   
    tako tudi motoristična oprema (za A in H • 
kategorijo);
4. ure voženj pričenjamo pri vas doma;• 
5. premoremo največji vozni park na ob-• 
močju izpitnega centra Domžale;
6. pri poučevanju lahko izbirate kar med 18 • 

učitelji in učiteljicami vožnje. 
1. nagrada - seminar za izbris kazenskih • 
točk
2. nagrada - 3 ure vožnje B kategorije• 
3. nagrada - 1 ura vožnje B kategorije• 
(vse tri nagrade so prenosljive) • 

Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo 
REŠITEV GESLA) pošljite na naslov: Uredni-
štvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda DO 
VKLJUČNO 15.  MAJA. Na kuverto napišite: 
ime, priimek, naslov in pripišite Nagradna 
križanka. 
Nagrajenci križanke TIA TRGOVINA ZA 
MLADE IN NAJMLAJŠE, Moste 80h, 1218 
KOMENDA, Tel.: 01/83 41 757 v Glasilu ob-
čine Komenda, št. 3/2009:

NAGRADNA KRIŽANKA
1. nagrada – BON V VREDNOSTI 40,00 • 
EUR – GREGOR STARIN, MOSTE 63 D, 
1218 KOMENDA
2. nagrada – BON V VREDNOSTI 30,00 • 
EUR – ROZALKA KRALJ, PODGORJE 
57, 1241 KAMNIK, MOSTE 63 D, 1218 
KOMENDA
3. nagrada – BON V VREDNOSTI 20,00 • 
EUR – MARICA CVIREN, KRIŽ 45 A, 
1218 KOMENDA

Čestitamo! Nagrade prevzamejo nagrajenci na 
podlagi tega potrdila in osebnega dokumenta v 
TIA TRGOVINA ZA MLADE IN NAJMLAJ-
ŠE Moste 80h, 1218 KOMENDA, Tel.: 01/83 
41 757



Od Aplence 
do Aplence 
Izbrali smo nekaj dogodkov med marčno 
in aprilsko Aplenco. Kar živahno je bilo 
in kar nekajkrat je bila Komenda, kot 
pravimo, v prvem planu. Začelo se je  z 
dvema dogodkoma. Na hipodromu, na 
tradicionalnem prostoru kasaških in se-
jemskih prireditev, je bil tokrat Spomla-
danski sejem, ki je prekosil vse doseda-
nje in se enakovredno postavil ob bok 
radgonskemu. Tako ga je videl tudi 
evropski poslanec Jelko Kacin. V špor-
tni dvorani je poznani in priljubljeni 
narodno zabavni ansambel Viharnik 
pod vodstvom Martina Vodlana letos že 
šestič zapored pripravil priljubljeno pri-
reditev Šopek za mami. Ženam in ma-
mam je čestital tudi župan Tomaž Drolec. 
Občinski svetniki in člani nekaterih od-
borov pa so na prvi pomladni dan podali 
na obisk v tri občine na najbolj vzho-
dnem delu Slovenije v Cankovo, Grad in 
Rogaševce. Turistično društvo Komen-
da se je na začetku praznika cvetja v 
Arboretumu predstavilo s čebelarji in 
članicami Kleklarskega društva Čebelica 
Moste. Planinski dom Milana Šinkov-
ca na Podborštu pa ima od konca meseca 
Slovenski hram. Tod bo nocoj, 30. 
aprila, kres z golažem in ansamblom 
Atomic harmonik, jutri, 1. maja, od 16. 
ure naprej pa zabava z ansamblom Šantej 
in Boštjanom Konečnikom. 

A. Žalar  

Nocoj na kresu pri Planinskem domu

Največji sejem doslej ob bok radgonskemu

Sejem si je ogledalo kakšnih 70 tisoč obiskovalcev. 

Po sejmu se je pri predsedniku Konjeniškega 
kluba Alojzu Lahu oglasil tudi evropski poslanec 
Jelko Kacin.

Županova čestitka na Šopku za mami 

Ansambel Viharnik pod vodstvom Martina Vodlana je le-

tos že šestič organiziral prireditev Šopek za mami.

Na obisku v treh občinah na najbolj vzhodnem 

delu Slovenije 

Čebelarji in kleklarce TD Komenda v Arboretumu 

Konec minulega tedna so v Planinskem domu Milana Šinkovca odprli Slovenski hram. 


