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Slavnostni nagovor ̀ upana Toma`a Drolc, 
ki je pod~rtal nekatere pomembne do-
godke v zadnjem letu v Ob~ini Komenda, 
so pred podelitvijo priznanj obogatili v 
kulturnem programu najmlaj{i, sklenil pa je 
slovesno sejo Mo{ki pevski zbor Komenda 
pod vodstvom Alojza Kolarja.

Priznanja Ob~ine Komenda  za leto 2007 
so tokrat dobili Valter Horvat (zlato), 

Slavka Krmavnar (srebrno) in {portnici Teja 
Ko`elj ter Anja Jenko.

A. Žalar

prvenstvo v kolesarjenju s 1. veliko nagrado 
Ob~ine Komenda.

Osrednja sve~anost je bila vsekakor 
slavnostna seja ob~inskega sveta Ob~ine 
Komenda v torek, 15. maja, na sam praznik, 

ki je bila tokrat v dvorani O[ {ole  v Mostah. 
Poleg ~lanov ob~inskega sveta in ob~inske 
uprave, nagrajencev, ~astnega ob~ana 
Alojza Laha, drugih ob~anov ter dru{tev so 
bili med gosti tudi na~elnik Upravne enote 
Kamnik Mihael Novak in `upani oziroma 
predstavniki pobratene Ob~ine Kri`evci ter 
ob~in Menge{, [en~ur, Kamnik in Trzin.

Kot da bi tudi narava hotela poudariti 
slovesnost spomina, je 17. maja dopoldne 
posijalo sonce, ogrelo cveto~e travnike 
in zbistrilo pogled na Kamni{ke planine, 
ki so se kot mogo~na kulisa dvigale nad 
najsevernej{o vas v ob~ini. Mogo~en po-
gled in nadvse primerno vzdu{je za sloves-
nost pri spomeniku NOB, ki v obliki {tirih 
obeliskov obele`uje spomin na ~ase, ko je 
ta vas dajala zavetje borcem za svobodo, 
jih podpirala in jim dajala ob~utek, da so 
na varnem. Spomin pa je tudi opomin, da 
delitve take ali druga~ne, ne smejo skruniti 
spomina na `ivljenja, ki so bila `rtvovana 
za to, kar imamo danes, kar nam mora 
biti sveto in primerno spo{tovano, kar je 
vredno ohranjati in na tem graditi vrednote 
modernega `ivljenja.

Slavnostni govornik je bil predsednik Kra-
jevnega zdru`enja borcev in udele`encev 
NOB Filip @eleznik, zapel je Me{ani pe-
vski zbor Dru{tva upokojencev Komenda, 
tudi recitatorki sta bili njegovi ~lanici. 
Prilo`nostni nagovor je imel pod`upan 

Osrednja slovesnost ob {tevilnih priredit-
vah v prazni~nem maju je bila slavnostna 
seja Ob~inskega sveta.Že osmi~ zapored je 
bil mesec maj v ob~ini  prazni~en. ^e smo 
lani na{teli prek 30 razli~nih prireditev v 
po~astitev ob~inskega praznika - 15. maja, 

jih je bilo za celo desetino ve~. Med njimi 
so bile nekatere {e posebno zanimive, od-
mevne in prepoznavne za ob~ino Komenda 
tudi izven nje. Tak{ne so bile na primer 
7. mednarodni Exlibris, edina tovrstna 
tradicionalna prireditev v dr`avi, 1. festival 
folklornih plesov in narodnih no{ in Dr`avno 

Majsko praznovanje se je »uradno« za~elo s 
prvomajskim kresom

Na spominski slovesnosti  pri spomeniku 
NOB na Komendski Dobravi je  udele`ence 
pozdravil tudi pod`upan Mirko Kepic

Slavnostna seja je bila v dvorani O[ v Mostah 

Župan Toma` Drolec je v slavnostnem nagov-
oru pod~rtal nekatere pomembne dogodke 
zadnjega leta 

Leto{nji ob~inski  nagrajenci z `upanom   

Na razstavo je pri{lo prek 1500 del, razstav-
ljenih pa je bilo prek {est sto. 

Spominska slovesnost na Komendski Dobravi

Osmi praznik Ob~ine Komenda

Mirko Kepic, ki je poseben pozdrav namenil 
{e ̀ ive~im udele`encem NOB in va{~anom 
Komendske Dobrave. Znano partizansko 
melodijo pa je harmoniki dodal ~lan ans-
ambla folklorne skupine DU.

Spominske slovesnosti se je udele`ilo 
skoraj sto ob~anov. Predvsem ljudi v 
poznej{ih letih in tistih, ki so se rojevali 
med vojno vihro ali kmalu po njej. Ali spo-
min na krvava leta terorja nad slovenskim 
narodom v ~asu druge svetovne vojne 
zamira, pa sedanje generacije ne znajo 
primerno spo{tovati in vrednotiti tega 
dogajanja. Pogre{al sem mlade. Njim bi 
omenjeni dogodki morali biti del njihovega 
vrednostnega sistema. Tudi ob najbolj 
kriti~ni oceni dogajanja po vojni, bi morali 
znati lo~iti dobro od zlega, spo{tovati vsako 
`ivljenje in pravilno vrednotiti dana{nji ~as. 
Tudi njim je taka slovesnost namenjena. 
Morda prav njim!

Spominsko slovesnost sta organizirala 
Dru{tvo upokojencev Komenda in Krajevno 
zdru`enje borcev in udele`encev NOB 
Komenda. -vc
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Obeliski spominskega obele`ja na Komendski Dobravi - Prvi na levi predstavlja spomin na 
tragedijo pred 63 leti. Takrat je okupator s pomo~jo Bele garde odkril Partizansko bolni{nico 
Dr.Tineta Zajca, ranjence in zdravni{ko osebje z dr. Tinetom Zajcem zverinsko pobil in vrgel 
v gore~o bolni{nico. Drugi z leve predstavlja odbore OF Kamnik in Komenda ter Komite KPS 
Kamnik in Komenda. Tretji z leve predstavlja spomin na aktiviste, terence in vse ljudi, ki so 
pomagali partizanom v najte`jih ~asih NOB. ^etrti obelisk pa predstavlja partizanske enote, 
ki so se zadr`evale, zaustavljale ali pa samo prehajale iz Gorenjske na [tajersko in obratno. 
To so bile Kamni{ka ~eta, Kamni{ki bataljon, Gorenjski odred, Pre{ernova brigada, [landrova 
brigada. Tu pa so se tu zadr`evale tudi Varnostne-obve{~evalne slu`be in Vojska dr`avne 
varnosti.
»Obeliski so spomeniki iz enega kamna. V Egiptu so bili posve~eni bo`anstvu Sonca, pri nas pa 
so namenjeni spominu na `rtve in juna{ka dejanja upora proti okupatorju,« je na slovesnosti 
na Komendski Dobravi pojasnil predsednik Filip Železnik (na sliki)

Ples je poleg pesmi najbolj prepoznaven 
del ~love{kega kulturnega razvoja. Raz-
vijal se je, se spreminjal in poleg prvin-

skega ritmi~nega gibanja dobival vse bolj 
prepoznaven zna~aj vseljudskega izraza 
~ustev in tudi svojega lo~evanja glede na 
dru`bene skupine, v katerih je nastajal. 
Pred petimi leti se je v Dru{tvu upokojen-
cev, ki mu predseduje Janez Kimovec, 
rodila ideja, da ustanovijo folklorno sek-
cijo, ki bi gojila narodno plesno izro~ilo in 
s svojimi nastopi ponesla sloves ob~ine in 

Turisti~no dru{tvo Komenda se je v Arboretumu 
predstavilo na razstavi cvetja. Nastopili so 
Folklorna skupina DU, Zofija Grm{ek, ~ipkarji 
Kuda Bobi~ Moste, ~ebelar Milan Starova{nik 
in ansambel Gorenjski fantje. Sponzorja 
sta bila Ob~ina Komenda in Poslovna cona 
Komenda.  

[e posebej navdu{ili so mladi plesalci Otro{ke folk-
lorne skupine iz Kri`evcev.

Ansambel Gorenjski fantje

Festival plesov in narodnih no{
Folklorna skupina Dru{tva upokojencev Komenda je v petih letih pod vodst-
vom Valterja Horvata imela `e prek 170 nastopov.

dru{tva tudi izven ob~inskih meja. Sekcijo 
je prevzel koreograf Valter Horvat, dobit-
nik leto{njega zlatega priznanja ob~ine 

Komenda. Ob peti obletnici, ko 
je folklorna skupina imela `e prek 
170 nastopov doma in tudi v tujini, 
pa so se v dru{tvu s predsed-
nikom Janezom Kimovcem in 
vodjo sekcije Valterjem Horvatom 
odlo~ili, da organizirajo v okviru 
ob~inskega praznika festival 
folklore in s prikazom plesov in 
narodnih no{.
Uspela in zares lepa prireditev je 
bila v soboto, 12. maja, pod {oto-
rom na hipodromu v Komendi. 
Nastopili pa so Folklorna sku-
pina pobratene ob~ine Kri`evci in 
Otro{ka folklorna skupina Ob~ine 
Kri`evci, folklorna skupina Sava 
Kranj z belokranjskimi  plesi in 

no{ami ob spremljavi Tambura{ke skupine 
Bisernica iz Rete~ pri [kofji Loki, folklorna 
skupina Strmol iz Dru{tva upokojencev 
Cerklje na Gorenjskem s cerkljanskimi 
plesi in no{ami, Makedonska folklorna 
skupina Ilenden z Jesenic z makedons-
kimi plesi in no{ami in  folklorna skupina 
DUKomenda.

A. Žalar

V prisotnosti star{ev in policista so {olarji 
spoznavali pravilno vo`njo s kolesom 

Svet za preventivo in vzgojo v prometu je tudi 
letos pripravil pregled koles.
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Spo{tovani gospod `upan. Praznik je. 
Zato je prav, da se za trenutek ustavimo in 
pogledamo dogajanja v letu od zadnjega 
do leto{njega praznika.

»Res je. Praznik je prilo`nost, da se 
ustavimo in pregledamo minulo delo. No, 
prepri~an sem, da smo si praznovanje 
tudi zaslu`ili in da smo v preteklem letu 
ponovno dokazali, da si ob~ino zaslu`imo 
in smo je tudi vredni. Sicer pa mislim, 
da nas je ve~ina takih, ki z veseljem in 
ponosno povemo, da `ivimo z ob~ino v 
Ob~ini Komenda.«

Obi~ajno so uresni~eni programi in 
dose`ki tisti, ki poudarjajo pomen in 
prepoznavnost. Teh je bilo zadnje leto 
kar nekaj.

»Postali smo prepoznavni {irom Slovenije 
in tudi glas o na{i dostopnosti  in prijaznosti 
sega preko na{ih meja. To nam potrjujejo 

podjetja, ki so v na{i  sredi uredila svoja 
delovna mesta; tako za potrebe doma kot v 
tujini. Opa`eni smo bili tudi po podjetnosti, 
ko me je revija Meneger razglasila za Naj 
menegerja  med `upani ob~in z do 10.000 
prebivalci. Seveda bi bilo preve~ na{tevati 
vse dose`ke v zadnjem obdobju, zato 
bom omenil samo nekaj tistih Naj, tako po 
denarju, kakor tudi po zahtevnosti. Pri tem 
pa bi rad pod~rtal, da nam brez `upana 
Mirka Kepica, direktorice ob~inske uprave 
Majde Ravnikar, brez Slavka, Marjana, Mire, 
Alenke, Darinke, Bernarde, Sa{e, Renate, 
Petre in tudi vseh svetnikov tega ne bi 
uspelo uresni~iti.

Vsi skupaj smo skozi trdo delo spletli mre`e 
poznanj in uspeli povezati kanalizacijo 
in Poslovno cono do centralne ~istilne 
naprave v Dom`alah. To je zame eden 
najve~jih uspehov. Dobro sodelovanje 

Toma‘ Drolec, `upan ob~ine Komenda:

Živimo z ob~ino v
Ob~ini Komenda 

»Mislim, da nas je ob leto{njem prazniku kar ve~ina tak{nih, ki ugotovitvi v 
naslovu lahko pritrdimo.« 

z menge{ko ob~ino je bilo kronano z 
zaklju~kom del izgradnje ~rpali{~a v 
Meng{u in z izgradnjo kanalizacijskega 
kanala. Izgradnje kanalizacije so se veselili 
tudi v Suhadolah, Mostah in Žejah.

Drug, ~e re~em komunalni, dose`ek je 
bila priklju~itev velikega dela na{e ob~ine 
na vodovodno omre`je iz Iverja. Sedaj je 
tako le del Suhadol in Komendske Do-

brave {e na starem Krvav{kem. Skupaj 
z menge{kim `upanom Jeri~em si bova 
prizadevala, da {e ostali del na{e ob~ine 
skupaj z Meng{em priklju~imo na Kamni{ki 
vodovod.

Omenim pa naj tudi plinifikacijo, saj tako 
Obrtna cona na Potoku, kakor tudi Po-
slovna cona v Žejah `e uporabljata plin za 
ogrevanje prostorov. Plinsko omre`je pa 
je polo`eno tudi po vseh trasah novega 
vodovoda in fekalne kanalizacije.«

Pred koncem leta 2006 smo bili pri~a 
pomembnemu podpisu?

»Eden najve~jih dose`kov je bil zagotovo 
podpis protokola o izgradnji dela ceste  
Želodnik – Vodice, ki poteka v na{i ob~ini 
od {ole v Mostah pa do [trcinove  lipe, 
vklju~no s kro`nim kri`i{~em (rondojem): 
Pri~etek gradnje letos, zaklju~ek pa leta 
2008. Obljubi ministra Bo`i~a verjamem, 
saj so bile ostale obljube, ki jih je dal, izpol-
njene. V mislih imam postavitev semaforja 
tako pred Tu{em kot pri Kralju.

Sicer pa bi rekel, da smo imeli, kar za-
deva ministre, v zadnjem letu kar lepo 
sodelovanje. Na tem mestu ob tej priliki 
se zahvaljujem ministru za okolje in pros-
tor Janezu Podobniku, ki nas podpira pri 

uresni~evanju programov povezanih s 
prostorom. Zahvala velja tudi ministru za 
gospodarstvo mag. Andreju Vizjaku pri 
izgradnji in na~rtih Poslovne cone. Na 
obisku v ob~ini je bil tudi biv{i minister za 
delo Janez Drobni~, ob odprtju podjetja 
Interexport v obrtni coni Potok pa smo 
se sre~ali tudi z ministrom za kmetijstvo 
Iztokom Jarcem.«

Po zaslugi {tevilnih dru{tev v ob~ini je bilo 
leto{nje majsko praznovanje ob~inskega 
praznika s prireditvami {e bogatej{e od 
lanskega.

»Z delom dru{tev smo res lahko zadovoljni. 
Okrog {tirideset jih je in prek {tirideset 
prireditev je letos skupaj z njimi obele`ilo 
leto{nje prvomajsko praznovaje ob~inskega 
praznika. Pomembno pri dru{tvih pa je ned-
vomno, da nam ne pomagajo le zaposliti 
najmlaj{e, pa~ pa skrbijo tudi za dru`enja 
in za pomo~ pomo~i potrebnim. Ob tej 

priliki pa se zahvaljujem tudi vsem vodjem, 
sponzorjem, prostovoljcem; skratka vsem, 
ki jim ni vseeno, kako `ivimo v ob~ini.«

In sporo~ilo po kon~anem praznovanju? 

»Predvsem se zahvaljujem za dosedanje 
sodelovanje ob~ankam in ob~anom, 
brez katerih nam noben projekt ne bi 
uspel. Prav zaradi pridobivanja soglasij in 
potrebnih zemlji{~ uspevamo in tudi vedno 
uspemo. Zato sem prepri~an, da nam bodo 
podobno stali ob strani, da nam bodo 
uspevali projekti tudi v naslednjih letih. 
Poleg kanalizacije in vodnega sistema naj 
omenim med najpomembnej{imi gradnjo 
vrtca, medgeneracijskega sredi{~a in nov 
centralni hipodrom, kjer bo prostor za 
sejemske in druge dejavnosti s podro~ja 
kmetijstva.«

Andrej Žalar

V tako imenovani KO13 Gmajnica potekajo 
dela za komunalno ureditev, kjer bo na podlagi 
zazidalnega na~rta zgrajenih 36 stanovanjskih 
objektov

Pri farni cerkvi v Komendi je bilo ta mesec na 
podlagi sporazuma med cerkvijo in ob~ino 
urejeno novo asfaltirano parkiri{~e za ve~ kot 
50 avtomobilov. Ureditev parkiri{~a s celotno 
infrastrukturno ureditvijo je ob~ino veljala 
okrog 155.000 evrov.

Na pokopali{~u v Komendi je bilo ta mesec 
urejenih 17 `arnih in 12 navadnih (klasi~nih) 
grobov. Po naro~ilu ob~ine je grobove uredilo 
Komunalno podjetje Kamnik.
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NAGRAJENCI

Zlato priznanje za leto 2007:
VALTER HORVAT
Na Podbor{t je pri{el leta 1960, ko je imel 18 let. Takoj se je 
pridru`il dramski skupini pod vodstvom profesorice Ane Razpotnik. 
Seznanil se je z re`iserskim delom in kmalu prevzel to nalogo tudi 
pri Kulturnem dru{tvu Komenda. Kar 23 dramskih del je re`iral v 
razli~nih obdobjih. Spomnimo se Kr~marice Mirandoline, La`nivca, 
Micki je treba mo`a, Kralj na Betajnovi, Gosposka kmetija, Kajn, 

Mati, Kam iz zadreg, Zaklad, Klob~i~, 
Deseti brat in vrsta drugih. Generacije 
igralcev so se sprehodile na odru pod 
njegovim vodstvom.

Potem pa je pred dobrimi {tirimi 
desetletji ustanovil Folklorno sku-
pino. Obe skupini, tako dramsko kot 
folklorno, je vodil potem ~etrt stoletja, 
nakar je zaradi slu`be moral to delo 
prekiniti.

Ko pa je ob prelomu stoletja stopil 
v tretje `ivljenjsko obdobje, je spet 

o`ivela njegova re`ijska `ilica. Tako smo doma, pa tudi po slov-
enskih odrih, v zadnjih letih videli @upanovo Micko, odlomek iz 
Petra Pavla Glavarja, Ljubezen pod va{ko lipo, Za bolj{i jutri, Naj 
le imajo mo{ki vedno prav in odlomek Krjavlja iz Desetega brata. 
Pod njegovim mentorstvom je imela folklorna skupina v zadnjih 
{estih letih prek 150 nastopov po Sloveniji in tudi na Hrva{kem.

@e 47 kilometrskih let je dolgo njegovo brezpla~no delo z veliko 
volje in odrekanja, so zapisali predlagatelji. In zato Valterju Horvatu 
ob prazniku Ob~ina Komenda podeljuje zlato priznanje.

Srebrno priznanje za leto 2007:

SLAVKA KRMAVNAR
Tri desetletja so minila, ko sta se z mo`em odlo~ila za podjetni{tvo. 
Opravljati sta ga takrat za~ela v kleti stanovanjske hi{e. Za~ela 
sta sama, do upokojitve pa sta imela potem do 20 zaposlen-

ih. Najve~ je bilo med njimi 
Komend~anov.

Najbr` zato, ker je doma~inka, 
ker je tudi sama Komend~anka, 
je vedno ~utila dolo~eno skrb 
in pripadnost do kraja, do 
doma~ih dru{tev. Nenazadnje 
je zasebni{tvo na pode`elju 
bilo in je {e vedno bolj ali 
manj povezano z `ivljenjem v 
kraju. Prispevala je denar za os-
novno {olo, bila botra praporu 
[portnega dru{tva, gasilskega 
avtomobila PGD Komenda. 

Kot podjetnica je bila tudi v vodstvu Obrtne zbornice Kamnik in 
predstavnica obrtnikov v kamni{kem ob~inskem svetu.

Njeno dru{tveno delo pa se je za~elo v Dramski sekciji Kulturnega 
dru{tva Komenda, nadaljevalo potem v mladinski organizaciji, v 
komendski organizaciji Socialisti~ne zveze, pa v [portnem in Gas-
ilske dru{tvu, v organizaciji Zveze borcev Komenda, Kri`, Moste. 
Je tudi ustanovna ~lanica Turisti~nega dru{tva in poje v Me{anem 
pevskem zboru Dru{tva upokojencev Komenda.

Predvsem pa je vedno tudi finan~no pomagala dru{tvom pri 
uresni~evanju njihovih programov.

Ob prazniku se zato Slavki Krmavnar podeli srebrno priznanje 
Ob~ine Komenda.Priznanje najbolj{a {portnica v

mladinski konkurenci:
TEJA KO@ELJ
Teja Ko`elj, rojena pred 17 leti, doma z Gore pri Komendi 16, `e 
vrsto let uspe{no nastopa na dr`avnih in mednarodnih tekmovan-
jih, predpisanih za njeno starostno kategorijo. V letu 2006 je poleg 
odli~nih rezultatov na dr`avnih prvenstvih dosegla tudi odli~ne 
rezultate in osvajala medalje na mednarodnih mitingih v Salzburgu, 

Regensburgu, Ljubljani, na Ptuju, 
Ravnah, v Kranju in Celju. 

Na zimskem dr`avnem prvenstvu 
v 25-meterskih bazenih v Kranju je 
osvojila naslov mladinske dr`avne 
prvakinje v disciplini 50 m prsno, v 
disciplinah 100 m in 200 m prsno 
pa je bila druga. V disciplini 50 m 
prsno je bila tudi tretja v absolutni 
kategoriji.

Na letnem dr`avnem prvenstvu na 
Ravnah je uspeh ponovila, tako je 

v 50-meterskih bazenih znova postala dr`avna prvakinja v disci-
plini 50 m prsno, v disciplinah 100 m in 200 m prsno pa dr`avna 
podprvakinja. Teja je bila v letu 2006 mladinska reprezentantka 
Slovenije.

Po kriterijih Olimpijskega komiteja Slovenije je kategorizirana 
{portnica dr`avnega razreda.

Teji Ko`elj se podeli priznanje najbolj{a {portnica v mladinski 
konkurenci.

Priznanje Najperspektivnej{a {portnica 
v mladinski konkurenci:

ANJA JENKO
Anja Jenko se ̀ e ~etrto leto uspe{no ukvarja z orientacijskim tekom 
v Orientacijskem klubu Komenda. V sezoni 2006 je ob uspe{nem 
zaklju~ku osnovne {ole, treningih, nastopila tudi na ve~ kot 20 

tekmovanjih doma in v tujini. Kot 
dr`avna prvakinja na srednjih 
progah si je tudi zagotovila mesto 
v mladinski reprezentanci s kat-
ero je nastopila na Mladinskem 
evropskem prvenstvu junija 2006 
v [kofji Loki v skupini deklet do 
16 let. @al vidnej{ega rezultata 
ni dosegla, ji pa gre pohvala, da 
je tekmovanje kljub starostno 
zahtevnej{emu nivoju uspe{no 
opravila. Z nazivom dr`avne 
prvakinje si je lani tako pridobila 
tudi status kategorizirane {port-

nice pri O Olimpijskem komiteju Slovenije.

Anji Jenko se zaradi njenih stalno dobrih rezultatov in motiviranja 
ostalih ~lanov podeli priznanje najperspektivnej{a {portnica v 
mladinski konkurenci.

Dobitniki ob~inskih priznanj za leto 2007
Na slavnostni seji ob osmem ob~inskem prazniku je ̀ upan Ob~ine Komenda Toma` Drolec v torek, 15. maja v dvorani 
osnovne {ole v Mostah podelil leto{nja ob~inska priznanja.

Andrej @alar
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Podru`nica 
Glasbene {ole

V svoji predvolilni ponudbi sem na-
vedel, da nadaljujmo po za~rtani poti, 
drug drugega podpirajmo pri izvedbi projektov, ki so v dobro vseh 
nas in da dr`imo skupaj, saj le s skupnimi mo~mi lahko dose`emo 
ve~jo kvaliteto `ivljenja v na{i ob~ini. Moja predvolilna zaveza je 
bila pripeljati u~enje glasbe in instrumentov v doma~i kraj.

Pobudo ob~inskemu svetu in upravi sem podal na tretji seji 
ob~inskega sveta 7. 12. 2006. S tem sem spro`il potrebne ak-
tivnosti za oddelke glasbene {ole v doma~em kraju in mislim, da 
so me ostali svetniki pri teh namerah podprli. Ker se v osnovni 
{oli v Mostah ne odvija ve~ toliko osnovno{olskih dejavnosti, 
pouka, je ostalo nekaj prostora praznega in moj predlog gre v 
to smer, da je potrebno prazni prostor zasesti z dejavnosti, ki so 
blizu vzgoje in izobra`evanja.

V prora~unu ob~ine za leto 2007 je kar nekaj sredstev za 
sanacijo {ole v Mostah in prav bi bilo, da se pri sanaciji {ole misli 
tudi na dejavnost, ki sem jo predlagal v ta prostor. Z ravnateljico 
osnovne {ole sva se ̀ e dogovorila, da skupaj pogledava, kak{ne 
so mo`nosti v {oli v Mostah. Prav tako pa na~rtujeva z direktorico 
ob~inske uprave skupno pot v Kamnik, v Glasbeno {olo in na 
ob~ino Kamnik, kjer se bova dogovorila za odprtje podru`nice 
v Mostah.

Na ~etrti seji ob~inskega sveta dne 21.12.2006 sem namre~ 
predlagal, da se pregledajo prostori {ole v Mostah, kateri se ne 
uporabljajo za pouk oz. za {olsko administracijo. Ugotoviti je 
potrebno, katere prostore je mo`no prenoviti oziroma uporabljati 
za potrebe glasbene {ole.

Z zagotovitvijo podru`nice glasbene {ole bomo olaj{ali 
u~enje glasbe, spodbudili veselje otrok do glasbe, ki ve~ino 
nas osre~uje. Optimisti~no gledano bi se to lahko zgodilo `e 
jeseni.

Sre~ko Kos, svetnik LDS v ob~inskem svetu

Infrastruktura mora 
slediti razvoju
Spo{tovane ob~anke in spo{tovani 
ob~ani!

Lepo je videti, ko se v na{o ob~ino priseljujejo mlade dru`ine. 
Lepo je videti, da ta lep ko{~ek Slovenije pridobiva na cenjenosti 
med ljudmi. Kvaliteta bivanja v primestnih in lokalnih ob~inah se 
dviguje. So seveda tudi slabosti, vendar pa je prednosti ve~ kot 
pomankljivosti.

V ~asu ob~inskega praznika, ko praznujemo `e osmo obletnico 
samostojne ob~ine Komenda, sem razmi{ljal kaj vse je bilo v 
Ob~ini Komenda `e postorjenega. Res veliko! Dr`i pa tudi to, da 
tak razvoj in priseljevanje pomeni, da mora infrastruktura temu pri-
rastu slediti. Skrb za najmlaj{e s kvalitetnim vrt~evskim varstvom, 
{portni park ob osnovni {oli, varne ceste s plo~niki in semaforji, 
center s trgovino, kulturna dvorana, pa vse do medgeneracijskega 
centra so le nekateri projekti, ki nas v veliki meri {e ~akajo.

Nekateri projekti se pravzaprav tudi nikoli v resnici ne zaklju~ijo. 
To sicer ne pomeni, da se pri nas ne na~rtuje dovolj dolgoro~no. 
To pomeni le to, da je ob~ina `iv organizem, ki lahko diha hitro in 
usklajeno z ob~ani ali pa le bolj po~asi sledi spremembam.

In ̀ e smo pri{li do realnega sveta, saj za vse to potrebujemo velik 
prora~un in veliko znanja. Zato je {e toliko bolj pomembno, da 
svetniki tega in tudi prej{njih mandatov premislijo, ko v~asih z 
nerazumljivim nasprotovanjem novim razvojim projektom pravza-
prav sebi in na{im ob~anom ne privo{~ijo razvoja.

Roman Dobnikar,

predsednik OO SD Komenda in

~lan predsedstva Obmo~ne organizacije SD Kamnik

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

Maj
@e samo ime nam vzbudi nostalgijo 
in najlep{e spomine. ^udovit pogled 
na docela prebujeno pomlad, cvetje, 
mladost, otroke v objemu sre~ne dru`ine, prijetno starost 
in zaslu`eno u`ivanje sadov minulega dela ter lepo zdravo 
pode`elsko okolje z neokrnjeno naravo, kjer {e vsi vemo, da 
krave niso vijoli~aste barve. Sre~ni smo lahko, ker smo tu doma. 
Seveda pa podoba ni samo lepa. Zagotovo bi lahko na{teli ve~ 
stvari, ki nam niso po volji. Tudi mediji veliko prispevajo, da smo 
ve~krat ~rnogledi, saj dan na dan posredujejo take vrste infor-
macij, ki v nas vzbujajo prete`no nelagodje in strah. Odgovora, 
kaj je resnica, pa iz objavljenega redko razberemo.

Mesec maj je ves v znamenju praznovanj – tudi ob~inskega 
praznika. Mnogo je prireditev, za katere je potrebno strniti mo~i 
in dobro voljo. ^utiti je pripravljenost za sodelovanje, ne glede 
na strankarsko pripadnost, krajevne »zdrahe« pa so za ta ~as 
odlo`ene. Ta harmonija duha se prena{a tudi na najmlaj{e. S 
svojimi stvaritvami in odnosom za skupinsko ustvarjanje nas 
navdajajo z upanjem. Ravno zaradi tega se nam ni treba bati 
prihodnosti. Iskrena sprememba v srcu nam prina{a `eleno 
druga~no prihodnost. Skrbeti moramo, da bo »MAJ« skozi vse 
leto, da bomo gradili na vrednotah, ki imajo tiso~letno izro~ilo. 
Pod vtisi lepih dogodkov si »maj« `elimo tudi v ob~inskem 
svetu.

Za OO N.Si,
Danica Zmrzlikar

Spoznanja
Lista neodvisnih ob~anov `e drugi 

mandat uspe{no zastopa svoje volivce 
v Svetu na{e ob~ine. Neobremenjeni z 
ideolo{kimi razglabljanji se pri svojem delovanju lahko posve~ajo 
problemom ob~ine kot celote in podpirajo vedno vse projekte, ki 
so pripravljeni tako, da koristijo vsem ob~anom, ne glede na kraj 
bivanja. V svojem programu, ki se `e od za~etka ni spremenil, se 
zavzemajo za enakovreden polo`aj vseh krajev v ob~ini in se pri 
tem pohvalijo kar z nekaj uspehi.

Prav zaradi povedanega ~lani odbora kriti~no ocenjujejo 
prepo~asno re{evanje trgovine v kraju, ki je kon~no sede` ene 
najuspe{nej{ih ob~in v dr`avi, ima vizije razvoja, nima pa potrebne 
dinamike prav pri re{evanju takih pomembnih zadev. Prav tako si 
~lani odbora ne morejo kaj, da ne bi ponovno opozorili na neurejen 
prostor, kjer naj bi bil bodo~i ob~inski center. Na ta dva problema 
opozarja LNO `e nekaj ~asa, vendar se stvari ne premikajo tako, 
da bi izginila s popisa `elja, predvsem pa potreb krajanov.

Enotno je tudi spoznanje odbora, da se je treba na nove izzive 
pripraviti z novimi, predvsem mlaj{imi mo~mi, ki bodo zamisli 
ustanoviteljev popeljali novim izzivom naproti. Prav zato so v okviru 
odbora opravili nekaj kadrovskih sprememb in imenovanj. Za vodjo 
Liste so imenovali Jurija Kerna, njegov namestnik je poslej Toma` 
Sodnik. Volilno enoto Moste bo zastopal Albin Ahlin, pomagala 
mu bo Marija [pehonja.

Dosedanji vodja LNO Janez Kimovec ostaja vodja svetni{ke 
skupine v Svetu Ob~ine.

^eprav volitve {e niso tik pred vrati, se LNO zaveda, da je 
potrebno delo stalno nadgrajevati in dati prilo`nost za delo pred-
vsem mladim kadrom, ki so s svojim delom `e pokazali zrelost 
pri razmi{ljanju in so pripravljeni delati v dobrobit ob~ine in njenih 
prebivalcev.

Tone Ogorevc, tiskovni predstavnik LNO
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Razmi{ljanje ob 
praznovanju …

… ob~inskega praznika

Ve~ kot mesec dni se v maju v okviru ob~inskega praznovanja 
vrstijo prireditve, ki so posledica spontane ponudbe dru{tev pa 
tudi posamezniki se najdejo vmes. Spontana ponudba veselja 
nad lastnimi uspehi in veselja do `ivljenja v na{i ob~ini. Tudi os-
rednja prireditev v Mostah, 15. maja, je bila lepo obiskana. Na njej 
pa smo pogre{ali obraze, ki jih sicer vedno vidévamo na raznih 
protestni{kih sre~anjih proti razvoju in napredku ob~ine.

Ko se fant in dekle poro~ita, si obljubita zvestobo v dobrem in 
v slabem. Tudi prebivalci v ob~ini, avtohtoni in priseljeni, ki smo 
tu `e pognali korenine, `ivimo s krajem tako, kot da smo kraju 
obljubili zvestobo – `iveti z njim v dobrem in slabem.

Pogre{ali smo njihove obraze, ker enostavno ne moremo ra-
zumeti, kak{no ljubezen do svojega kraja oznanjajo in izpri~ujejo, 
ne morejo ali pa se no~ejo pridru`iti ve~ini, ki v veselju praznuje 
obstoj ob~ine, njeno samostojnost, razvoj in napredek.

Res je, da vsem ne more biti vse prav. Toda odlo~itve in pro-
jekte so sprejeli in potrdili ljudje, ki so bili demokrati~no izvoljeni 
od ve~ine ljudi. Prav je, da je tudi kdo proti, saj le tako pridejo na 
dan bolj{e re{itve, ki bi jih morda spregledali. Toda spodkopavati 
`e za~et projekt, za katerega je bilo treba vlo`iti `e veliko truda 
in finan~nih sredstev in ga brez velike izgube ni mogo~e vrniti v 
prvotni polo`aj, je kaj ~udno izkazovanje ljubezni do svojega kraja 
in njegovih prebivalcev.

Za Listo TRN – Turizem, razvoj in napredek,
Baldomir Krem`ar

Mencanje na mestu 
in vrtenje v krogu
Veliko projektov smo `e uresni~ili v teh os-
mih letih in kar nekaj jih je {e na~rtovanih, 
pa vendar {e vedno ne vemo kam gremo. Nikakor se ne moremo 
ali pa ne upamo odlo~iti za dolgoro~no strate{ko gospodarsko 
usmeritev na{e ob~ine, ki pa je nujna, ~e ho~emo aktivirati ~im ve~ 
potencialov tako na{ih ob~anov, kot tujih investitorjev ter nepovrat-
nih evropskih sredstev. Vedno najdemo izgovor, da nam ni treba 
sprejeti odlo~itve. Ko smo se odlo~ali o tehnolo{kem parku, so 
bili pomisleki, da v ob~ini nimamo dovolj visoko izobra`enega 
kadra. Pa imamo Ljubljano in Kranj kot bazen znanja v neposredni 
bli`ini. In ko se sedaj pogovarjamo o konjeni{kem turizmu in o 
dirkah na bodo~em velikem hipodromu, kjer bi bile dirke lahko 
dva do trikrat na teden in ne vsak dan, spet stokamo, da nas je 
Slovencev samo dva milijona. Pa `ivimo na sredini EU, ki {teje 
okrog 494 milijonov prebivalcev. Ali smo res tako zaplankani, da 
ne vidimo ped pred svojim nosom? In za povrh {e du{ebri`ni{ki 
strah pred goljufijami pri konjskih stavah. ^e bomo tako neambi-
ciozno ra~unali samo na doma~e turiste, se bojim, da bomo v na{o 
dolino komendsko pripeljali druga~en greh-recimo pre{u{tvo, saj 
kak bolj pameten razlog za preno~evanje nekega Ljubljan~ana v 
Komendi res ne vidim.

Ve~ina Slovencev pa bo {e naprej hodila na dopust v tujino, kar 
je normalno, saj je bistvo turizma spoznavanje drugih krajev. Tuji 
turisti pa bodo iz istega razloga hodili k nam in zato moramo 
ra~unati predvsem nanje kot na na{e bodo~e stacionarne goste. In 
zakaj se zavzemam ravno za konjeni{ki turizem? Zato, ker imamo 
na tem podro~ju dolgoletno tradicijo in primerjalno prednost pred 
sosednjimi ob~inami. Poleg tega je te vrste turizem na svetovni 
ravni v strmem vzponu.

Pavel [mid,

predsednik OO SDS Komenda

Slovenska `enska
zveza pri SLS –
Zakaj?

Janez Evangelist Krek je leta 1904 na proslavi desetletnice 
Katoli{kega dru{tva za delavke med drugim dejal »^e ho~e{ 
spoznati zna~aj kakega kraja ali ~asa, poglej, kak{no stali{~e je 
imela `enska. V tem stali{~u ima{ zrcalo `ivljenja in smrti, sliko 
napredka in nazadovanja, kulture in barbarstva. Po tem na~elu 
meri tudi na{o dobo!… @enska nikakor ni igra~a, ni su`nja, marve~ 
mo`u ravnopravna pomo~nica… Organizirane si `enske po tej 
poti z nadnaravnimi mo~mi same izsiljujejo spo{tovanje v sveti 
in s tem gladijo pot re{itvi…” Slovenska `enska zveza pri SLS, ki 
je 12. maja na svojem volilnem kongresu v Pekrah pri Mariboru 
izvolila novo vodstvo (ponovno je predsednica Nada Skuk, ki je 
bila zelo prizadevna in dobra predsednica v prvem mandatu), si je 
zadala cilje na treh glavnih podro~jih: zaposlovanje mladih mater in 
starej{ih, te`je zaposljivih ̀ ensk, zdravje ̀ ena in otrok, izbolj{anje 
zdravljenja neplodnosti, enakomernej{e zastopanje obeh spolov 
na vseh podro~jih - najmanj dve poslanki v Dr`avnem zboru na 
naslednjih volitvah. @enske prina{amo v dru`bo “`enski pogled”, 
saj smo druga~ne od mo{kih, in se z njimi dopolnjujemo. S tem 
ustvarjamo pogoje za lep{e `ivljenje obeh spolov. Ker to v na{i 
dru`bi {e ni nekaj samoumevnega, je potrebna posebna, ̀ enska 
zveza `ensk, ki `elijo biti “ravnopravne pomo~nice” mo{kim, za 
dobro na{ih dru`in in na{e dru`be.

Dr. Marta Ciraj,
podpredsednica Glavnega odbora SLS

in delegatka SLS za OO SLS Komenda

Izjava za javnost
Tone Smolnikar v imenu `upanov tako imenovane Podjetne 
regije

V petek, 11. maja, smo se sestali `upani ob~in tako imenovane 
Podjetne regije, ki vklju~uje ob~ine severno od Ljubljane: Dom`ale, 
Kamnik, Trzin, Komenda, Lukovica, Menge{, Morav~e in se 
opredelili do najnovej{ega predloga Vlade Republike Slovenije 
o ustanovitvi pokrajin. Ocenili smo, da predlog o vklju~itvi teh 
ob~in v Zasavsko regijo, s sede`em v Trbovljah, nima nobenih 
utemeljenih osnov. Te`ko bi opredelili kakr{nekoli skupne interese, 
ki bi povezovali severno-ljubljanske z zasavskimi ob~inami. Poz-
dravili smo predlog, da se mesto Ljubljana oblikuje kot samostojna 
pokrajina, medtem ko dosedanje izku{nje povezovanja in dobri 
rezultati sodelovanja v okviru ob~in Podjetne regije dokazujejo, 
da bi bila povezanost v tem okviru najbolj{a re{itev. Tem ob~inam 
bi se v tej pokrajini lahko pridru`ile tudi nekatere »mejne« ob~ine: 
Vodice, Dol, [martno pri Litiji in morda {e katera. Nekateri kolegi 
`upani so tak{en interes `e izrazili.

Dogovorili smo se tudi, da pozovemo vse poslance Dr`avnega 
zbora na{ega obmo~ja, da podprejo na{a prizadevanja, saj samo-
stojno pokrajino v okviru dana{nje Podjetne regije lahko utemelju-
jemo z ve~ino kriterijev, ki izhajajo iz predlagane zakonodaje.

@upani smo podprli tudi pobudo, da bomo o celoviti problematiki 
uvr{~anja na{ih ob~in v prihodnje pokrajine oziroma o zahtevi po 
oblikovanju samostojne pokrajine »severno-ljubljanskih ob~in«, 
razpravljali tudi na skupni seji vseh ob~inskih svetov.

Kamnik, 14.5.2007

V imenu `upanov Podjetne regije

@upan Ob~ine Kamnik

Anton Tone Smolnikar
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Dru{tvo pode`elske 
mladine
Dru{tvo od 1993. leta deluje na 
obmo~ju ob~ine Kamnik, Dom`ale in 
Komende. Nekateri ~lani pa so tudi 
iz drugih krajev.

Dru{tvo ima od letos novo vodstvo in tudi 
nekaj novosti. Predsednica je od ob~nega 
zbora naprej Katarina Zavasnik.

Marca se je na{e dru{tvo udele`ilo regi-
jskega kviza Mladi in kmetijstvo v Podlipi 
pri Vrhniki. Osvojili smo zavidljivo 2. mesto. 
Konec marca pa se je dru{tvo predstavilo tudi 
na Kmetijsko poslovnem sejmu v Komendi. 
Imeli smo stojnico polno dobrot in na{ih 
dose`kov. Vsem obiskovalcem smo pred-
stavili, kaj po~nemo, slike iz preteklega let ter 
na{a priznanja in dose`ke. Na{a stojnica je 
bila zelo dobro obiskana, saj so jih privabljali 
zvoki kar 2 harmonik in kitare.

Aprila smo organizirali te~aj obrezovanja 
sadnega drevja pri na{em ~lanu Tonetu 
Remsu v Zgornjih Palov~ah.

Na predve~er prvega maja smo ~lani 
DPM Kamnik na Brezjah nad Kamnikom 
organizirali kresovanje. Sami smo postavili 
kres, ki je bil viden dale~ naokoli, ob njem 
pa smo se zabavali do jutranjih ur ob zvokih 
harmonik na{ih ~lanov.

V za~etku meseca maja pa smo poskrbeli, 
da na{im ~lanicam ne bi bilo nikoli dolg~as, 
tako da smo organizirali kuharski te~aj pri 
~lanu Janezu Balohu v Zgornjem Tuhinju. 
Tema kuharskega te~aja je bila mediteran-
sko obarvana saj smo pripravljali vse vrste 
testenin in ri`ot.

To pomlad je bil izpolnjen tudi eden 
najve~jih ciljev novega upravnega odbora. 
DPM Kamnik je postavilo internetno stran 
www.dpmkamnik.com. Povabljeni pa tudi 
v prostore KS Godi~, kjer imamo vsak prvi 
petek v mesecu ob 20.30 sestanke.

DPM Kamnik

Napoved, ki sem jo zapisal v prej{njem 
~lanku o pokrajinah, da bi bilo smiselno ob-
likovati glavno mesto Ljubljano kot samosto-
jno pokrajino, je naletela na odlo~ilen prisluh 
pri ministru za javno upravo dr. Gregorju 
Virantu. Odli~en profesor javne uprave je pri 
teritorialni razdelitvi prisluhnil najve~ji slov-
enski lokalni skupnosti, neizprosen pa je pri 
prenosu upravnih enot na pokrajine.

Da se bo z Ljubljano zgodilo tisto, kar 
si je `elela Ljubljana in ve~ina majhnih lo-
kalnih skupnosti ob Ljubljani, je bilo torej 
pri~akovano. Tisti, ki vle~ejo pomembne 
poteze, so spregovorili prvi. Svetovalec vlade 
za podro~je lokalne samouprave, dr`avni sek-
retar Franci Rokavec, biv{i poslanec SLS, je 
prodorni politik, ki je prvi preme{al teritorialne 
karte. Predlagal je novo sredi{~e pokrajine, 
ki naj se oblikuje v pore~ju Save (Kamni{ka 
Bistrica – Sava). Kaj drugega kot geometri-
jsko sredi{~e Slovenije, GEOSS in Litijo, ki 
je imela tr`ne pravice `e davnega leta v 14. 
stoletju. Dom`ale tak{ne zgodovine nimajo. 
Kamnik Dom`al~anom v vseh politi~nih spo-
padih o~ita, da so imeli Turki postavljena na 
podro~ju zaselka Dom`ale {otori{~a, ko so 
napadali mesto Kamnik.

Po pravilu je vedno tako, da se problem 
potegovanja dveh ve~jih krajev za sredi{~e 
re{i na na~in, da je sredi{~e v tretjem ve~jem 
kraju. Litija nikoli ni `elela biti v Zasavju, vse 
poti so, tako kot nam, pa Dom`al~anom, 
vodile v Ljubljano. V javni razpravi o uvrstitvi 
ob~in v pokrajine bomo morali tudi v Ko-
mendi, na seji ob~inskega sveta, povedati, 
ali se vidimo v Gorenjski ali v Savski regiji. 
Geografsko, po pokojnem kartografu Ivanu 
Selanu, smo na Gorenjskem (nad Savo). Do 
Kranja ni ni~ dlje kot do Ljubljane. Do Litije pa 

URADNE URE IN POSLOVNI ^AS UPRAVNE ENOTE KAMNIK –
PO 1.5.2007

Uradne ure Upravne enote Kamnik:
PONEDELJEK: od 8.00 do12.00 in od 13.00 do 15.00 ure
TOREK: od 8.00 do12.00 in od 13.00 do 15.00 ure
SREDA: od 8.00 do12.00 in od 13.00 do 18.00 ure
PETEK: od 8.00 do 13.00 ure
SOBOTA: vsako prvo soboto v mesecu od 8.00 do 12.00 ure
 (oziroma drugo soboto, ~e pride prva na dr`avni praznik  
 ali drug z zakonom dolo~en dela prost dan).
Poslovni ~as Upravne enote Kamnik:
PONEDELJEK: od 8.00 do 15.00 ure
TOREK: od 8.00 do 15.00 ure
SREDA: od 8.00 do 18.00 ure
^ETRTEK: od 8.00 do 15.00 ure
PETEK: od 8.00 do 13.00 ure
SOBOTA: vsako prvo soboto v mesecu od 8.00 do 12.00 ure 
 (oziroma drugo soboto, ~e pride prva na dr`avni praznik  
 ali drug z zakonom dolo~en dela prost dan).
Splo{ne informacije za stranke in izvajanje upravnih overitev zagotavlja upravna 
enota tudi izven uradnih ur in sicer ves poslovni ~as.
Uradne ure po telefonu zagotavlja ves poslovni ~as svetovalec za pomo~ 
strankam na tel. {tevilki 831 81 78.

Obvestilo
kmetovalcem
Se zanimate za zemljo za nasipanje 
kmetijskih povr{in?
Pri gradnji 2. faze Poslovne cone Komenda 
pri~akujemo vi{ke zemlje, uporabne za nasi-
panje kmetijskih povr{in. V skladu z veljavnimi 
predpisi se zaradi izbolj{anja kmetijske proiz-
vodnje na kmetijskih zemlji{~ih zemlja lahko 
nasipa do vi{ine 1,5 metra. Zato vabimo vse, 
ki jih zemlja zanima, da pokli~ejo na telefon 
72-47-408 ali to sporo~ijo na elektronski 
naslov: marjan.potocnik@komenda.si

Podatke bomo posredovali izvajalcem, ki 
bodo razpolagali z vi{ki zemlje. Glede nasi-
panja in analize zemlje se bodo interesenti 
lahko pogovarjali z izvajalci. Prva zemeljska 
dela pri~akujemo `e letos jeseni.

Marjan Poto~nik,
Ob~ina Komenda

Geoss in Litija – sredi{~e pokrajine
je zares neprimerna pot. In v primeru pokra-
jinskega sredi{~a bomo morali tja, recimo po 
gradbeno dovoljenje za izgradnjo hi{e.

Prenos nalog upravnih enot (npr. izdaja 
gradbenega dovoljenja) pa se naj ne bi 
zgodilo z ustanovitvijo ob~in, ampak nekaj 
let kasneje. Tako je odlo~il premier v »spo-
padu« med ministrom Virantom in ministrom 
@agarjem. Minister za lokalno samou-
pravo Ivan @agar ni prespal {tudentskih ur 
politi~ne ekonomije in je zato predlagal za 
davkopla~evalce bolj sprejemljiv predlog. 
Predlagal je, da postanejo upravne enote v 
funkcionalnem smislu del pokrajin. Upravni 
okraji (kot danes predlagane pokrajine) so 
bili predvideni `e leta 1994, pa zaradi 
medob~inskih sporov o sede`u (na primer: 
Dom`ale – Kamnik), niso bili uvedeni. Dr. 
Gregor Virant se pri svojem neracionalnem 
predlogu tro{enja davkopla~evalskega 
denarja in s tem pri ve~anju javne porabe 
sklicuje na centralizacijo upravljanja. O~itno 
je povsem pozabil, kaj je predaval svojim 
{tudentom pri predmetu Javna uprava in je 
znanost, zaradi politi~nih razlogov, v tem delu 
povsem zapustil.

Slovo od upravnih enot, ne pa tudi od 
storitev na sedanjih skorajda {estdesetih 
upravnih enotah, {e ne bo kmalu. Do takrat 
bomo dr`avljani dele`ni toliko pristopov do 
re{evanja na{ih vlog kolikor je upravnih enot. 
Ne pa {tirinajstih upravnih standardov, kot 
o~ita dr. Gregor Virant svojemu kolegu Ivanu 
@agarju. O vsebini posameznih zakonov 
(pristojnosti, finance) nam ne bo potrebno 
kaj dosti polemizirati, zato velja ~as javne raz-
prave usmeriti v detajle o teritorialni razdelitvi 
Slovenije na pokrajine.

mag. Stanislav Zarnik
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V~asih je smiselno 
ustreliti tudi v temo

Vrtenje v krogu je nekoristno. Po 
dolo~enem ~asu dobi{ vrtoglavico in 
ti lahko celo postane slabo. ^e si pes, 
lovi{ lastni rep. Mi s psi nimamo kaj dosti 
skupnega, pa tudi rep nam ne raste. Zakaj 
se torej tako radi vrtimo v krogu?

Pri vodenju se je treba stalno odlo~ati. 
Odlo~anje v situacijah, ko so vse infor-
macije na razpolago, je enostavno. To zna 
narediti skoraj vsak, ki vklopi mo`gane. 
Pravi vodje pa so tisti, ki se odlo~ajo, ko 
vse informacije niso na razpolago, ko 
se je potrebno zanesti na ob~utek, ko 
je potrebno tvegati, ko se je potrebno 
sprijazniti s tem, da mogo~e odlo~itev 
ne bo obrodila sadov. Tukaj pa se za~ne 
vrtenje v krogu. V praksi to zgleda tako, 
da se odlo~itev enostavno prestavi. Jo 
bomo pa~ obravnavali drugi~. Ker od 
prisotnih nih~e nima dovolj poguma, da 
bi opozoril na dejstvo, da to nikamor ne 
vodi, odlo~itev obvisi v zraku. Njeno leb-
denje v zraku pa postaja vse bolj pere~e. 
Podobno se tudi v na{i ob~ini nikakor 
ne moremo odlo~iti za neko dolgoro~no 
gospodarsko strategijo. Razpu{~eni 
tavamo kot ovce brez pastirja. Najprej 
smo govorili o visokih tehnologijah, pa 
se nismo odlo~ili. Sedaj govorimo o 
turizmu, pa spet ne pride do nobene 
odlo~itve. Kaj bomo po~eli, ko bomo 
prodali in potro{ili vso na{o srebrnino, kot 
se je nekdo slikovito izrazil? Neodlo~anje 
vodi v paralizo. Vrtenje v krogu sicer daje 
ob~utek premikanja, ampak rezultatov 
ni nobenih. Oziroma, najbr` so, vendar 
v negativni smeri. Kako pa pridemo iz 
tega za~aranega kroga? Tako, da pre-
sekamo. Tako, da pogledamo v temo in 
re~emo: Gremo tja! Pa~ ustrelimo v eno 
smer in zgodi se nekaj pomembnega. 
Premaknemo se. Od tukaj naprej pa je 
mo`no meriti odstopanja in popravljati 
usmeritev do `elenega cilja, do katerega 
pa nas sigurno ne bo pripeljalo stopicanje 
na mestu ali vrtenje v krogu. Razen ~e je 
`elen rezultat status quo, ki pa je smrt 
na dolgi rok.

Za konec {e nam vsem skupaj 
vpra{aje v premislek. Ali bomo ~akali, da 
nam zraste rep, da bomo imeli izgovor za 
vrtenje v krogu ali pa bomo mogo~e raje 
ustrelili v temo in {li izven kroga?

Pavel [mid

Otroci doma ne jedo
Na zadnji seji je ob~inski svet sprejel tudi 
povi{anje cene v vrtcu Mehur~ki. Ker je bil 
poudarek na stro{kih prehrane (najve~ji 
indeks povi{anja), sem glasoval proti 
podra`itvi.

[e v prvem sklicu ob~inskega sveta sem 
pripravil pobudo, ki sta jo nato svétnika TRN 
predstavila na svetu, da bi otroci, ki niso v 
organiziranem varstvu ampak v doma~em, 
dobili vsaj tisti del finan~nih sredstev, ki jih 
ob~ina prispeva vsakemu otroku v vrtcu za 
prehrano. Takrat in vse do danes je bil razlog 
proti tej pobudi vedno ta, da imajo otroci v 
vrtcu poleg varstva tudi vzgojni program, ki 
ga v doma~em varstvu niso dele`ni. Vendar 
imajo potrebo po hrani vsi otroci – v vrtcu kot 
tudi doma. In v tem bi morali biti glede na 
porabo prora~unskih sredstev vsi enaki.

Na odboru za dru`bene dejavnosti je bilo 
izra`eno splo{no mnenje, da bi nekateri 
star{i ne dali otroka v vrtec, ~e bi dobili de-
narno nadomestilo za prehrano, in otroci bi 
bili prikraj{ani za vzgojni program. Vendar 
po grobem izra~unu gre od 70 odstotkov 
finan~nih sredstev, kot jih prispeva ob~ina 
povpre~no na otroka v vrtcu, za prehrano v 
prvi starostni skupini na mesec pribli`no 27 
evrov (6.500 SIT), v drugi starostni skupini 
pa 21 evrov (5.000 SIT).

Dvomim, ~e vzgojni programi v vrtcu dajejo 
celovito vzgojo. Z besedo se usposabljajo 
tudi bodo~i igralci na igralski akademiji, da 
lahko igrajo vloge iz `ivljenja. @ivljenje pa ni 
igra. Otroci dobijo bolj celovito vzgojo le v 
medsebojnih odnosih v dru`ini, ki jim lahko 
nudi toplino doma in kako priti do nje. Na 
`alost pride do trenj in slabih zgledov tudi 
v dru`ini, otroci vidijo trpljenje, vendar so 
vse te izku{nje, dobre in slabe, osnovno 
`ivljenjsko vodilo v odrasli dobi.

Sredi maja je ministrica za delo, dru`ino in 
… podelila 32 podjetjem certifikat Dru`ini 
prijazna podjetja. Ta mali prispevek na{e 
ob~ine otrokom, ki so v doma~em varstvu, 
bi tudi uvrstil na{o ob~ino med taka pod-
jetja, bili bi za zgled drugim ob~inam. Pa 
{e za velike denarje ne gre. Bil bi za~etek, 
da slovenska dru`ina spet dobi nazaj svoje 
osnovno poslanstvo – vzgojo otrok.

Baldomir Krem`ar

Kresovanje na kresno 
no~ 2007

Potem, ko smo v za~etku aprila uspe{no 
izpeljali pohod na [entur{ko Goro, vas 

tokrat vabimo na tradicionalno

Kresovanje na kresno no~,

ki jo bomo proslavili v soboto, 23. junija, 
ob mraku pri na{i brunarici na Klancu 

(na Mlinarjevem jezu).

Za dobro glasbo, pija~o in 
BREZPLA^EN GOLA@ bo poskrbljeno!

Vabi Dru{tvo skupina aktivnih Klan~anov

No~emo MBO na 
Drnovem
Zakaj? Zato,ker ta naprava ne spada na 
Drnovsko polje, to polje je lahko samo na 
tem mestu, MBO pa lahko postavimo kjerkoli, 
tudi na Luni. Drnovo le`i na Menge{kem polju 
in »to je pokrajina `itnih polj in belih cest » 
pravi na{ pesnik. Nasprotovanju graditve 
na Drnovem je s podpisom potrdilo 845 
va{~anov Most, Suhadol, Kri`a in Topol, 
vendar to ̀ upana ne gane. Tu navajam nekat-
ere  informacije in izjave, ki so povezane z 
na~rtovano gradnjo MBO na Drnovem:

1. Na drugi prostorski konferenci, ki je bila 
20.12.2006,  je `upan definiral naslednje 
dejavnosti v Suhadolski jami:

MBO (mehansko biolo{ka obdelava od-
padkov) ob~ina Komenda, betonarna in 
predelava gradbenih odpadkov Graditelj d.d., 
predelava gradbenih odpadkov Re{et d.o.o., 
izvajanje razli~nih dejavnosti, ki spadajo v 
navedeni sklop in jih bo opravljala Ob~ina 
Komenda, prekladanje organskih odpadkov 
Biotera d.o.o.

Vpra{anje, ki se vsiljuje samo po sebi je: 
kako bo `upan stla~il  v jamo vse navedene 
dejavnosti, ki jih je definiral na tej prostorski 
konferenci, ko  samo MBO zahteva 6 ha 
zemlji{~a, kar pomeni {irjenje obstoje~e 
gramoznice. Na tej konferenci so bili pred-
stavljeni osnovni podatki za MBO, po katerih 
naj bi ta naprava letno predelala 60.000 ton 
odpadkov, kar ustreza za 300.000 prebiv-
alcev. V Aplenci 3/2007 pa `upan vzame 
kot osnovo 130.000 prebivalcev je ve~ kot 
polovico manj od prvotne, poleg tega pa {e 
ne ve, kaj bo izparevalo iz MBO. Namesto 
`upanovih na~rtov v Suhadolski jami pa 
Odbor za ohranitev kvalitete pode`elskega 
bivalnega okolja in Okoljevarstveni forum 
OO Socialni demokrati Kamnik-Komenda 
predlagata ob~inam Komenda, Menge{ in 
Kamnik naslednje:

1. Ob~ina Komenda naj v celoti pristopi k 
sanaciji devastiranega obmo~ja na podro~ju 
k.o. Suhadole

2. Celotno Drnovsko polje se v planskih do-
kumentih ob~in opredeli za namen ohranjanja 
kmetijske rabe in dejavnostim, povezanih s 
kmetijstvom

3. Ob~ina Komenda naj pristopi k san-
aciji Gramoznica 03 in jo rekultivira v zeleno 
povr{ino oz. za namen rabe kmetijske de-
javnosti.

Denar je gibalo gospodarstva, vendar mora 
imeti zdrav in pregleden izvor. V ob~inskem 
prora~unu za leto 2007, pa je razvidno, da 
je ve~ kot polovico dohodkov pridobljenih s 
prodajo zemlji{~. To ni perspektiva ob~ine 
in  tak{no ravnanje z zemljo ter pozidava vse 
vprek, kar se ̀ e ve~ let ponavlja, je podobno 
tistemu, ki si `aga vejo na kateri sedi in re`e 
korenine drevesu, ki mu daje senco udob-
nega bivanja.

Klemen Pibernik

Va{a pisma
Za vsebino objavljenega pisma odgo varja 
avtor. Pisem z žaljivo vsebino ne objavljamo. 
Posamezno pismo je lahko dolgo največ 
2.100 znakov s presledki vred, v nasprotnem 
primeru si pridr žujemo pravico krajšanja. 
– Urednik
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Na belo nedeljo, 15. aprila, se je v 
lepem son~nem vremenu odpravilo na pot 
proti Kri`evcem 51 ~lanov Dru{tva narod-
nih no{ na Komendskem. Ob prihodu v 
Kri`evce so goste prijazno sprejeli in jim 
izrekli dobrodo{lico ̀ upan ob~ine Kri`evci 
Ozvald Tu~i~, predsednica tamkaj{njega 
Kulturnega dru{tva Vera Slavi~ in pod-
predsednik Viktor Slavinc.

Po tem sre~anju so se ~lani v lepi 
gorenjski narodni no{i udele`ili ma{e 
v prazni~no okra{eni cerkvi Svetega 
kri`a, po ma{i, ki jo je daroval `upnik 
[tefan Vinkovi~, pa so se napotili proti 
razstavnemu prostoru `upni{~a, kjer jih 
je ~akalo prijetno presene~enje: napoln-
jena miza z raznimi dobrotami, ob njej ob 
steni pa prikupno urejene steklene vitrine 
s skrbno poslikanimi pisanicami raznih 
barv. Pozornost so pritegnili tudi grbi na 
zastavicah vseh {estnajstih vasi v ob~ini 
Kri`evci. Pravijo, da imajo ti grbi ̀ e stoletno 
tradicijo. Simbolizirajo posebnosti vasi. V 
tako prijetnem okolju in vzdu{ju male ve-
like no~i (tako imenujejo tod belo nedeljo) 
se je odvijal tudi program. Po kratkem in 
prijetnem nagovoru in pozdravu `upana 
Ozvalda Tu~i~a ter predsednice Kulturnega 
dru{tva Vere Slavi~, je predsednica Dru{tva 
narodnih no{ na Komendskem, dr. Angelca 
@erovnik, prenesla pozdrav ̀ upana pobra-
tene ob~ine Komenda, g. Toma`a Drolca. 
Predstavniku ob~ine, Kulturnega dru{tva, 
organizatorki razstave in ̀ upniku pa je v dar 
izro~ila knjige »Po poteh kulturne dedi{~ine 
v ob~ini Komenda« in »Ob~ina Komenda: @
ivljenje od kamene dobe do danes«.

Po bogati pogostitvi in po izmenjavi 
mnenj so se gostje iz Komende napotili 
v Ljutomer, kjer so si v muzejski zbirki, 
v kraju prvega slovenskega tabora leta 
1868, ogledali stoletno preteklost mesta 
in Prlekije, zanimivosti in posebnosti, od 
prve omembe v 13. stoletju do osamos-
vojitve Republike Slovenije leta 1991. O 
prvem slovenskem taboru v Ljutomeru pa 
so izvedeli: na taboru se je zbralo okoli 
7.000 ljudi, {lo pa je za narodnostno in 
politi~no osve{~anje za Zedinjeno Sloveni-
jo. Zdru`ile naj bi se vse slovenske de`ele v 
avtonomijo z ve~jimi pravicami (tudi glede 
uveljavitve slovenskega jezika) v okviru 
Avstroogrske monarhije. Na slovenskem 
ozemlju je sledilo {e nekaj taborov, v letu 
1869 tudi v Vi`marjih pri Ljubljani, kjer se 
je zbralo okoli 30.000 ljudi, njihovo geslo 
pa je bilo: »Zedinimo se! Slo`imo se! @
ivila Slovenija!«. V muzeju je bila prikazana 
{e ena zanimivost: prvi slovenski film iz 
leta 1905. V ~rno-beli tehniki ga je posnel 
pionir slovenskega filma Karol Grossmann 
(1864-1929).

Po ogledu muzeja so se Komend~ani 
ustavili v Borecih, kjer so si ogledali opekar-
no Tondach, ki je v lasti Avstrijcev. V opek-

arni je zaposlenih 95 delavcev, pribli`no 50 
delavcev pa nadome{~ajo roboti. Na dan 
izdelajo 120 ton ali okoli 50.000 komadov 
kritine. Najprej jo na prostem posu{ijo, nato 
pa `gejo v komorah. Pri tem uporabljajo 
ruski plin. Sicer pa je Rusija pomemben 
odjemalec izdelkov opekarne. Surovino 
za ope~no kritino kopljejo blizu opekarne, 
njena koli~ina pa je po oceni tolik{na, da 
bo zadostovala za ve~ desetletij.

V Borecih so si Komend~ani ogledali 
{e manj{o Oljarno, kjer pridobivajo kako-
vostno bu~no olje in obiskali podpredsed-
nika Kulturnega dru{tva Kri`evci, Viktorja 
Slavinca, ki prideluje razne ̀ gane pija~e in 
vina. Za svoje izdelke je prejel ve~ zlatih in 
srebrnih medalj. Medalje sta mu podelila: 
za `gane pija~e Sadjarsko dru{tvo Po-
murja, za vina pa Dru{tvo vinogradnikov 
Mala Nedelja. Iz prijaznosti je vzorce pija~ 
dal tudi na poku{ino.

Po obedu v Kri`evcih so nadaljevali pot 
proti naselju Zasadi, kjer Jo`ef Bohinec goji 
posebno vrsto konj, imenovano halfinger. 
Posebnost teh konj je, da imajo bele repe 
in grivo, dlaka pa jim je svetlo rjava.

Po ~udovitih dogodkih, ki presegajo 
vsakr{no domi{ljijo, je dan hitro minil; 
vrniti se je bilo treba v vsakdanje `ivljenje 
svojega doma.

In {e nekaj besed o pobrateni ob~ini 
Kri`evci

Ob~ina Kri`evci se razprostira na 
severovzhodnem delu Slovenije, v Prle-
kiji in le`i na spodnjem (vzhodnem) delu 
Murskega polja. Tod je slikovita pokrajina, 
saj je na eni strani obdana z gri~i, na drugi 
pa s prostranimi polji. Glede na to, da le`i 
ob~ina Kri`evci v Pomurju, bi lahko rekli, 

da ima ugodno lego tako z geografskega 
kot ekonomskega vidika. V njenem jedru 
se namre~ kri`ajo ceste proti vsem ve~jim 
pomurskim krajem: Radencem, Gornji 
Radgoni, Ljutomeru, Murski Soboti in 
Lendavi.

Ozemlje ob~ine Kri`evci, ustanovljene 
1. januarja 1999, meri 46,3 km2, na njem 
pa je ob popisu leta 2002 `ivelo 3.689 
prebivalcev. Vanjo je vklju~enih 16 naselij. 
Po {tevilu prebivalstva (603) so najve~ji 
Lukavci, Kri`evci, kjer je sede` ob~inske 
uprave, pa so z okoli 100 prebivalcev manj 
na drugem mestu.

V ob~ini Kri`evci ima vsaka vas svoj 
grb (podobno je v ve~ini Prlekije). Grbi 
so zanimiv dokaz verovanja, ~a{~enja in 
ob~udovanja, pa tudi strahov na{ih pred-
nikov. Predstavljajo neko tipi~no lastnost 
vasi, posameznikov, predmeta, rastline, 
v~asih pa tudi kake bajeslovne osebe, 
`ivali ali pojava. Na grbe so bili ljudje iz-
redno ponosni in ljudje so jih skozi stoletja 
skrbno ~uvali. @al pa se danes podatki o 
njih izgubljajo in pozabljajo.

Grbi so imeli pomembno vlogo tudi 
ob poroki: (povzeto po knjigi »Pobirki iz 
doma~ih krajev«, zbrala, uredila in lektori-
rala Dora Ro{kar, str. 24; zalo`nik in datum 
izdaje nista navedena): »Pri predaji neveste 
`eninu je bilo mnogo besedovanja in 
pregovarjanja med svati na eni in na drugi 
strani. Najve~ veselja je bilo, kadar je bila 
nevesta iz sosednje vasi in so `eninovim 
gostom nevestini gostje ukradli grb. Ti 
grbi so bili ponavadi v podobi figuric, ki so 
bile glinene, lesene, konec 20. stoletja pa 
tudi `e plasti~ne. ^e je bilo mo`no, pa so 
s seboj prinesli kar `iv simbol, na primer 
koko{, gosko, jabolko, celo s konjem so 
prihajali v sobo.«

Dr. Marko @erovnik

V okviru praznovanja je bil tudi Ve~er poezije Jo`eta Pavli~a-recital z glasbo in filmom, ki ga 
je pripravilo Kulturno dru{tvo Komenda

Narodne no{e v pobrateni ob~ini Kri`evci
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Obnova znamenja 
lepo napreduje
Povudnikovo znamenje v Suhadolah v teh 
dneh dobiva novo podobo, ki pa v skladu s 
strokovnimi na~eli o obnavljanju pomemb-
nih kulturnih pomnikov ostaja zvesta izvirni. 
V aprilu je bilo, tudi zaradi lepega vremena, 
na znamenju samem in v njegovi neposred-
ni okolici, narejenih veliko del; ta so se 
nadaljevala v maju. Opravljen je bil izkop 
okrog znamenja in narejena hidroizolacija, 
da ne bo vleklo vlage vase. Suhadol~an 
Stane Vodlan je napeljal elektriko. Delavci 
podjetja Art Arena d.o.o so znamenje pokrili 
z bobrovcem in bakreno obrobo, nato so 

odstranili stari omet ter nanesli novega, 
pri tem pa so opravili {e druga potrebna 
zidarska opravila. Doma~in Jo`e Lah je 
`e obnovil kovinsko ograjo, ki zapira ni{o 
s kipom Srca Jezusovega. Tega restavra-
tor Jaka Grmek {e obnavlja. Te dni (sredi 
maja) je podjetje Art Arena d.o.o opravilo 
vse potrebno okrog temeljev znamenja, da 
bodo nato lahko delavci polo`ili granitne 
kocke. Obnavlja pa tudi profilirano pro~elje 
z marmoriranimi pilastri. Pri obnovitvenih 
delih vseskozi radi pomagajo sosedje in 
drugi va{~ani.

Pobudnica obnove znamenja, Klara Ber-
lec, je `e zaprosila komendskega `upnika 
Zdravka @agarja za blagoslovitev. Ta bo 
predvidoma v nedeljo, 24. junija, ob 15. uri, 
z lepim in bogatim kulturnim programom.

Klara Berlec se toplo zahvaljuje vsem, ki 
ste `e denarno podprli temeljito, zahtevno 
in zato tudi s precej{njimi denarnimi stro{ki 
povezano obnovo znamenja, vesela in 
hvale`na pa bo tudi novih darov. V zvezi z 
njimi jo lahko obi{~ete na domu v Suhad-
olah 38 D, oz. jo pokli~ete na telefonsko 
{tevilko: 8341-925 ali mobitel: 031/635-
831.

Zapisal in fotografiral Jo`e Pavli~

»Radi berite!«
Sre~anje s pisatel jem Ivanom
Sivcem

Mati~na knji`nica Kamnik – Enota Ko-
menda, Dru{tvo upokojencev Komenda 
in Dru{tvo slovenskih pisateljev je v okviru 
osmega ob~inskega praznika Ob~ine Ko-
menda 11. maja zve~er v Kulturnem domu 
v Komendi pripravilo sre~anje s pisateljem 
rojakom Ivanom Sivcem. Sre~anje je naslo-
vilo po njegovi zadnji knjigi Kjer lastovke 
gnezdijo, ki prina{a sto nagrajenih in drugih 
najlep{ih pisateljevih pesemskih besedil. 

Oder za prireditev je domiselno pripravila 
prof. Suzana Zgonec z Mlake, na njej pa 
sta poleg pisatelja Sivca (doma je iz Most, 
`ivi in ustvarja pa v Meng{u) sodelovala 
Me{ani pevski zbor DU Komenda in pevska 
komorna skupina O[ Komenda-Moste.

Dru`enje s pisateljem Sivcem in pred-
stavitev njegovih del je vodila ravnateljica 
Mati~ne knji`nice Kamnik Breda Podbre`nik 
Vukmir, {tevilni obiskovalci prireditve pa so 
si lahko v vitrinah pred dvorano Kulturnega 
doma v Komendi ogledali del zelo bogate 
pisateljske bere osrednjega gosta ve~era. 
Ivan Sivec je namre~ doslej napisal 74 
najrazli~nej{ih knjig (za otroke, mladino, 
odrasle …), okrog 2500 pesmi za ans-
amble, je pa tudi magister etnologije. In, 
kar je za pisatelja zelo pomembno: njegove 
knjige ljudje radi berejo, saj je eden izmed 

Kulturno dru{tvo je pripravilo tudi likovno delavnico od 6. do 
14. leta  

najbolj priljubljenih in branih slovenskih 
pisateljev.

Prav branje knjig, skrb za duhovno omiko, 
{iritev kulturnih obzorij je bila osrednja 
misel ve~era. Najprej je o njej spregovo-
rila Podbre`nikova, nato pa pisatelj sam. 
Podbre`nikova je {e posebej vesela, da si 
ljudje radi izposojajo knjige za branje v ko-
mendski knji`nici, med njimi tudi Siv~eve, 
gost ve~era pa je poudaril, kako je bil 
navezan na knjige `e od rane mladosti, ko 
sta se s sedaj `e pokojnim bratom Cirilom 
dobesedno trgala zanje. Ta ljubezen ga je 
tudi vodila k {tudiju slavistike, predvsem 
pa k pisanju, pri katerem zanj tako reko~ 

ni meja. ̂ e bo sre~a dala, 
bo kmalu postal slovenski 
pisatelj z najve~ objav-
ljenimi knji`evnimi deli, saj 
se {tevilo napisanih knjig 
`e bli`a osemdesetim. In 
to pri 58 letih `ivljenja!

Pri pisanju knjig je ve-
likokrat na{el snov kar 
na doma~ih tleh, se ve-
dno znova vra~a v kraj 
otro{tva. Dve sta {e pose-
bej povezani z najve~jim 
Komend~anom Petrom 
Pavlom Glavarjem – In 
ve~no bodo cvetele lipe 

in Usodni pe~at – ki ga pisatelj ne neha 
ob~udovati, je njegovo `ivljenje za~el 
temeljiteje spoznavati in raziskovati ob 
spodbudi tudi velikega komendskega 
du{nega pastirja Viktorijana Dem{arja.

V Komendo se vedno rad vra~a, da si 
nahrani du{o, nagleda lepot, ko ga razis-
kovalna in pisateljska ̀ ilica vle~e po svetu; 
tu najde navdih in mo~i za nove ustvarjalne 
napore. »Komenda gre v pravo smer!« je 
ugotovil. Tako v svojem razvoju, predvsem 
pa na podro~ju duhovnega snovanja, kul-
turnega udejstvovanja.

Da je res tako, je dokazovala tudi knjiga Po 
poteh kulturne dedi{~ine ob~ine Komenda, 
ki mu jo je ob ~estitki za vse dose`eno 
in dobrih `eljah za {e na~rtovano izro~il 
predsednik DU Komenda Janez Kimo-

vec.

Kulturni ve~er je z dvema za-
petima pesmima ob glasbeni 
spremljavi organistke Marije 
Holcar iz Kamnika najprej 
polep{ala pevska komorna 
skupina z O[ Komenda-
Moste pod vodstvom zbo-
rovodkinje Alenke Dr~ar, na 
koncu pa s prav tako dvema 
pesmima {e Me{ani pe-
vski zbor DU Komenda pod 
taktirko Ignaca Gorjanca, 
vanj pa je uvedel z igran-
jem na harmoniko u~enec 
O[ Komenda-Moste Luka 
Poto~nik.

Jo`e Pavli~
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RAZMI[LJANJA

»Zarota metuzalemov«
Pri zalo`bi Vale Novak je pred mesecem iz{el slovenski 

prevod knjige Zarota metuzalemov, Franka Schirrmacherja, 
intelektualca z najbr` najve~jim medijskim vplivom v Nem~iji 
(Sobotna priloga Dela, 28.april, 2007). 

To je knjiga o staranju dru`be, v kateri poziva k obra~unu 
s strahom pred staranjem in s tem povezanimi predsodki, pa 
tudi z obravnavo starih kot bremena, njihovega sme{enja v 
medijski industriji, izena~evanja starosti s {ibkostjo. Opozarja, 
da ~e ne bomo za~eli izkori{~ati zmogljivosti starej{ih ljudi, 
bomo zdrveli v prepad, brez druga~ne obravnave starih nam 
grozi dru`bena katastrofa, saj bo tretjina ljudi kmalu starej{a 
od 65 let.

Naj navedem nekaj avtorjevih pozivov:

@ivimo dlje, kakor smo `iveli kdaj prej, ljudje so tudi 
dalj zdravi. Zato moramo gospodarstvo opredeliti povsem 
na novo. Mlade ljudi moramo osvoboditi. Morajo sicer prej 
za~eti, vendar morajo v klju~nih letih, med 25. in 35. oziroma 
40. letom starosti, imeti ve~ svodobe in ve~ zaslu`iti. Starej{i 
pa morajo tudi pri petdesetih letih vedeti, da lahko za~nejo 
znova.

Na vpra{anje, kako bo delovala dru`ba, v katerih bo ve~ 
starih kot mladih in kje so prednosti stare generacije, odgo-
varja, da iz raziskav mo`ganov – nagrajenih tudi z Nobelovo 
nagrado – vemo, da se mo`gani s starostjo ne degenerirajo 
in razgrajujejo tako, kot so zatrjevali v preteklosti. Starej{i 
sicer razmi{ljajo po~asneje (Alzheimerjeva bolezen pride {ele 

ZAPOSLITVENI OGLAS
Podjetje Kamnik-Schlenk d.o.o.
Fu`ine 9, 1240 KAMNIK

Objavlja prosta delovna mesta za delo v proizvodnji predelave 
aluminija

1. Izdelovalec Al lusk in Al zdroba (2 delavca)

(za dolo~en ~as, mo`nost podalj{anja delovnega 
razmerja)

2. Operater su{enja Al poga~e (1 delavec)

(za dolo~en ~as, mo`nost podalj{anja delovnega 
razmerja)

Od kandidatov pri~akujemo:

Pod t~. 1:

• zaklju~eno osnovno {olo

• delovne izku{nje (ni pogoj)

• vestnost in natan~nost pri delu

pod t~. 2:

• kon~ana srednja poklicna {ola tehni~ne smeri (strojna, 
elektro, kemijska)

• delovne izku{nje (ni pogoj)

• vestnost in natan~nost pri delu

• komunikativnost, sposobnost samostojnega odlo~anja

Na delovnih mestih nudimo stimulativno nagrajevanje, redno 
mese~no pla~o, mo`nost dodatnega usposabljanja.

Delo se sklepa za polni delovni ~as.

Pisne prijave z dokazili o izobrazbi pri~akujemo v 8 dneh po 
objavi na zgoraj navedenem naslovu.

NOGOMETNI KLUB KOMENDA
Glavarjeva 98

1218 Komenda
www.nk-komenda.si

[portna prireditev ob 50. letnici NK KOMENDA

V imenu Nogometnega kluba Komenda

vse ob~ane ter ljubitelje {porta obve{~am,

da na{ {portni kolektiv v leto{njem letu praznuje:

50. obletnico obstoja NK KOMENDA

V ~ast omenjenega jubileja nameravamo na nogometnem 
igri{~u v Komendi organizirati {portno – dru`abno prireditev 
s podelitvijo ~astnih plaket ter zahval in sicer:

1. v SOBOTO 16. junija 2007

• od 10. do 12. ure – nogometni turnir otrok starostne skupine 
U – 8 (do 8 let)

• od. 12.20 do 14.20 – nogometni turnir otrok starostne sku-
pine U – 10 (do 10 let)

• od 14.40 do 16.40 – nogometni turnir otrok starostne skupine 
U – 12 (do 12 let)

• od 17. do 19. ure – nogometni turnir otrok starostne skupine
U – 14 (do 14 let)

2. v NEDELJO 17. junija 2007

• od 10. do 17. ure – nogometni turnir ~lanskih ekip

Zaradi popestritve {portno dru`abne prireditve vse ob~anke 
in ob~ane ter vse ljubitelje {porta vabimo, da prisostvujejo 
dogajanjem na nogometnem igri{~u ter tudi zunaj njega ! 

[PORTNI POZDRAV !

NK KOMENDA

Bolari~ Darko

v pozni starosti), a ~e pogledamo seznam velikih umetnikov, 
vidimo, da so mnogi veliko ustvarili v pozni starosti. To jim 
ni uspelo samo zato, ker so bili veliki umetniki, ampak tudi 
zato, ker so bili veliki sebi~ne`i in niso prenehali ustvarjati, ko 
so jim drugi to predlagali. Ljudje, ki so stari med 60 in 75 let, 
lahko {e veliko ustvarijo. Morali bi re~i tako kakor v {tevilnih 
ameri{kih zveznih dr`avah, da so ljudje v starosti od 20 do 
80 let pa~ odrasli.

In {e zadnji, optimisti~ni poudarek, da moramo spremeniti 
na~in ̀ ivljenja in uvideti, da se je ̀ ivljenjska doba podalj{ala, 
da je `ivljenje dalj{e in se ga ljudje lahko veselimo dlje.

Knjigo toplo priporo~am predvsem zaradi tega, pa ne 
samo zaradi tega, ker je velika potrditev in podkrepitev 
na{emu ob~inskemu projektu Mre`e medgeneracijskih pro-
gramov za kakovostno starost in solidarno so`itje generacij. 
Ustvarjena je sicer v drugem kulturnem okolju, vendar v celoti 
velja tudi z Slovenijo in na{o ob~ino.

Kdo, ~e ne mi sami, smo odgovorni za na{o kvaliteto `iv-
ljenja in kdo, ~e ne mi sami, moramo narediti prve korake k 
bolj polnemu, ustvarjalnemu ̀ ivjenju. Zato ~e boste kakorkoli 
nagovorjeni za razne te~aje, predavanja, dru`enje v medgen-
eracijskih skupinah, kjer spoznavamo vse tri generacije in se 
u~imo dobre komunikacije med njimi, pridite, naj vam ne bo 
neprijetno in ne imejte pomislekov, da to ni za vas, da vi tega 
ne potrebujete. Za vsakega je in dobro vam bo delo.

Viki Drolec,
predsednica Medgeneracijskega dru{tva

za kakovostno starost
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Od{kodnine
Splo{no besedilo Obligacijskega 
zakonika, ki je podlaga za od-
govornost, je naslednje: »Kdor 
povzro~i drugemu {kodo, jo je 
dol`an povrniti, ~e ne doka`e, 
da je {koda nastala brez njegove 
krivde.«

Temeljno vodilo pri vseh od{kodninah je, 
da se sku{a vzpostaviti prvotno stanje, 
to je stanje, kakr{no je bilo pred {kod-
nim dogodkom. [ele, ~e vzpostavitev 
prvotnega stanja ni mo`na v celoti ali pa 
samo deloma, oziroma ~e o{kodovanec 
sam zahteva denarno od{kodnino, se 
poslu`imo denarne od{kodnine, ki pa 
ima dva razli~na pomena; in sicer je 
pri premo`enjski {kodi mi{ljena kot 
ekvivalenc, pri nepremo`enjski {kodi pa 
kot satisfakcija (njen namen je namre~ 
zado{~enje o{kodovanca).

Od{kodnina je lahko dolo~ena konkret-
no (se pravi denarna od{kodnina v 
fiksnem znesku), ~e se jo da dolo~iti 
in dokazati, ~e pa to ni mo`no, je ab-

straktna in dolo~ena kot neke vrste 
pav{al. Pri dolo~anju vi{ine od{kodnine 
velja na~elo popolne od{kodnine, kar 
pomeni, da je polo`aj o{kodovanca tak, 
kot je bil pred {kodnim dogodkom (se 
pravi ni~ bolj{i in ni~ slab{i).

Vi{ina povra~ila {kode se odmerja po 
cenah ob izdaji sodne odlo~be, s katero 
se dolo~i od{kodnina.

Na samo odmero od{kodnine vplivajo 
tako zunanje kot tudi notranje okoli{~ine. 
Zunanje okoli{~ine ne izvirajo iz konkret-
nega od{kodninskega razmerja, saj 
mednje sodijo npr. premo`enjske raz-
mere o{kodovalca. Notranje okoli{~ine 
so razli~ne, in sicer odgovornost, inten-
zivnost {kode, lastnosti po{kodovane 
osebe ali stvari ter korist, ki nastane 
o{kodovancu. Le-ta se mora od{teti od 
od{kodnine. Mo`no pa je odmeriti tudi 
{e ne nastalo, to je bodo~o {kodo, ki se 
deli na izgubljeni dobi~ek in izgubljeni 
zaslu`ek, vendar pa je oboje potrebno 
dokazati, kar pa je v praksi v~asih kar 
problemati~no.

Glede na lastnosti konkretnega primera 
se denarna od{kodnina lahko dolo~i 

Testo za pico
1. Potrebujemo 500 g bele moke, 30 g 
pivskega kvasa, 10 g soli in cca. 250 

g vode. Koli~ine zadostujejo za dva 
pladnja pice (odvisno seveda od tega, 
kako debelo ga zvaljamo). ^e testo pri-
pravljamo klasi~no (ro~no), potem moko 
stresemo v posodo, na sredini naredimo 
jamico, v katero zlijemo kvas, ki ga prej 
skupaj s soljo stopimo v mla~ni vodi. 
Sestavine za~nemo me{ati z roko in 
po~asi dodajamo {e preostalo mla~no 
vodo (potrebujemo je pribli`no 250 g). 
Testo dobro pregnetemo, tako da post-
ane elasti~no, nato oblikujemo kroglo, 
ki jo polo`imo v pomokano posodo. 
Z no`em na povr{ini naredimo kri`ni 
rez, pokrijemo in pustimo vzhajati na 
toplem mestu pribli`no 1 uro. V tem 

bodisi v enkratnem znesku, bodisi v 
obliki rente, ki se izpla~uje periodi~no, 
in sicer v naprej.

S u b j e k t i v n i  z a s t a r a l n i  r o k  z a 
od{kodninske zahtevke zna{a 3 leta, 
odkar je o{kodovanec izvedel za {kodo 
in storilca ter objektivni rok 5 let od 
nastanka {kode. Ob tem pa veljajo za 
dolo~ene izjeme tudi posebni zastaralni 
roki. Poznamo pa {e posebne primere 
objektivne od{kodninske odgovor-
nosti, in sicer v naslednjih primerih: 
odgovornost zaradi teroristi~nih dejanj, 
javnih demonstracij in manifestacij; 
odgovornost organizatorja prireditve; 
odgovornost imetnika `ivali; odgov-
ornost imetnika stavbe; odgovornost 
za ru{enje zgradbe; odgovornost za 
opustitev nujne pomo~i; odgovornost v 
zvezi z obveznostjo sklenitve pogodbe 
in odgovornost v zvezi z opravljanjem 
poslov splo{nega pomena.

Sabina Küzmi~ in Katarina Lotri~

Odvetni{ka pisarna mag. Suzana Gale 
Robe`nik

mail: info@gale-robeznik.si

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

~asu testo podvoji svojo prostornino, 
postane mehko in voljno. Vzhajano 
testo polo`imo na leseno desko in ga 
razvaljamo ter po potrebi {e raztegnemo 
z rokami. Oblo`imo po ̀ elji (pico, odvis-

no od debeline 
testa, pe~emo 8-
10 minut na 270 
stopinj Celzija).

2. Testo lahko 
enostavneje pri-
pravimo tudi z 
me{alcem. Moko 
stresemo v multi-
praktik, dodamo 
me{anico mla~ne 
vode, kvasa in 
soli. Ko se ses-
tavine zme{ajo, 
za~nemo doda-
jati {e preostalo 
vodo (cca. 250 g 

oziroma toliko, da se testo samo oblikuje 
v kroglo).

3. ^e namesto vode uporabimo mleko 
in morda dodamo {e jajce, dobimo 
testo za mehke kruhke. V 
Italiji pa je posebej znana 
foka~a (it. focaccia) ozi-
roma nekak{na poga~a, ki 
jo naredimo iz podobnega 
testa kot za pico, le da sol 
(grobo mleto) potresemo 
po vrhu. Testo z rokami 
raz tegnemo na peka~u 
in ga s konicami prstov 
rahlo potol~emo, da nas-
tanejo majhne vdolbinice. 

Izlet Rim – Vatikan
Kolesarski klub Bexel [portnega dru{tva 
Komenda septembra vabi na tridnevni izlet 
v Rim-Vatikan. Na pot se bodo udele`enci 
podali 13. septembra ob polno~i. Že prvi 
dan, 14. septembra, je v programu ogled 
obronkov in katakomb Ve~nega mesta. 
15. septembra je ogled znamenitosti, 
zadnji dan - 16. septembra pa je v  pro-
gramu obisk Vatikana. Cena izleta je 190 
EUR (minimalno 45 udele`encev) V ceni 
so avtobusni prevoz, preno~itev v dvo-
posteljnih sobah, 2 krat polpenzion, ogled 
(brez vstopnin), vodenje, organizacija in 
zavarovanje. 

Prijave in informacije: Marija [pehonja, tel: 
031-405-303.

Prema`emo z olivnim oljem, potresemo 
z grobo mleto soljo in po `elji dodamo 
{e ro`marin. Pe~emo od 15 do 20 minut 
na 220 stopinj Celzija.

4. Pa dober tek!

5. Vam `eli Marta Jerebi~
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se najve~krat udele`ili rekreacijskih kole-
sarjenj v preteklem letu, ko so prevozili kar 
14 etap s povpre~no udele`bo 45 kolesar-
jev na posamezni vo`nji. Priznanja so letos 
dobili: kolesarke Angelca Ho~evar,Marinka 
Kralj in Rajka Ciba{ek. Med mo{kimi ~lani 
pa so bili priznanj dele`ni: Filip @eleznik, 
Karol Matu{ in Pavle Luter{ek.
Prijetno pa so zdru`ili {e s koristnim. Med 
njimi je nekaj ~asa prebil policist PP Kam-
nik, ki jim je s prakti~nimi nasveti morda 
obnovil `e pridobljene izku{nje, pojasnil 
novosti zakonskih predpisov in odgovarjal 
na ~isto prakti~na vpra{anja. Vsi menijo, 
da je tako sre~anje vsaj enkrat letno ve~ 
kot koristno.  -vc

Kar precej prireditev za ob~inski praznik 
prispeva tudi Dru{tvo upokojencev Ko-
menda. Posamezne sekcije in skupine so 
vedno pripravljene sodelovati. Tako so le-
tos {portniki upokojenci zopet dokazali, da 
s svojim aktivnim `ivljenjem lep{ajo dneve 
sebi in mlaj{im dajejo zgled za koristno 
rabo prostega ~asa.

V po~astitev ob~inskega praznika so prisp-
evali svoj prazni~ni dele` {ahisti, balinarji 
in kolesarji.
[ahovska sekcija je 8. maja organizirala 
{ahovsko prvenstvo upokojencev ob~ine 
Komenda, na katerem je sodelovalo 10 

@e tadicionalna prireditev v spomin na Mi-
lana [inkovca je bila v nedeljo, 13. maja, 
malo skraj{ana, saj je tekmovanje trajalo od 

8. do 16. ure. Vseh prijavljenih tekmovalcev 
je bilo 67. Najstarej{i tekmovalec je bil star 
77 let, najmlj{i pa 8 let. Na progi, dolgi 
12,5 km, je kot `e nekajkat doslej dosegel 
najve~ krogov Zvone Kemperle, ki je progo 
obhodil 5 krat. Dosegel je tudi najhitrej{i 
krog s ~asom 74 minut.

Tekmovalci so bili razdeljeni v 7 kategorij in 
Tudi letos 2. maja so {li planinci na tradicionalni spominski 
pohod Milana [inkovca na Kri{ko planino  

Poleg kolesarjev in {ahistov je Dru{tvo upokojencev organiziralo tudi 
tekmovanje balinarjev. 

Maja je bilo najve~ {ahovskih tekmovanj; 
povpre~no kar dve tekmovanji na teden

Med tradicionalnimi prireditvami je bilo tudi 
meddru`insko lovsko tekmovanje pri lovskem 
domu. Lovci so se merili v streljanju na glinaste 
golobe, v tar~o srnjaka in z zra~no pu{ko 

Upokojenci – {portniki za 
ob~inski praznik

{ahistov. Prvo mesto je zasedel Matja` 
Karnar, drugi je bil Anton Trebu{ak, 
tretjeuvr{~eni pa je Marjan Kern.
V ~asu trajanja praznovanj pa so se {ahisti 
udele`ili tudi ekipnega prvenstva upokojen-
cev Gorenjske 16. maja v Kranju. Ob sode-
lovanju devetih ekip je ekipa na{ega DU v 
postavi: Marjan Karnar,Anton Trebu{ak, 

Vlado Kohek in Pe-
ter Plevel zasedla 4. 
mesto.
Na novem balini{~u 
v Podbor{tu je bali-
narska sekcija DU 
4. maja organizirala 
ekipno prvenstvo vasi 
za obmo~je ob~ine 
Komenda v me{ani 
postavi, ki se ga je 
udele`ilo 8 ekip. Prvo 
mesto je pripadlo eki-
pi iz Most, druga je 
bila ekipa Komenda 
I, na tretje mesto pa 
je uvr{~ena ekipa z 

Mlake.
Najprej delo, potem zabava! je bilo gesl o 
~lanov kolesarske sekcije, ki so se 17. maja 
podali na pot iz Moste, ~ez Kri`, Podbor{t, 
in Cerklje v Komendo. Po zaslu`eni malici 
so podelili tudi priznanja kolesarjem, ki so 

12 ur [entur{ke Gore
dosegli naslednje rezultate: de~ki do 15 let: 
David Osolnik (3 krogi), Matja` Osolnik (3 
krogi) in Alja` [tebe (2 kroga); deklice do 

15 let: Ana Bricelj, Patricija 
Kern in Nina Kern (vse 1 
krog); mo{ki do 35 let: Jure 
Grm{ek in Toma` Zavrl (oba 
2 kroga); mo{ki do 50 let: 
Zvone Kemperl (5 krogov), 
Sre~o Smolnikar (4 krogi), 
Peter Osol-
nik (3 kro-
gi); mo{ki 
nad 50let: 
Jo`e Pavli~ 
(3 krogi), 
Pavle @velc 
(2 kroga), 
[tefan Kern 
(2 kroga); 

`enske do 40 let: Polona 
Osolnik (3 krogi), Mateja 
Podgor{ek (2 kroga), 
Damjana Bricelj (1 krog); 
`enske nad 40 let: Majda 
Lu`ar (3 krogi), Ivanka @
uli~ (2 kroga) in Mihaela 
Poglajen (2 kroga).
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V soboto, 12. maja, dopoldne so pros-
tor pred vhodom v Osnovno {olo v Ko-
mendi zavzele male `ivali in ptice. Dan 
je bil posre~eno izbran, saj je bilo najve~ 
obiskovalcev obeh razstav po kon~ani 

zabavi za otroke Mehur~kov dan, ki je bila 
isto~asno v {portni dvorani.

Dru{tvo gojiteljev malih `ivali Kamnik-
Dom`ale-Menge{ (pa tudi Komend~ani 
so zraven) je na razstavo pripeljalo kunce, 
golobe in perutnino. Razstavljenih je bilo 
11 pasem kuncev, 8 pasem golobov in ve~ 
doma~e perutnine. Za obiskovalce je bil 
najbolj zanimiv velikanski kunec iz pasme 
Orjakov. Vreden je svojega imena, saj 
tehtajo ti kunci tudi ~ez 7 kilogramov.

Dru{tvo na obmo~ju omenjenih {tirih ob~in 
{teje trenutno 15 stalnih ~lanov, ki redno 
razstavljajo v doma~ih ob~inah, pa tudi 
{ir{e so znani. Med drugim so se udele`ili 
evropske razstave malih `ivali v Celju, 
gostovali so v Avstriji, tesno sodelujejo s 
pobratenim dru{tvom iz Trbovelj.

Na hipodromu v Komendi je Konjeni{ki 
klub tudi letos s tradicionalno kasa{ko 
dirko obele`il ob~insko praznovanje. Na 
prireditvi zadnjo nedeljo v maju, ki jem 
bila po vremenu bolj podobna majskemu 
aprilu, je bilo tokrat kar sedem dirk. 
Predzadnja, {esta dirka je bila za memorial 
Janeza Juhanta, zmagovalcu pa je pokal 

Osnovna {ola in Vrtec Mehur~ki sta pripravila 
tudi Mehur~kov dan z animatorjem Stenom 
Vilarjem

Pokal zmagovalcu v dirki za memorial Janeza 
Juhanta je pokal podelil pod`upan Mirko 
Kepic

Po pokalu za 55. zmago pa {e skupinski 
posnetek 

Podjetje Jumicar je pri {oli v Mostah postavilo 
poligon in predstavilo vo`njo kot v pravem 
prometu. 

Vozili so, kot v pravem prometu, u~enci ~etrtih 
razredov

Likovno razstavo najmlaj{ih pa so pripravili 
tudi v {oli v Komendi 

podelil pod`upan ob~ine Mirko Kepic. 
Zadnja, sedma dirka pa je bila {e posebno 
zanimiva, saj je v njej tekmoval tudi Jasin 
GL, konj doma~ina Toma`a Laha s Klanca. 
Po uspe{nem {tartu v leto{nji sezoni je 
Jasin GL tudi tokrat prepri~ljivo zmagal in 
k svojim 54 dodal {e eno zmago. Tako jih 
ima sedaj sku{aj 55 in je nauspe{nej{i med 
zmagovalci na kasa{kih tekmovanjih.

A. Žalar 

Jasin GL ima `e 55 zmag

Dru{tvo za varstvo in vzgojo ptic »Pegam« 
iz Komende, ki ima trenutno osemnajst 
~lanov, je na razstavo pripeljalo papige 
(velike in male), razne eksoti~ne pti~ke, 
kanar~ke, srebrne grlice in nekaj kri`ancev. 
Pisana paleta `ivih barv, drobnih glasov in 
manekenskega postavljanja razstavljenih 
ptic je bila prava pa{a za o~i. Na razstavi 
je sodelovalo {est razstavljavcev. [tevilo 
razstavljenih ptic je bilo skromno, ker je ~as 
za razstave sedaj neprimeren, saj ne{teti 
par~ki ravno sedaj gnezdijo in valijo svoj 
novi rod.

Ves ~as je bilo na razstavnem prostoru 
`ivahno, najve~ obiskovalcev pa je pri{lo 
po kon~ani otro{ki zabavi. Odrasli in pred-
vsem najmlaj{i so imeli kaj videti.

Ni potrebno posebej poudariti, da obe 
dru{tvi vabita v svoje vrste vse ljubitelje 
ptic in malih `ivali. Veliko se bodo nau~ili, 
predvsem pa bodo vzljubili mala in drobna 
bitja, ki ~loveku lahko polep{ajo `ivljenje.

-vc

Male `ivali in ptice na razstavi
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Tekmovanja 
mladih gasilcev
Mladi gasilci GZ Komenda in GZ 
Kamnik so pri~eli leto{nja tek-
movanja v Motniku 21. marca z 
namiznim tenisom. PGD Komenda 
je z eno zlato medaljo Klare Zadrgal 
in kar s tremi ~etrtimi mesti dosegla 
v skupni uvrstitvi drugo mesto, kar 
je za za~etek sezone zelo obetav-
no. Stanje v skupni uvrstitvi se je 
spremenilo `e z naslednjim tek-
movanjem 21. aprila. Mladi gasilci 
so se pomerili v orientacijskem teku 
v Zgornjem Tuhinju. Na tekmovanju 
je sodelovalo 29 ekip iz 8 gasilskih 
dru{tev. Na ̀ alost nismo imeli s se-
boj ekipe mladincev, zato je ekipa 
mladink domov prinesla srebrno 
in bronasto medalje. [e bolj so 
nas razveselili pionirji, ki so z eno 
ekipo osvojili zlato 
medaljo, ena ekipa 
pa je bila ~etrta, s 
tem pa smo domov 
za eno leto odnesli 
tudi prehodni pokal 
skupnega zmagov-
alca v orientaciji.

Mihaela Poglajen, 
mentorica mladine

Maj tudi mesec
gasilcev
V mesecu maju se vsa tri prostovoljna gasil-
ska dru{tva v ob~ini pospe{eno pripravljajo 
na ob~insko tekmovanje. Za gasilce je to 
tekmovanje najbolj pomembno, saj se z re-
zultati uvr{~amo na regijska tekmovanja. 

Florijanova ma{a

Sicer pa smo mesec maj za~eli slovesno, 
saj smo se 6. maja v sve~anih oblekah 
udele`ili Florjanove ma{e v Mostah. Po 
ma{i so nas pogostili gasilci iz PGD Mo-
ste.

Varovanje dirke

V soboto, 19. maja, dopoldne smo va-
rovali kolesarsko dirko, ki je potekala v 
Komendi.

Razvitje prapora

Za vsako Prostovoljno gasilsko dru{tvo pa 
je najbolj sve~an dogodek razvitje prapora. 
PGD Kri` je novi prapor razvil v soboto, 
19. maja. Razvitje so obele`ili najprej s 
slavnostno parado, ki jo je vodila skozi 
vas kri` Menge{ka godba. Botra prapora 
sta bila [tefan Gro{elj in Stane Zarnik iz 
Kri`a. Za prapor so prispevali skoraj vsi 
krajani iz Kri`a in veliko drugih ob~anov 
ob~ine Komenda.

Gasilci so skrbeli za varnost med kolesarsko dirko 

Tudi letos so v Mostah zbrali gasilci Komende, Kri`a, Most in Topol na 
Florijanovi ma{i

Botra novemu praporu PGD Kri` sta bila [tefan Gro{elj in Stane Zarnik 
iz Kri`a

Slovesnega razvitja so se po paradi skozi vas Kri` udele`ili predstavniki 
doma~ih in sosednjih dru{tev in pobratenega dru{tva Dogo{a.   

V odsotnosti ̀ upana je kri{kim gasilcem za`elel uspe{no delo pri akcijah 
pod`upan Mirko Kepic
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^istilna akcija
Majhna, a nadvse u~inkovita ekipa 
je izvedla ~istilno akcijo na Mlaki `e 
v petek, 20. aprila, popoldne. Poh-
valno je, da smo na ta na~in pokazali 
posluh za lepo okolje. Akcijo smo 
sklenili v slabih dveh urah.

M. Brem{ak

Vsak dan na
[tefanji gori
Kme~ki turizem Pri Me`narju na [tefani gori 
je z dodatno dejavnostjo na kmetiji pri~el 
leta 1994, z vpisno knjigo pa s sezono 
1996/1997. Prvo leto so zabele`ili 1305 

obiskov. Vpisi so se z leti pove~evali, 
tako da to sezono bele`ijo `e skoraj 
23.000 obiskov. Sezona se pri~ne 
1. maja in kon~a 30. aprila. Po-
hodniki dobijo za 50 obiskov bro-
nasto zna~ko, za 75 obiskov srebrno 
zna~ko ter za 100 obiskov zlato 
zna~ko in majico. Za nad 300 obis-
kov dobijo vsi pohodniki pokale. 
Leto{njo sezono ima 85 pohodnikov 
nad 100 obiskov, od tega pa 22 po-
hodnikov nad 300 pohodov. Slednji 
so dobili pokale. Najve~ obiskov v tej 
sezoni (kar 365) pa je opravil Franjo 

Verhovnik iz Komende.

To sezono je bil predsed-
nik Jo`e Plevel, v sezoni 
2007/2008 pa bo to funkcijo 
prevzel Janez @lebir. Delovni 
~as je vsak dan od 8. do 20. 
ure.

Ne! Na{e drevo
Verjemem, da so tisti, ki so privija~ili to kov-
insko tablo na `ivo drevo, imeli naj~istej{i 
namen. A vendar najbr` ni pravi na~in 
izra`anja ljubezni do dreves z vijaki in kov-
insko tablo v ̀ ivo drevo. Tabla je privija~ena 
na `ivo drevo na poti na [entur{ko Goro, 
malo pred Skalco.

@enski turnir v
odbojki 
 V okviru ob~inskega praznika je bil 12. maja 
v {portni dvorani v Komendi 5. ̀ enski turnir 
v odbojki. Dekleta so dokazala, da znajo 
igrati odbojko, saj so bile tekme napete 
in zelo zanimive. Na turnirju je sodelovalo 
devet ekip. Sestavljene so bile iz deklet, 
ki `e med letom tekmujejo na odbojkarski 
ligi. Eno ekipo so sestavljale dekleta iz Ko-
mende in se uvrstile na 6. mesto. Zmagala 
je ekipa Zajlarke iz Kamnika.

Teni{ki turnir
Na Podbor{tu je bil 12. in 13. maja teni{ki 
turnir za pokal Ob~ine Komenda. Ta konec 
tedna pa je bilo v Komendi toliko razli~nih 
dogajanj, da se je marsikdo moral odpove-
dati kak{ni prireditvi. Tako je v soboto v igri 
posameznikov tekmovalo le 6 tenisa~ev, ki 
so si prva {tiri mesta razdelili takole: Aljo{a 
Kolar, Janez Komel, Igor Klun in Toma` Pe-
tek. V nedeljo na turnirju dvojic je bilo bolj 
pestro, saj je sodelovalo 20 tekmovalcev, 
ki so igrali po sistemu izr`rebanih parov. 
Med prve {tiri pare so se uvrstili naslednji 
tekmovalci: Aljo{a Kolar in Igor Klun, Tadej 
Vindi{ in Andrej Ba~ar, Taco Omerzu in 
Du{an Gradi{ek, ter Drago Kolar in Sa{a 
Kaplja.

Mihaela Poglajen

Kros v
Suhadolah
[portno dru{tvo Suhadole ̀ e vrsto let 
organizira tekmovanje v krosu, na katerem 
nastopajo tekmovalci vseh starosti. Tudi 
letos se je zadnjo nedeljo v maju na {tartu 
zbralo veliko teka~ev. Poleg doma~inov je 
bilo na prireditvi tudi ve~ teka~ev iz sos-
ednjih ob~in. 

- Peter Pibernik

^lani upravnega odbora Turisti~nega dru{tva so na Podbor{tu 
pripravili tudi dru`abno-prazni~ni piknik, na katerega so 
povabili tudi predstavnike dru{tev, {ole in ob~ine.

Nad Re`ijskim obratom v kul-
turnem domu je Mladinsko 
dru{tvo Komenda v petek, 17. 
maja, slovesno odprlo prostore 
Mladinskega dru{tva. V  pe-
tek, 25. maja, pa je pripravilo 
nostalgi~ni ve~er z naslovom 
Dan mladosti.
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V zrcalu kamene dobe (2)
Med prebivalci indonezijske province Papue, Nova Gvineja

Karakteristike Papuancev: Nova Gvine-
ja je ena od tistih predelov sveta, ki mo~no 
buri domi{ljijo ljudem iz civiliziranega 
sveta. Tudi na{e potovanje v to oddaljeno 
de`elo je bilo pre`eto z velikimi neznan-
kami in domi{ljijo. Ko smo tamkaj{nje 
ljudi bolje spoznali, pa so se nam odkrile 
marsikatere njihove lastnosti: do tujcev so 
nezaupljivi in nekoliko zaprti, dar sprejmejo 
s hvale`nostjo, predvsem pa radi pokadijo 
kak{no cigareto. So izjemno revni, pa tudi 
kdaj pa kdaj la~ni, `ivijo v lesenih, s slamo 
pokritih kolibah. Cenovni kriteriji so jim 
tuji (ko smo pri Danijih visoko v gorovju 
pokazali zanimanje za majhnega pra{i~ka, 
je bil po njihovem prepri~anju pra{i~ek 
vreden, prera~unano v na{o valuto, skoraj 
3000 EU).

Zahtevno potovanje: Na{e potovanje 
je potekalo po eni od zadnjih in najbolj 
pristnih divjinah na{ega planeta, kjer ljudje 
`ivijo na robu kamene dobe.

Glede na nepredvidljive okoli{~ine smo 
na pot od{li dobro psihi~no in kondicijsko 
pripravljeni. V psihi~nem pogledu nam 
je bila v pomo~ dobro ugla{ena skupina 
sopotnikov, za pridobitev fizi~ne kondicije 
pa smo opravili ve~ vzponov v gore.

Na 28-dnevno pot smo se z brni{kega 
letali{~a odpravili 21. april 2006. V skupini 
nas je bilo osemnajst. Z letalom smo poto-
vali preko Dunaja, Frankfurta, Kuala Lum-
purja v Maleziji in Dempasarja na Baliju, kjer 
smo se namestili v znamenitem turisti~nem 
kraju Kuti. Po nekaj dneh bivanja na Baliju, 
kjer smo opravili ve~ vo`enj po otoku, se 
povzpeli na kade~i vulkan Batur in s kanuji 
zasledovali delfine, smo sredi no~i odpo-
tovali proti Indonezijski provinci Papui. 
Najprej smo pristali v Timiki, kjer je letali{~e 
za potrebe enega najve~jih rudnikov bakra, 
zlata in srebra na svetu. Tod je izstopilo 
ve~ delavcev rudnika, raztovorili pa so tudi 
veliko blaga. Polet smo nadaljevali proti 
Sentaniju, kjer smo izstopili.

Pogled iz letala na zahodni del otoka 
Nove Gvineje je bil zastra{ujo~: razen v 
najvi{jih gorah, kjer prevladuje skalovje 
in goli~ava, prekriva otok neprehodna 
d`ungla z globoko vrezanimi rekami, v 
ravninah pa je zaraslo mo~virje, kjer mrgoli 
z malarijo oku`enih komarjev. Tu in tam je 
bilo opaziti tudi manj{e jase sredi mo~no 
zarasle go{~ave in kolibe staroselcev-
Papuancev.

Wamena, obljubljeni kraj sredi di-
vjine: Naslednjega dne se v turobnem 
in de`evnem jutru pe{ odpravimo na 
letali{~e Sentani. Pred de`jem za{~itimo 
le nahrbtnik, sebe pa prepustimo blagemu 
tropskemu tu{u. Formalnosti tod opravimo 
hitro. Odletimo z manj{im propelarskim 
letalom in po dobri uri pristanemo v Wa-
meni, osrednjemu kraju na gorski planoti, 
kjer se v okljukih v vi{ini okrog 1600 m vije 
reka Baliem.

Tod nas preseneti prepro{~ina letali{ke 
stavbe. Nikjer ni rentgenskih naprav in 
ra~unalnikov, vse deluje ro~no in brez 
zapletov.

Po prihodu v letali{ko stavbo se nam 
predstavi Rufus, vodi~, ki nas odslej vodi 
od vasi do vasi po goratem predelu Maoke. 
Obljubil je, da bo priskrbel za zanesljive 
nosa~e iz plemena Dani, katerih pripadnik 
je tudi on. Sicer pa pleme Danijev velja za 
eno od najspektakularnej{ih odkritij v 20. 
stoletju.

Prehranjevati se na trekingu ni bilo la-
hko: Ker so v Indonezijski provinci Papue 
`ivljenjske razmere zelo skromne, smo 
morali za hrano poskrbeti sami, nosili pa so 
jo nosa~i plemena Dani. Toplo izdatnej{o 
hrano smo pou`ili enkrat na dan, proti 
ve~eru. Na treking smo se odpravili po 
manj obilnemu zajtrku, ve~ hrane smo si 
privo{~ili ob malici, saj nas je naporna 
pot po ve~ urni dnevni hoji dokaj iz~rpala. 
Mesna salama in pr{ut sta bila ob kruhu 
glavni sestavini vsakodnevne malice. Kakor 

hrano, so tudi pitno vodo 
nosili nosa~i. Posebno 
smo skrbeli za ~isto~o, saj 
je obstajala nevarnost, da 
se oku`imo z razsajajo~o 
se kolero.

Vsak izmed nas je 
prinesel od doma kos 
salame in nekaj `ganjice 
ali wiskija. Pitje vodke z 
dodatkom eksoti~nega 
sadja, vendar ne med 
hojo, je bilo nekaj poseb-
nega: povezalo nas je, 
razku`evalo in energijsko 
krepilo.

Dobro sodelovanje v 

skupini nam je v najte`jih pogojih in v neu-
dobju ustvarilo odli~no razpolo`enje.

@ivljenje Danijev: Wah-wah-wah-
wah je pozdrav Papuancev, pomeni pa 
vse najlep{e: veselje, zadovoljstvo in 
dobrodo{lico.

Ljudstvo plemena Danijev, s katerimi 
smo se sre~evali in dru`ili na trekingu, go-
jijo majhne pra{i~ke in nekaj perjadi, ostale 
`ivine (ovce, koze, govedo …) ne gojijo. 
Hrana, ki jo u`ivajo, je premalo pestra in 
ve~inoma enoli~na (sladki krompir), ve~krat 
pa je tudi primanjkuje. Umrljivost je visoka 
(malarija, kolera, plju~nica …), povpre~no 
do~akajo 40 do 50 let. Z drugimi plemeni 
nimajo povezav – se sovra`ijo. Namesto 
sodelovanja se ljudje iz razli~nih vasi izo-
gibajo drug drugemu. Tudi kanibalizem 
(ljudo`erstvo) v bolj odro~nih krajih ni 
izklju~en.

Poskusi  mis i jonar jev,  da j ih  iz 
animisti~nega verovanja preusmerijo v 
kr{~anstvo, niso obrodili veliko sadov. Us-
peli so jih le nekoliko prepri~ati, da »ni lepo 
pojesti ~loveka«. Animisti~no verovanje 
je {e vedno mo~no prisotno: verujejo v 
duhove in njihovo prisotnost v stvarjenju 
narave in v predmetih, ki jih uporablja 
~lovek. Bojijo se zlasti zlih duhov, ki jim po 
prepri~anju mo~no krojijo usodo. Da se jim 
odkupijo, jim darujejo za njih dragocene 
predmete ali posamezne dele `ivali (npr. 
u{esa in rep od pra{i~ka).

Pra{i~ka ne zakoljejo, ampak ga v srce 
ustrelijo s pu{~ico iz lesenega loka. Krvi 
mu ne spustijo. Mesa ne pe~ejo, ampak 
ga du{ijo pod pregretim kamenjem z 
vmesnimi plastmi gozdnatega rastlinja. 
Du{ijo tudi sladki krompir. V obredu mo{ki 
pojedo meso, `enske in otroci pa oberejo 
kosti. Zelenjavo in krompir, ki je po du{enju 
mesa pod njim nekoliko prepojen z mastjo, 
jedo vsi.

Sladki krompir gojijo pove~ini na 
strmih pobo~jih gorovja Maoke. Z uporabo 
leseno-kamnite motike poljedelsko delo 
opravljajo `enske, mo{ki pa jih ponavadi 
stra`ijo, saj se bojijo da jim kdo ne ukrade 
mlade ̀ ene. Poleg opravil na polju ̀ enske 
skrbijo za otroke. ̂ e je mogo~e jih dojijo do 
sedmega leta. Dogaja se celo, da `enska 
doji na eni strani otroka, na drugi pa malega 
pra{i~ka, saj so pra{i~ki zanje najve~je 
bogastvo.

Najve~je darilo: Eno od najve~jih 
daril, ki smo ga prinesli s seboj domov, je 
spoznanje, da se ~lovekova sre~a ne skriva 
samo v izobilju in materialnih dobrinah, am-
pak izvira iz povezanosti med dru`inskimi 
~lani in drobnih pozornosti kot so nasmeh, 
objem in skromna darila. Papuanci namre~ 
za na{e razmere `ivijo izredno revno `iv-
ljenje, a se znajo pogosteje od nas zvedavo 
in skrivnostno nasmehniti.

Napisala dr. Marko in
dr. Angelca @erovnikNa trekingu med vasmi, hudourniki in d`unglo
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V sredo, 2. maja, je minilo 286 let, 
od kar se je rodil Peter Pavel Glavar; 
natan~neje povedano, je v krstni knjigi 
stolne `upnije v Ljubljani vpisan datum 
njegovega krsta. V spomin na ta dogodek, 
predvsem pa po~astitev njegovega dela in 
zaslug za Komendo in Komend~ane, sva z 
urednikom za razvedrilo pri listu Dru`ina, 
Andrejem Praznikom, 12. aprila obiskala 
vse cerkve, ki so v njegovem ~asu spa-
dale pod nekdanjo razse`no komendsko 
`upnijo.

Pohod sva za~ela ob 7.30 pri Begi}evem 
kipu Glavarja na cerkvenem trgu v Ko-
mendi, kon~ala pa ga po malo manj kot 
dvanajstih urah hoje s kraj{imi postanki ob 
ogledih cerkva in kosilom iz nahrbtnika ob 
19.15 z zahvalno molitvijo v ̀ upnijski cerkvi 
sv. Petra v Komendi.

Andrej je tako videl krasne cerkve in 
u`ival v lepi naravi, bil pa je vesel 
tudi uhojenih in razgibanih delov 
planinskih poti, ki jih je markiralo in jih 
oskrbuje PD Komenda, meni pa se je 
predvsem izpolnila dolgoletna `elja. 
To sem {e za ~asa prvega predsed-
nika PD Komenda Milana [inkovca 
izrekel njemu in drugim ~lanom 
tega dru{tva, vendar ni pri{lo do 
njene uresni~itve. Milan mi je malo 
pred smrtjo dejal, da ni pozabil na 
moj predlog in da bi ga res kazalo 
uresni~iti, vendar ga je `al prehitela 
smrt. Potem mi je v glavo {inila misel, 
kaj ~e bi za spremljevalca povabil An-
dreja Praznika, ki za Dru`ino pripravlja 
zapise o planinskih izletih. Takoj je bil 
za to. Tudi zaradi tega, ker je deloma 
`e hodil po poteh PD Komenda, ko 
je obiskal Tunjice, zanimale pa so ga 
{e druge poti. Zagotovil se mu, da 
ne bo razo~aran. In res ni bil, ~eprav 
mi je na koncu priznal, da ni mislil, 
da bova morala toliko prehoditi (po 
njegovi oceni okrog {tirideset kilo-
metrov). Odkrito povedano, tudi sam 
nisem predvideval, da bo najina pot 
tako dolga in naporna (predvsem 
zaradi hoje po asfaltu ali peskastih robovih 
cest), vendar so bole~e noge in `ulji `e 
zaceljeni in pozabljeni, ostalo pa je veliko 
zadovoljstvo nad vsem, kar sva videla 
in do`ivela. Temu se imava najprej zah-
valiti dobrim du{am, ki so nama odpirale 
vrata cerkva, od komendskega `upnika 
Zdravka @agarja do kri{ke me`narice Zofije 
Grm{ek, mo{~anske me`narice Ivanke 
Horvat, suhadolske me`narice Marije 
[orn, zapo{ke me`narice Irene Bohinc, 
p{a{kega me`narja Nandeta Podjeda 
in tunji{kega cerkvenega klju~arja Petra 
Steleta. Ti so nama, zaporedoma, razka-
zali `upnijsko cerkev sv. Petra v Komendi 
(1729), podru`ni~ne cerkve spreobrnjenja 
sv. Pavla na Kri`u (1736), sv. Bo{tjana v 

Mostah (1512) in sv. Klemena v Suhad-
olah (1740) – vse tri v komendski `upniji, 
`upnijsko cerkev sv. Nikolaja v Zapogah 
(1737), podru`ni~no cerkev Marije Mag-
dalene na P{ati (1738) v `upniji Cerklje na 
Gorenjskem in `upnijsko cerkev sv. Ane v 
Tunjicah (1762/1766).

Vse te cerkve, razen mo{~anske in 
tunji{ke, je dal iz dohodkov, ki mu jih je 
prina{ala Komenda pri Sv. Petru na Kran-
jskem, ki jo je leta 1698 dobil v u`itek, 
zgraditi komendator Peter Jakob baron de 
Testaferrata z Malte (1673-1763), o~e ko-
mendskega du{nega pastirja Petra Pavla 
Glavarja (1721-1784).

Omenjene cerkve so v Glavarjevem 
~asu spadale pod komendsko `upnijo, so 
bile, razen cerkve sv. Petra, podru`ni~ne. 
Zapo{ka cerkev je postala `upnijska leta 
1876, tunji{ka leta 1875, zidal jo je Peter 

Pavel Glavar, p{a{ka podru`nica pa od re-
form cesarja Jo`efa II. pripada cerkljanski 
`upniji. K mo{~anski cerkvi je dal baron 
Testaferrata leta 1722 prizidati kapelo sv. 
Fran~i{ka Ksaverja.

Vse te cerkve so po zaslugi `upnikov 
Nikolaja Pavli~a in Zdravka @agarja (Ko-
menda), na{ih rojakov Mihaela @nidarja, 
nekdanjega ̀ upnika v Zapogah, in Pavleta 
Juhanta (sedanjega `upnika v Tunjicah) 
ter cerkljanskega `upnika Stanislava 
Gradi{ka, pa tudi dare`ljivih in prizadevnih 
`upljanov in prebivalcev podru`nic zelo 
lepo obnovljene, tako da jih je res veselje 
pogledati.

To sva naredila, ko sva prehodila pot 

od ene do druge, spotoma pa videla ve-
liko naravnih znamenitosti in zanimivosti, 
v gozdovih sre~evala srne, na travnikih 
sive ~aplje, pri Torovem s poti pregnala 
smokuljo, ki se je grela na soncu, med 
vzpenjanjem proti [entur{ki Gori naju 
je v listju pozdravil kos, preletelo naju je 
ve~ hrume~ih ptic – letal, ki so pristajala 
oziroma vzletavala na brni{kem letali{~u. 
Predvsem pa naju je po`ivljala in objemala 
narava v vsem pomladanskem razko{ju: 
razcvetelo sadno drevje, ozelenela drevesa 
v me{anem gozdu, regrat v polnem 
razcvetu, celo oljna repica.

V Utiku sva se zelo razveselila pri-
jaznih doma~inov, ki sta nama povedala, 
kako lahko prideva ~ez polje najprej do 
Repenj, nato pa do Zapog, tam nama je 
me`narica Irena pokazala bli`njico do 
Vodic, na [entur{ki Gori sta nama zakonca 
France in Majda Drolec svetovala, naj jo 
proti Tunjicam raje mahneva po markirani 
planinski poti.

Od`ejala sva se tudi pri »ta `egnanem 
studencu« pod Hosto in pri izviru P{ate, 
pivo pa si privo{~ila {ele doma.

Pohodnikom svetujeva, da zaradi 
velike dol`ine poti, posebej precej kilo-
metrov asfalta, ki jih ni prijetno »nabijati« 
v gojzarjih, raje prehodijo le najlep{e 
»planinske dele« poti oziroma jo prevozijo 
z gorskim kolesom. Pri tem pa morajo na 
tistih gozdnih delih, kjer je veliko listja in 
so strma travnata pobo~ja, zelo paziti, 
oziroma je bolje iti pe{, da ne bo pri{lo do 
zdrsa in nesre~e.

Dajeva zgolj osnovno orientacijo poti, 
kajti nekajkrat sva se morala dobro znajti v 
gostem gozdu, prestopala sva ̀ i~ne ogra-
je, preskakovala jarke, hodila po travni{kih 
mejah in raznih poljskih in gozdnih poteh, 
ponekod pa, kjer ni kazalo druga~e in je 
bila {e nizka trava, sva jo ubrala kar ~ez 
travnik. Malo naju je pri tem »bolelo srce«, 
vendar {e zdale~ nisva naredila tolik{ne 
{kode, kot jo traktor s priklju~ki.

Glavarjeva pot, kot sva jo »krstila, je v 
la`je obvladljivi ina~ici, primerni z uporabo 
gorskega kolesa, taka: Komenda-Kri`-
Moste-Suhadole-Mlin~ki-vrh Hoste-Utik-
Bukovica-Vodice-Zapoge-Vodice-Sp. 
Brnik-Zg-Brnik-Cerklje-P{ata-[entur{ka 
Gora-Tunjice-Mlaka-Komenda. V te`ji 
ina~ici, v celoti pe{ oziroma s pomo~jo 
gorskega kolesa, povezani z dosti iznajdlji-
vosti, spra{evanja, predvsem pa volje in 
vztrajnosti ter kar precej telesne kondicije 
ob lepem in ne prevro~em vremenu (nujna 
za{~ita pred `go~im soncem in primerna 
la`ja planinska obutev!) pa: Komenda-Kri`-
Moste-Suhadole-vrh Hoste-Utik-Repnje-
Zapoge-Torovo-Vodice-Vopovlje-Po`enik-
P{ata-[entur{ka Gora-Vi{evica-Vrhovje-
Tunjice-Vinski Vrh-Mlaka-Komenda.

Sre~no, v celoti ali le deloma po poti 
slavnega rojaka Petra Pavla Glavarja!

Jo`e Pavli~

Begi}ev kip Petra Pavla Glavarja

Po Glavarjevi poti



21

Glasilo ob~ine Komenda 5/2007Aplenca ZANIMIVOSTI

Pokrit balon kotalkarjev v {portnem parku 
Dom`ale se je 26. aprila spremenil v pravi 
Zdravstveni dom za pli{aste igra~ke ali z 
drugimi besedami v De`elo Medimedo, kat-
ero so omogo~ili ob~ina Dom`ale, Spar in 
Kamni{ke lekarne. Obiskalo ga je 350 otrok 
iz dom`alskih vrtcev, Meng{a in Komende. 
[tudenti medicine so otrokom predstavili 

delo zdravnika na prijazen na~in, in sicer 
tako, da zbolijo njihove igra~e, ki so jih 
skupaj pozdravili. Cilj Projekta Medimedo 
je zmanj{ati tako strah otrok pred zdravniki 
kot tudi negotovost bodo~ih zdravnikov ob 
sre~anju z najmlaj{imi pacienti.

Projekt Medimedo je nastal pred ve~ leti 
v Skandinaviji, ko so {tudenti medicine 
opazili, da ima vse ve~ otrok zelo negativen 
odnos do zdravnikov in zdravstvenega 
okolja nasploh. Odlo~ili so se, da to spre-

menijo, leta 2001 so se projektu pridru`ili 
{e slovenski {tudenti medicine, do sedaj 
je De`elo Medimedo obiskalo preko 3000 
otrok.

Projekt Medimedo je namenjen pred{olskim 
otrokom, da na spro{~en na~in 
preko igre premagajo strah pred 
zdravni{kimi pregledi. V im-

proviziran zdravst-
veni dom za igra~ke, 
otroci prinesejo svoje 
bolne prijatelje, obisk 
pri~nejo v ~akalnici, 
nadaljujejo v ambu-
lanti, operacijski sobi 
in oddelku za rent-
gen ter lekarni. Ne 
manjka niti igralnica 
za ~akajo~e otroke, 
kjer se otroci in nji-
hovi mali pacienti 
sprostijo, ri{ejo in se 
pogovorijo s {tudenti psi-
hologije. Sam potek je podo-
ben kot v pravem zdravst-

venem domu, v ~akalnici otroci oddajo 
zdravstvene izkaznice igra~k, {tudenti 
otroke pripravijo na pregled tako, da se z 
njimi pogovarjajo o obisku pri zdravniku, 
nato jih pokli~e sestra in vsak otrok s 
svojo igra~ko odide v ambulanto, kjer z 
zdravnikom skupaj pregledata bolnika. 
Po potrebi se opravi rentgensko slikanje 
ali manj{a operacija. Po pregledu odide 
otrok z receptom v lekarno, kjer dobi po-
sladek ter priznanje za pogumen obisk pri 
zdravniku. Otrokom se tako ni treba bati, da 

Geolo{ki kro`ek Kamenkost

Peti~ na Minfosu
Geolo{ki kro`ek na Osnovni {oli Komenda 
Moste je 12. in 13. maja `e peti~ sodeloval 
na mednarodni razstavi mineralov, fosilov in 
okolja v Tr`i~u. Ker je bila leto{nja prireditev 
namenjena mladosti, varstvu okolja ter 
znanosti, smo k sodelovanju povabili tudi 
na{o EKO-{olo.

Njena koordinatorka Darinka Marija Erjavec 
je vabilo z veseljem sprejela, njena origi-
nalna postavitev pa je zelo popestrila na{ 
razstavni prostor.

Razstava je lepo uspela, ~e upo{tevamo, 
da so ~lani izredno mladi, saj je najmlaj{i 
~lan star 6 najstarej{i pa 11 let.

Razstava kamnin, mineralov in fosilov 
Tr`i~

V soboto 13. maja, ob 8. uri zjutraj, smo 
se z gasilskim avtom PGD Kri` odpeljali 
v Tr`i~ na razstavo. Ko smo prispeli, smo 
v dvorano znosili vse kar je {e ostalo od 
prej{njega dne. Vse smo razporedili v vi-
trine in na mize, ki so nam bile namenjene. 

Otroci v lekarni De`ele Medimedo

Mali Filip je k zdravniku prinesel svojega medvedka z 
zlomljeno nogo

Zdravstveni dom za igra~ke otrok iz Komende bi bili sami pregledani in lahko spro{~eno 
sodelujejo pri igri. Ob tem je glavno vodilo, 
da se otroke aktivno vklju~i v sam pregled 
bolne igra~e. Otroci lahko spra{ujejo, 
vsega se lahko dotaknejo, poskusijo kako 
deluje stetoskop, merilec tlaka, …

Pred De`elo Medimedo pa stoji tudi re{ilni 

avtomobil, katerega re{evalci otrokom 
razka`ejo, jim razlo`ijo osnove prve 
pomo~i in poudarijo telefonsko {tevilko 
112, katero morajo poklicati v primeru 
nesre~e. Tudi v re{evalnem avtomobilu 
velja pravilo, da se lahko vse vpra{a in se 
vsega dotakne.

Veselje in zadovoljstvo otrok je bilo 
neizmerno, otroci so bili ponosni, da so 
lahko pomagali svojim malim prijateljem, 
kar pa je {e bolj pomembno, prav zagotovo 
se je strah pred zdravniki pri marsikaterem 
otroku precej zmanj{al.

Katarina Karlov{ek

Na njih je bilo veliko stvari, od kamnov, slik, 
do pripomo~kov za rudarje. Obiskovalcem 
smo razlagali njihov pomen in imena in tako 
smo si prislu`ili kak prostovoljni prispevek. 
Pri{lo je veliko ljudi. Kdaj pa kdaj smo se jim 
pridru`ili tudi mi, si ogledali zanimivosti in 
kaj kupili. No, jaz sem kupil kar nekaj stvari 
in porabil ves denar za kamnine, tako, da 
sem bil zve~er `e po{teno la~en. [li smo 
tudi na okroglo mizo in tam so nam na 
platno pokazali 3D slike podzemnih jam, 
gora in zbirko mineralov.

Poleg na{ega razstavnega prostora so 
imeli svoj prostor tudi predstavniki iz Idrije, 
iz rudnika `ivega srebra. Na mizi so imeli 
velik kos rude in spra{evali obiskovalce 
koliko tehta. Za pravilen odgovor so ponu-
jali nagrado.

Zve~er, ko sta o~i in mami pri{la po mene, 
sva z o~ijem takoj od{la ugibat te`o rude. 
Izpolnil sem listek in ga vrgel v {katlo za 
odgovore. Bilo mi je zelo v{e~. Malce la~en, 
malce `ejen, sem se odpeljal domov.

Za konec, naj povem {e to: ~ez tri dni sem 
dobil po{to in pismo je pri{lo iz Idrije. Za 
pravilen odgovor, na vpra{anje »koliko 

tehta vzorec rude«, sem dobil vstopnico 
za ogled Antonijevega rova, najstarej{ega 
dela rudnika `ivega srebra v Idriji.

No, pa naj kdo re~e, ~e si upa, da se del 
mojega `ivljenja ne vrti okrog kamnov!?

Kamnit pozdrav iz geolo{kega kro`ka 
Kamenkost.

Jan [penko 4.d, Filip Zavrl 1.a

^istili smo okolico Komende. Nabrali smo 
16 vre~ smeti. Potem je bilo vse ~isto.

Tr`i~:

V Tr`i~u smo bili na razstavi Mineralov in 
fosilov. Bilo je zelo lepo. Najbolj mi je bilo 
v{e~, ko sem spiral zlato. V{e~ mi je bil fos-
ilni pol`ek, ki ga je razstavljal na{ kro`ek.

@iga Mo~nik 1.b 

Ko smo v soboto zjutraj z gasilskim kombi-
jem od{li v Tr`i~ sem bil zelo vesel. Komaj 
sem ~akal, da bom lahko pri mikroskopu 
razlagal o kamnih. Letos sem bil zelo 
navdu{en nad izpiranjem zlata, kar ne-
kajkrat sem preizkusil ali imam kaj sre~e. 
[el sem tudi na ogled Dov`anove soteske, 
ki je zelo lepa.

Jerneja Slapnik An`ur 1.b
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Ines
Mo~no nas je pretresla vest, da je na 

pragu `ivljenja za vedno od{la Ines An-
drejka. @ivela je med nami, zelo blizu nas, 
pa vendar tako dale~. Zadnja leta nam je 
- Ustanovi Petra Pavla Glavarja - vsako leto 
sporo~ala, kako napreduje njen {tudij in se 
hkrati priporo~ala za na{o pomo~. Nudili 
smo ji jo v okviru na{ih zmo`nosti. Ponudili 
smo ji tudi osebno pomo~ strokovnjakinje. 
Zavedali smo se, da je to kapljica v morje, a 
vendar. Ines je pridno {tudirala in bila blizu 
konca {tudija. Upali smo, da se bli`a svojemu 
cilju in da jo to osre~uje in izpolnjuje. @ivela 
je mirno, tiho, videli smo jo le ob~asno. V 
svojem indijskem prijatelju je, tako je dejala, 
na{la izpolnitev svojih duhovnih hrepenenj. 
Nismo vedeli, da so bili boji v njej tako 
hudi, morda nismo znali, nismo hoteli, si 
nismo vzeli ~asa. Kaj bi lahko ve~ storili, se 
spra{ujemo? Ines, dala si nam sporo~ilo, 
ki govori samo zase: bodimo odprtih o~i in 
odprtih src. Imejmo srce za druge, ustavimo 
se sredi na{ega divjega vsakdana, ponudimo 
prijazno roko so~loveku, prisluhnimo tihemu 
klicu na pomo~. Ne bojmo se, da bomo iz-
padli vsiljivi. Ustanova Petra Pavla Glavarja je 
tudi zato tu, da prisluhne na telefonski {tevilki 
040 280 245 (www.uppg.si).

Ines, hvala ti za vse, kar si nas nau~ila. 
Hvala ti, da si nam zaupala. ^eprav ti, `al, 
nismo znali in zmogli bolje pomagati.

dr. Marta Ciraj, predsednica
Uprave Ustanove Petra Pavla Glavarja

In{trukcije pomenijo posredovanje 
znanja, pou~evanje zunaj {ole, spod-
bujanje in usmerjanje dejavnosti posa-
meznika k dolo~enim u~nim vsebinam in 
ciljem. Lahko so tudi napotki in navodila za 
samoizobra`evanje.

Pri vpra{anju, zakaj so in{trukcije vedno 
pogostej{i pojav, najdemo odgovore v ve~ 
smereh:

1. U~ni programi so za nekatere u~ence 
in dijake, predvsem pri posameznih pred-
metih, prete`ki. Intelektualne sposobnosti 
niso vedno homogene, temve~ so lahko 
na posameznih podro~jih tudi {ibkej{e, s 
~imer se povezuje slab{i uspeh ali neuspeh 
pri u~enju. 

2. Razlaga u~iteljev in metodi~ne izpel-
jave so lahko pomanjkljive, kar povzro~a 
te`ave v sledenju u~ni snovi.

3. Predznanje pri posameznih u~nih pred-
metih je lahko pomanjkljivo in onemogo~a 
nadaljnje osvajanje u~ne snovi v razredu.

4. Posameznik ima lahko specifi~ne 
u~ne te`ave (npr. motnjo branja, pisanja, 
ra~unanja, koncentracije), zato so potrebne 
specialne metode pou~evanja in individual-
iziran pristop.

5. U~enec ali dijak ima lahko tudi prob-
leme z motivacijo (npr. izbire programa ni 
bila prava; znanje ni vrednota; program 
je prezahteven glede na sposobnosti; za 

izobra`evanje v dolo~enem programu so se 
odlo~ili star{i in ne dijak; u~enec ali dijak je 
pod vplivom pasivne skupine so{olcev…). 
Lahko gre tudi za ̀ ivljenjsko neizku{enost, ko 
u~enci vi{jih razredov in dijaki ̀ elijo o sebi sa-
mostojno odlo~ati, a se ne zavedajo posledic 
slab{ega u~nega uspeha ali neuspeha.

6. Vzrok je lahko tudi dalj{a odsotnost 
od pouka (npr. zaradi bolezni) in bi bilo sa-
mostojno u~enje prezamudno, ker se u~na 
snov hitro kopi~i.

7. Tudi razvajenost in pretirana odvis-
nost od u~ne pomo~i star{ev je lahko vzrok 
slab{ega u~nega uspeha ali neuspeha. 
S tem so lahko povezana tudi nerealna 
pri~akovanja, ker se jim ni treba za ni~ truditi, 
pri~akujejo, da jim bo vse dano.

8. U~enci ali dijaki se pogosto samosto-
jno ne znajo u~iti.

Prav zaradi razli~nih potreb po in{trukcijah, 
moramo ve~ino teh gledati kot na nujna in 
dobra pomo~ u~encu ali dijaku, ki se ~uti 
nemo~nega in ne more biti uspe{en.

In{trukcije lahko nudijo u~itelji, so{olci, 
star{i, bratje ali sestre, lahko pa so to razli~ne 
osebe, ko postaja in{truiranje njihova poklic-
na pot, ali pa si s pla~animi urami izbolj{ajo 
svojo ekonomsko bazo. Sprejeti moramo 
dejstvo, da so tudi in{trukcije postale del 
pridobitne dejavnosti.

(se nadaljuje)
Dr. Angelca @erovnik

Sodoben na~in pridobivanja informacij se 
je `e pred ~asom iz knjig preselil na internet 
(medmre`ne povezave) in zadnje ~ase tudi 
na mobilno telefonijo. Mo`nosti pridobivanja 
znanja po internetu so postale dostopne veliki 
ve~ini ljudi, predvsem tistih, ki vsakovrstne 
informacije potrebujejo za svoje delo, pa tudi 
vsebin za zabavo vsake vrste. Tudi tistih, ki 
lahko neugodno vplivajo na osebnostno rast 
uporabnikov, predvsem mladih, ki {e nimajo 
izoblikovanih osebnih in dru`benih vrednot, 
ki bi jim narekovale izbiro vsebine in kvalitete 
vseh mogo~ih znanj in »znanj«.

Medmre`na povezava je postala vsa-
kodnevna potreba strokovnjakov, poslovne`ev 
in radovednih ljudi, ki si `elijo {iriti osebna 
znanja, izpopolniti znanje, ali pa si pridobiti nov-
ice z vseh koncev sveta in razli~nih podro~ij. ri 
uporabi medmre`nih povezav pa je ra~unalnik 
postal sestavnih del `ivljenja in zabave pred-
vsem mladih, ki marsikdaj povsem nekriti~no 
brskajo za vsebinami, neprimernimi zanje.

Obstaja pa {e ena nevarnost. Izurjenim 
nepridipravom vsake vrste je brez velike muje 
mogo~e pridobiti osebne in druge podatke 
uporabnika medmre`ja in jih izkori{~ati za 
nepo{tene namene.

Ker prevladuje ocena, da vsi, ki imajo doma 
medmre`no povezavo, vedo, kako ravnati v 
primerih, ko naletijo na zahtevo, da posredo-

vanje osebnih (n spletnih) podatkov zahtevajo 
posamezne vsebine spletnih strani ali povezav, 
vedo kako ravnati, obstaja nevarnost, da 
zahtevane podatke posreduje mladoletni up-
orabnik. V tem grmu pa ti~i zajec. In nevarnost, 
da bodo va{i osebni podatki izkori{~eni za 
razne ne~astne in nepo{tene namene.

Poleg nevarnosti, da bi podatki o up-
orabniku ali spletnem naslovu pri{li v neprave 
roke, ker pri ravnanju nismo najbolj previdni 
ali dosledni, obstaja tudi velika verjetnost, da 
mladostnik pride preko medmre`ja do povsem 
neprimernih ali celo {kodljivih vsebin. Ni namen 
tega pisanja, da bi opredeljevali primernost 
vsebin – za to so odgovornih star{i in pedagogi. 
Potrebno pa je, da vsaj nekoliko pobrskamo 
za statisti~nimi podatki (leto 2004 in 2005).
Ve~ kot polovico star{ev skrbi varnost njihovih 
otrok, ki brskajo po medmre`ju (54%), 13% to 
ni ~isto vseeno, 32% pa je takih, ki jih to sploh 
ne skrbi. Ve~ina anketirancev (75%) meni, da 
je otrokom potrebno omejiti dostop do tistih 
vsebin na medmre`ju, ki zanje niso primerne. 
Da je dostopnost do vseh (tudi neprimernih) 
vsebin omogo~ena vsem (tudi otrokom in 
mladostnikom) zelo skrbi 24% vpra{anih, 30% 
malo skrbi, ~isto vseeno ni 13%, 32 % pa to 
dejstvo sploh ne skrbi.

70% meni, da je otrokom potrebno omejiti 
dostop tudi do tistih neprimernih vsebin, ki jih 

In{trukcije - potreba ali potuha? (1)
Star{i svojim osnovno{olskim in srednje{olskim otrokom vedno pogosteje 
pla~ujejo in{trukcije. Potrebne so zaradi slab{ega u~nega uspeha ali neuspeha.

omogo~a mobilna telefonija.
Po podatkih raziskave Eurobarometer 

2006 se Slovenija po uporabi interneta med 
otroki uvr{~a na osmo mesto (visoko nad 
povpre~jem). Temu primerna bi morala biti tudi 
skrb za varnost dela z ra~unalnikom, predvsem 
pa skrb za varnost mladih pred vsem, kar bi 
utegnilo ogroziti njihovo osebnostno in eti~no 
rast in zdrav razvoj.

Pri fakulteti za dru`bene vede, Centru za 
metodologijo in informatiko deluje projekt 
SAFE-SI, ki je varovanju pred nevarnostmi 
interneta izdal posebno publikacijo, »Varno 
spletno deskanje in klepetanje«, ki je bila tudi 
vir za navedene podatke. Bro{ura po bese-
dah mag. prof. Jo`eta Zrim{ka, Generalnega 
direktorja Direktorata za informacijsko dru`bo, 
omogo~a bolj{i vpogled v mo`nosti, ki jih 
omogo~ajo sodobne tehnologije in ponuja 
koristne napotke, kako te tehnologije varno 
uporabljati.

Njihov spletni naslov je: www.safe.si , kjer 
so na razpolago vse informacije in prakti~ni 
nasveti.

Pa {e na nekaj bi bilo vredno opozoriti. 
Koliko ~asa va{ nadobudne` ali nadobudnica 
dnevno presedi za ra~unalnikom. Pojavlja se 
sodobna osebnostna motnja zasvojenosti 
z ra~unalnikom, ki v ~asu, primernem in 
potrebnem za gibanje v naravi, priklepa na stol 
predvsem mlade. Razmislite o tem.

-vc

Za varni internet in mobilno telefonijo
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Kako sol u~enci 1.A 
razreda do`ivljali 
Pravlji~no de`elo
V~eraj smo {li z avtobusom v de`elo Janka 
in Metke. Pot nam je pokazal gozdar Jaka. 
Pokazal nam je tudi, kako se v gozdu zakuri 
ogenj in kako se ga pogasi. Sre~ali smo 
~arovnico Ur{ulo in si ogledali njeno hi{o. 
Kosilo smo imeli v Ur{ulinem domu.

Klara Ur{i~
[li smo k ~arovnici Ur{uli. Videli smo njeno 
hi{o. ^arovnica Ur{ula nam je ponudila 
pi{kote. Videli smo, kako gozdar Jaka zakuri 
ogenj. Imeli smo tudi kosilo. Po kosilu smo 
imeli delavnice.

Tajda Kladnik
Videli smo ~arovnico Ur{ulo in spoznali 
gozdarja Jaka, ki nam je pokazal avtocesto, 
helikopter in kako se zakuri ogenj ter ugasne. 
Imeli smo kosilo. In potem smo plesali, delali 
hi{e in ~arovnice.

Eva Osredkar
Zelo mi je bila v{e~ ~arovnica Ur{ula. Zelo 
sem bila presene~ena, ko sem videla njeno 
hi{o. Ko pa sem videla njen nos, sem najprej 
mislila, da je hudobna.

Nina Kotnik
V~eraj smo {li v de`elo ~arovnice. Tam smo 
videli Ur{ulo, ki nas je pri~akala s pi{koti.

Ur{ka Planinc
Jedli smo pi{kote v obliki sr~ka. Videli smo 
~arovni~ino hi{o, kletko in slikali smo se.

Lucija Pavlini~

@ivali v razredu
V 1. b razredu imamo paglavce in pali~njake 
razli~nih velikosti. Imamo tudi velike pali~njake. 
Vsak dan med odmorom jih pocrkljamo. 
Punce jim vsak teden zamenjamo hrano in 
jih po{kropimo. Paglavce pa opazujemo, ko 
jejo hrano za ribe. Pri paglavcih ~akamo, da 
se bodo razvili v `abe.

Teja Petek, 1. b
V 1. b smo imeli najprej pali~njake. Potem 
smo dobili {e paglavce. Ko pali~njaki post-
anejo `e stari, za~nejo odlagati jaj~ka, jim 
po{kropimo zemljo, da se bodo iz jaj~k 
naredili novi pali~njaki. Paglavcem moramo 
dati ribjo hrano.

@iga Mo~nik, 1. b

Bili smo v Arboretumu
V tednu, ko je Zemlja praznovala svoj dan, je 
deset najbolj prizadevnih bralcev eko bralne 
zna~ke z razredne stopnje ponedeljkovo 
dopoldne na povabilo ge. Sonje Ur{i~ names-
to v {oli pre`ivelo v Arboretumu. V spremstvu 
dveh u~iteljic so se udele`ili delavnice s 
sajenjem dreves, ki je potekala v okviru akcije 
»200 dreves za ~istej{i zrak« pod okriljem 
projekta Eko {ola kot na~in `ivljenja.
Po prihodu ter kratkem skupnem sprehodu 

vseh udele`encev so otroci od{li na voden 
ogled parka. U~itelji mentorji smo medtem 
prevzeli drevesa (2 navadni brezi ter 1 ~rni 
bor), ki sta jih sodelujo~im {olam podarila 
Arboretum Vol~ji Potok in podjetje Tetrapak 
z `eljo, da bodo u~enci na {olskih zelenicah 
spoznavali vpliv dreves na podnebje. Tej 
temi je sledila tudi delavnica, na kateri sta 
nam go. Franci Dov~ in prof. Matja` Mast-
nak predstavila dejstva o pomenu dreves za 
okolje in svet (s sajenjem dreves in uporabo 
lesa prispevamo k zni`evanju ogljikovega 
dioksida v ozra~ju ter tako bla`imo burne 
podnebne spremembe) ter pravilen posto-
pek sajenja dreves. Pridobljeno znanje smo 
pred odhodom proti domu preverili in utrdili 
v praksi, ko smo nedale~ stran od vhoda v 
park skupaj z u~enci zasadili dvajset novih 
robinij, bolj znanih pod imenom akacija. Na{e 
u~ence je ta dejavnost zelo pritegnila, saj so 
kljub temu, da so bili dale~ najmlaj{i, edini 
vztrajali do konca.
Namesto zaklju~ka pa naslednji podatek: v 
naslednjih desetih letih bi morali vsako leto 
posaditi {tirinajst milijard dreves (ali vsak 
~lovek vsaj dve), da bi nadomestili {kodo, 
ki je nastala zaradi pretiranega izsekavanja 
gozdov v preteklosti. Zatorej, ~e imate ob 
svojem domu {e kaj prostora, lopato v roke 
in veselo na delo.

Bojana Gomboc, koordinatorka Eko {ole

In {e nekaj vtisov 
u~encev 4. E in B razreda 
o Tehni~nem dnevu
Najprej smo se v u~ilnici pogovarjali o cest-
nem prometu in varnosti, potem pa smo {li 
ven na igri{~e, kjer je bil postavljen poligon.

Andra` Petek, 4.e
Bilo je razburljivo. Zmago je v`gal motorje. 
Takrat se je akcija za~ela.

Tim Rebol, 4.e
Zmago nam je povedal, da je najpo-
membnej{a naloga v prometu ‘ostati `iv’. 
Ko gre{ ~ez cesto, mora{ biti miren in opa-
zovati promet.

Tja{a Miklo`i~, 4.e
Ko sem bil na vrsti, sem dobil ~elado. Vozil 
sem rde~i d`ip. Mo~no so me pripeli in po-
tem sem lahko odpeljal. Bilo je vznemirljivo. 
Vozil sem brez napak. Po~util sem se kot 
pravi voznik. Sedaj vem, da voznika v avtu 
ne smem motiti.

@an Mo~nik, 4.e
Na poligonu nam je delavec razlo`il prometne 
znake in nas razdelil v skupine. Bila sem v prvi 
skupini, vozila sem moder d`ip. Poleg mene 
je sedela prijateljica Polona. Enkrat sem se 
zaletela, a ni bilo ni~ hudega.

Sa{a Furlan, 4.e
Zdaj vem, da je v prometu zelo nevarno. 
Moram priznati, da sem se veliko nau~ila.

Laura Podgor{ek, 4.e

Ko je bil poligon postavljen, so se ~etrti raz-
redi devetletke vozili po njem. Bili smo izven 
plana a k sre~i je tu bila na{a u~iteljica, ki nam 
je izprosila vo`njo. Ko nam je to povedala, 
smo vsi veseli stekli na dvori{~e. Tam smo 
se razdelili v skupine. Bil sem v tretji.

David Osolnik, 4.b

Razdelili smo se v pet skupin po pet u~encev 
– voznikov. Najprej mi je bilo tesno pri srcu, 
ker nisem vedela, kako se bom odrezala. 
Uspelo mi je speljati, a z ve~jimi te`avami. 
Ve~krat sem se tudi zaletela. Na{a vo`nja 
na {olskem igri{~u je trajala pribli`no dvajset 
minut.

Ana Kepic, 4.b

To je bil eden najbolj{ih {olskih dni, ker sem 
se po~util kot pravi voznik. Spoznal sem, da 
je treba biti na cesti zelo previden in ves ~as 
opazovati promet okrog sebe. Ponovil sem 
tudi nekatere prometne znake. To znanje 
bom kmalu spet uporabil, saj bom moral {e 
opraviti kolesarski izpit.

Aljo{a Zorman, 4.b

Ko sem se usedel v rde~ avto, sem se najprej 
pripel. Peljal sem se mimo semaforja, znaka 
obvezna smer in stop, bilo jih je {e nekaj. Ko 
se je na semaforju pri`gala zelena lu~, sem 
od nervoze pozabil spustiti zavoro, isto~asno 
sem pritisnil na plin a avto se ni premaknil. Po-
tem mi je fant, ki je stal pri semaforju, povedal 
kaj naj naredim in avto je speljal. Peljal sem 
se nekaj krogov. Bilo je zelo zanimivo. Od 
navdu{enja me je stiskalo v trebuhu. Po~util 
sem se odraslega.

Matija Zotler, 4.b

Moja prva vo`nja z
avtom 
V petek, 4. maja, smo imeli tehni{ki dan. 
Podjetje Jumicar nam je predstavilo vo`njo 
kot v pravem prometu. 

Na {olskem igri{~u smo imeli poligon, ki je bil 
opremljen s prometnimi znaki in semaforjem. 
Gospod Zmago nam je predstavil, kako mora-
mo pravilno ravnati v prometu. Gospod Ben je 
na poligonu preverjal poznavanje prometnih 
znakov. Nato nas je razdelil v skupine. Bili 
so trije osebni avti in dva d`ipa. Za~ela se 
je vo`nja prve skupine in medtem je za~elo 
de`evati. Zato smo ta ~as izkoristili za malico. 
Ko je de` ponehal, smo od{li nazaj na poligon 
in nadaljevali z vo`njami. V ~etrti skupini sem 
bil na vrsti jaz. Sedel sem v rde~ avto, se 
pripel z varnostnim pasom, nadel ~elado in 
na znak in{truktorja speljal. Imel sem malo 
treme, a hkrati sem bil vesel. Pri vo`nji sem 
bil previden in sem upo{teval vsa prometna 
navodila in uspe{no pripeljal do cilja.

Ta vo`nja mi je bila zelo v{e~, pou~na in za-
nimiva. Vesel sem, da sem imel to prilo`nost, 
zato se zahvaljujem u~iteljici in organiza-
torjem. Po zaklju~ku programa smo prejeli 
vozni{ko dovoljenje podjetja Jumicar.

Domen Ul~ar, 4. e
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Nova pridobitev
V Komendi smo se konec aprila skavti 
veselili pomembne in velike pridobitve. Ve~ 
kot triletni trud, prizadevanje in vestno pro-
stovoljno delo nas je pripeljalo do dneva, 
ko smo ob pomo~i donatorjev (Ob~ina 
Komenda, Lestroj d.o.o., Plastika Poga~ar 
(Gora), dru`ina Orehek, dru`ina Rems in 
eden neimenovani donator) uspeli kupiti 
veliki {otor (tako imenovani ~lenar). [otor 
bo nepopisno olaj{al na~rtovanje in izved-
bo programa, ki ga skavti velikokrat izva-
jamo v naravi, zaradi ~esar smo velikokrat 
soo~eni s problemom, kako program 
izvesti ob slabem vremenu. [otor nam bo 
sedaj nudil zato~i{~e pred nepredvidenimi 
poletnimi nevihtami, vro~im poletnim son-
cem, pono~i pa bomo lahko pod njegovim 
krilom, brez skrbi legli k zaslu`enemu 
po~itku. [otor smo prvi~ postavili na ska-
vtskih obljubah, ko smo ga uporabili za 
preno~i{~e okoli 50 skavtov. Prostora je bilo 
ravno prav. Po uspe{nem preizkusu smo 
ga ob koncu obljub z `eljo, da bo dolgo 
slu`il svojemu namenu tudi blagoslovili. 
Ob koncu {e enkrat iskrena hvala vsem, ki 
ste kakor koli pomagali spremeniti sanje v 
resni~nost.

Borut Resnik, Svojeglavi sokol

Obljube 2007 
V ~etrtek, 26., in v petek, 27. aprila, so 
potekale obljube. Ob 17. uri smo se 
zbrali pred cerkvijo v Komendi, se razdelili 
v skupine in od{li vsak po svoji poti, kjer 
smo imeli kraj{o orientacijo. Na{ cilj je bil, 
da prispemo na skavtski travnik, po na{e 
‘Fevd’.

Najprej smo zagledali nov in prostoren 
{otor (~lenar), v katerem smo tudi spali. Ob 
tabornem ognju smo imeli karaoke, ki sta 
jih vodila Bo{tjan in Miha. Vsak vod oziroma 
veja je dobila na izbiro dve besedili znanih 
pesmi, od katerih smo eno posku{ali zapeti 
na kar se da sme{en na~in. Pred spanjem 
smo {e zmolili in zapeli ‘Angel~ek varuh 
moj’, nato pa od{li (nekateri) zmrzovat v 
svoje spalne vre~e.

Naslednje jutro nas je zbudilo jutranje 
sonce, ki je ob sedmih `e mo~no sijalo. 
Kmalu zatem smo imeli prav zabavno igro. 
Spet smo se razdelili po skupinah in hodili 
v tisto smer, kamor so kazali skavtski znaki. 
Imeli smo nekaj to~k, ki smo jih morali 

opraviti. To je bil nekak{en izziv, ki smo ga 
vsi uspe{no prestali.

Kosilo nam je prav teknilo, potem pa smo 
imeli generalko za obljube. ^ez nekaj ur 
so `e za~eli prihajati star{i in za~elo se 
je. Obljube 2007 so se pri~ele. Obred je 
bil seveda zelo sve~an. Obljubilo je deset 
skavtov v krdelu in osem v ~eti, skupaj torej 
kar 18! Piko na i pa je dodal {e blagoslov 
novega skavtskega {otora (~lenarja). Za 
ma{o in na{o duhovno rast na obljubah 
pa je poskrbel na{ duhovni asistent Gregor 
Lavrinec, sicer profesor na [kofijski klasi~ni 
gimnaziji.

Na koncu so star{i prinesli slastno pecivo, 
ki smo ga ob slovesnem dogodku seveda 
takoj pojedli. Tako se je kon~al za nas 
skavte najslavnej{i dogodek v letu, s kat-
erega smo se prvi~ v leto{njem letu domov 
odpravili vsi z rutkami okoli vratu.

Ana Vidmar

Kdo smo skavti (2.del)
Na{a najbolj odmevna akcija je Lu~ miru 
iz Betlehema, s katero `e od leta 1991 
okrog bo`i~a {irimo idejo miru in so`itja. 
Del prostovoljnih prispevkov namenimo 
v dobrodelne namene. Radi prisko~imo 
na pomo~ ljudem v stiski, tako smo sode-

lovali pri odpravljanju posledic poplav 
v Zgornjesavinjski dolini in potresa v 
Poso~ju. Minuli december smo velik 
del prispevkov namenili Ustanovi Petra 
Pavla Glavarja, ki je denar namenila 
socialno {ibkej{im soob~anom. Z ak-
cijo Modri galeb smo z italijanskimi 
skavti organizirali ̀ ivljenje v begunskih 
centrih, pod imenom Bum prijateljstva 
pa `e nekaj let pripravljamo po~itni{ki 
tabor za otroke, `rtve protipehotnih 
min iz Bosne.

Za podporo voditeljem sami in skupaj z 
zunanjimi strokovnjaki vsako leto izvedemo 
okrog 10 tabornih {ol – enotedenskih 
usposabljanj, spomladanske in jesenske 
posvete, seminarje in delavnice ter te~aje 
za vodnike. V letu 1999 smo voditelji na 
tedenskem taboru z imenom Vihar upanja 
na novo prevetrili zavezo Zdru`enja, lansko 
poletje pa smo se zopet zdru`ili v Rete~ah 
pri [kofji Loki na taboru Glej dale~.

S projektom Briga me! so popotniki in 
popotnice leta 2001 odgovorili na potrebe 
doma~ega okolja, {e prej pa so od Ilirske 
Bistrice do morja na novo markirali evrop-
sko pe{pot E-6.

Leta 2004 smo na evropski konferenci na 
Islandiji skupaj z ZTS dobili mo`nost prip-
rave naslednje konference. Tako je bila zelo 
uspe{na od 5. do 10. maja v Portoro`u.

O na{em delu lahko berete na spletni strani 
http://zskss.skavt.net, v reviji Skavti~ ali 
pa prisluhnete skavtskemu prispevku pri 
dija{ki oddaji, ki se ob ~etrtkih oglasi na 
radiu Ognji{~e.

Damjana Kern

Super sre~anje @irovcev 
in Komend~anov
Letos Bo potekal tabor po imenu Kvajdej, 
t.j. tabor vseh gorenjskih ~et. Tabor zelo 
pripomore k povezovanju skavtov iz 
razli~nih krajev po Gorenjski. Da pa se 
samo povezovanje med ~etami za~ne `e 
prej, smo se pa odlo~ili, da se vsaka ~eta 
dobi z eno ~eto ̀ e pred taborom in se tako 
med seboj bolje spozna. Mi smo se dobili 
z @irovci.

Sre~anje je potekalo v Komendi 4. maja, 
kamor so @irovci pri{li ̀ e ob 8. uri. No, tudi 
mi smo bili ob tisti uri `e pridni, saj smo 
v gozdu pripravljali veliko igro. Ob pred-
videnem za~etku ob 8.30 je po spoznavni 
igri sledila Vitran~eva zgodbica. Bedanc 
je ugrabil Mojco, ki je Kekcu z nevidnim 
pisalom (limonin sok) napisala pismo, ki se 
ga je po `ganju na ognju dalo prebrati. V 
skupinah po pet oziroma {est so si zavezali 
noge in odpeketali do prizori{~a, kjer so 
re{evali Mojco.

Imeli smo ve~ to~k. Od ciljanja Bedanca s 
stor`i (preoble~eni Rok Cerar), do kuhanja 
~aja iz zeli{~, ki so jih na{li na travniku za 
ozdravitev Mojce.

Kon~no smo se lahko malo usedli in pris-
luhnili katehezi, v kateri smo ugotovili da si 
moramo pomagati in sodelovati, da nam bo 
la`je v vsakdanjem `ivljenju.

Ker smo se pa hoteli spet razgibati, smo {li 
enega megalomanskega rover~ka, za kat-
erega je Jure ~isto prekmalu piskal konec, 

saj smo se nekateri »glih 
u`iveli« in smo se komaj 
za~eli potiti.

S tem se je sre~anje tudi 
kon~alo in ker je bilo tako 
super, se sploh nismo mo-
gli posloviti. V bistvu smo 
se, pa se noben ni hotel 
premakniti, tako da smo 
potem {e pet minut malo 
razpravljali, potem pa nas 
je nekaj moralo zmotiti, da 
smo {li domov.

Arnold Oton Ciraj,
Veseli volk

Skavti so blagoslovili svojo najve~jo pridobitev, da 
bi ta slu`ila svojemu namenu ~im dlje in ~im bolje.

Velika mno`ica skavtov lahko zakrije tudi tako velik {otor
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Policist in ~lovek
Takole bi opisal za~etek najinega prvega 
sre~anja. Velik policijski avto in v njem ~lovek 
v uniformi policista. Govori po telefonu. Ko 
se pribli`am temu (za nekatere) nelagodje 
vzbujajo~emu vozilu, postane vzdu{je 
nekako spro{~ujo~e. Prve besede in nato 
krepak stisk roke, ki daje slutiti iskrenost in 
mo~. Pa ne tisto fizi~no. Daje slutiti mo~, ki 
jo pri spoznavanju ob~utimo, ko ti nekdo 

resni~no in 
po{teno stisne 
roko z dobrim 
n a m e n o m . 
P o n u j e n a 
roka in stisk 
dlani `e od 
davnih ~asov 
predstavljata 
naklonjenost 
in  `e l jo  po 
obojest ran-
s k e m  r a -
zumevanju.

Za prvo sre~anje z Borutom Puncerjem, 
vodjem policijskega okoli{a za ob~ino 
Komenda (pa {e Vol~ji Potok so mu »pritis-
nili« zraven), sva se dogovarjala kar nekaj 
~asa. Te`ko je uskladiti sre~anje policista 
in nekoga, ki bi ga rad napol slu`beno 
spoznal. In o njem celo kaj napisal. Delo 
policista je namre~ zelo raznoliko, zajema 
razna delovna podro~ja in ima tak delovni 
~as, da bi kdo, ki nima rad tega poklica, 
takemu delu dal hitro slovo. Pri Borutu 
Puncerju ni tako. Verjetno je `e od mladih 

nog v sebi za~util veselje do tega poklica in 
pri~el svojo poklicno pot na Kadetski {oli v 
Tacnu. Nadaljnje {olanje in izpopolnjevanje 
sta mu dala {irino pogleda na probleme, ki 
jih sre~uje v svojem poklicu. Pri nas je {ele 
dobrega pol leta, prej pa je bil na istem de-
lovnem mestu v Ljubljani. Zato mu je jasno, 
da je na{a ob~ina zaenkrat {e razmeroma 
miren kraj, brez ve~jih kriminalnih odklonov 
in {e odmaknjena od problemov, ki jih daje 
veliko urbano podro~je.

Savinj~an, po rodu in domovanju iz 
Braslov~, na{ih krajev do nastopa tega 
delovnega mesta doslej skoraj ni poznal. 
Je pa predvsem zaradi svojega vedrega 
zna~aja in sposobnosti, da hitro nave`e 
stike, na{o ob~ino hitro spoznal, da bivajo 
tu prijetni ljudje, s katerimi doslej ni imel 
slabih izku{enj in mu je sodelovanje skoraj 
vedno prijetno.

K prijetnemu klepetu spada seveda tudi 
kavica. Tista vro~a, vsakdanja, ki pomirja 
in v~asih pomaga k dobremu razpolo`enju. 
Predvsem pa pri dveh sogovornikih zbuja 
ob~utek bli`ine.

Ko sva pri{la do tega, da bi bilo lepo, ~e 
bi na{tel tudi nekaj manj dobrih strani v 
ob~ini, je hitro pre{el na prometno varnost 
in ocenil, da imamo pri krajevnem prometu 
kar nekaj »~rnih to~k«. Vas Klanec je 
prometno zelo problemati~na – ozka cesta 
in mnogi ovinki – vse to lahko predstavlja 
problem varnosti prometa. Vpra{ljiva je 
tudi ureditev kri`i{~a pred ob~ino. Zaradi 
osebnih interesov so nevarni nekateri 
izvozi iz stranskih ulic na glavne prometne 
povezave. Nepregledni in celo zakriti so. 

Konec mesec maja je bila v Repan{kovi 
galeriji na Rudniku posebna slovesnost. 
Menina d.d., poznana kot proizvajalec 
krst na doma~em in {e bolj na evropske 
trgu, je z razstavo na~rtovanega programa 
Prestige in s sedanjimi izdelki predstavila 
podjetje ob 55-letnici obstoja. 

Danes ni pokojnika, s katerim v Sloveniji ne 

Borut Puncer

Jo`e Homar, direktor Menine

bi delila usodo krsta iz Menine  v [marci. 
Pred 55 leti je nastala iz Kmetijske zadruge 
v Lazah v Tuhinju, kjer je bila manj{a 
mizarska delavnica. Ime je dobila ob pre-
selitvi v Kamnik 1957. leta, krste pa so v 
tej delavnici pod Malim gradom v Kamniku 
za~eli izdelovati 1967.leta. Pobudo za to 
proizvodnjo je takratnemu direktorju dal 
`upnik Hribar. Že leto dni kasneje pa se je 
podjetje Menina preselilo v [marco.

Menina je danes podjetje, ki 
je do osamosvojitve pokri-
valo tudi prek 90 odstotkov 
jugoslovanskega prostora. 
Danes Menina 20 odstotkov 
svoje proizvodnje proda na 
doma in tudi v celoti pokriva 
doma~i trg, 80 odstotkov pa  
proda v Evropi. Menina je 
danes najve~ja na nem{kem 
trgu, med ve~jimi pa na [ved-
skem, v Franciji, Italiji, Avstriji, 
Belgiji, Angliji.

Ob leto{nji 55-letnici, ko Me-
nina z danes 135 zaposlenimi 

Sicer pa na vse to opozarja Svet za varnost 
v cestnem prometu, pa so opozorila ve~krat 
neu~inkovita. Pa ustrezne ob~inske slu`be. 
Mnogo ve~ bi bilo potrebno storiti za re{itev 
teh, v bistvu preprostih problemov.

Prisedel je doma~in srednjih let. Za~udila 
me je zahvala Puncerju za ~love{ko re{itev 
problema, ki ga je imel. Redko, da se ob~an 
zahvali policistu za razumevanje in ~love{ki 
odnos.Pa sem to sam do`ivel.

Savinj~ani so znani kot veseli ljudje odprte-
ga srca, ~eprav tega takoj ne poka`ejo. 
Takoj pa zazna{, da ti vra~ajo toliko zau-
panja, kot ga ima{ ti do njih, da ti vra~ajo 
{irok nasmeh. In sogovornik je take vrste 
~lovek. Ima {irok, odkrit nasmeh – to pa 
je lastnost ljudi, ki znajo slu`bene stvari 
ocenjevati tudi po ~love{ki plati in temu 
ustrezno ukrepati.

Vsakodnevna vo`nja iz Braslov~ do Kam-
nika je utrujajo~a in jemlje precej ~asa. 
Toliko ve~ ~asa mora »na{« policist zato 
posvetiti svojemu poklicnemu delu, ki 
ni samo na terenu, ampak vsebuje tudi 
dober del »papirologije«. @al. Predpisi so 
taki in te je treba spo{tovati, ~eprav bi bilo 
morda bolj{e, da bi svoje strokovno znanje 
razdajal na terenu.

Ni mi ̀ al ~asa, ki sva ga prebila skupaj v pri-
jetnem razgovoru, saj sem spoznal ~loveka 
– policista, ki mu je sicer zakon zakon, ni 
pa pozabil, da ima vsaka re{itev tudi svojo 
~love{ko plat in je treba v~asih ravnati sicer 
v skladu z zakonom, pri tem pa upo{tevati 
tudi duha zakona in ne le ~rke na papirju. 
To je ~love{ko in visoko eti~no.

Tone Ogorevc

vsakih pet let obele`i  poslovni rezultat, je 
direktor Jo`e Homar, doma s Klanca pri 
Komendi, med drugim poudaril: »Tako 
imenovano preto~nost od naro~ila do 
izdelka smo v podjetju zmanj{ali za 
petkrat in ve~. Pred leti smo za naro~ilo 
porabili en do tri tedne. Od lani smo jo z 
novo tehnologijo zmanj{ali na en dan(!). 
Druga posebnost pa je program Prestige, 
vrh le-tega pa Diamant in pokojnikovega 
pepela.« Menino bomo bolj predstavili v 
eni prihodnjih {tevilk.

A. Žalar

Krsta deli usodo pokojnika
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Neusmiljena statistika
Pravkar poteka poostreni nadzor uporabe 
varnostnih pasov pri voznikih osebnih vozil, 
pa tudi {oferjev tovornjakov, dostavnih vozil 
in avtobusov. Zakon je jasen – uporaba var-
nostnih pasov je obvezna. Vendar – statis-
tika opazovanja in preverjanja uporabe te 
vezi z ̀ ivljenjem pove, da varnostne pasove 
uporablja samo 83 odstotkov voznikov, pri 
sopotnikih na zadnjih sede`ih pa je uporaba 
pod mejo razumnosti – privezanih je samo 
44 odstotkov ljudi. Posledica: v leto{njem 
letu bi prometne nesre~e pre`ivelo 17 
potnikov, ~e bi bili privezani z varnostnim 
pasom.

Komentar je verjetno nepotreben. ^e nam 
ni za lastno varnost in varnost na{ih so-
potnikov, ne pomagajo nobeni represivni 
ukrepi. Treba bo pri~eti s samovzgojo in 
samega sebe prepri~ati, da je varnostni pas 
zares vez z `ivljenjem.

Da je pokopali{~e v Komendi posebej raj za 
vlomilce v osebne avtomobile, je `e znano. 
Znana pa je tudi na{a lastna neprevidnost, 
da skoraj na razstavi pu{~amo v avtomobilu 
skoraj vse, kar nam je odve~, da bi nosili s 
seboj ali varno spravili v nevidne dele vozila. 
Tako je 11. aprila {e neznani vlomilec razbil 
steklo na prednjih desnih vratih avtomobila. 
Rjava usnjena denarnica je zamenjala last-
nika, »osre~ila« nepridiprava (upamo, da 
samo za kratek ~as), ki je s svojim »delom« 
napravil za 400 EUR materialne {kode. 
Policija zbira podatke.

Dan pred praznikom, 26.aprila, se je nekomu 
zelo mudilo. Na Potoku je zaradi prekratke 
varnostne razdalje pri{lo do prometne 
nesre~e, kjer zna{a materialna {koda 400 
EUR. Povzro~itelj bo do`ivel {e bli`nje 
sre~anje s pristojnimi sodnimi organi.

Da so prazniki kon~ani in se bo za~elo resno 
delo, je pomislil (doslej {e neznani) storilec, 
ki je najprej na vzvod posku{al odpreti vrata 
na novogradnji v Poslovni coni na Potoku 
pri Komendi. Ker mu to ni {lo od rok, je v 
objekt vstopil skozi nezavarovano odprtino 
nad vrati.

»Prisvojil« si je delovni premi~ni oder in 
pravemu lastniku napravil za 1.300 EUR 
{kode. Po zbranih obvestilih bodo kriminal-
isti zoper storilca podali kazensko ovadbo 
na sodi{~e.

Saj res, med Klancem in Zalogom je ravno 
polje. Je pa tudi toliko ovinkov, da jim te`ko 
sledi{. Zaradi neprilagojene hitrosti je 
pri{lo na tem odseku 5. maja do prometne 
nesre~e, pri kateri je nastalo za 600 EUR 
{kode. Policisti bodo po zbranih obvestilih 
zoper povzro~itelja ustrezno ukrepali.

To je za sedaj vse. Pa {e to je preve~!

Ob izidu prihodnje {tevilke bodo »izbruh-
nile« po~itnice. Vsem, predvsem mladim, 
`elim, da jih pre`ivijo prijetno in veselo, 
predvsem pa varno.

Tone Ogorevc

Policija svetuje
Priporo~ila za varovanje doma

Kazniva dejanja pomenijo za o{kodovance 
vedno poseg v osebno integriteto in zaseb-
nost. V tak{nih primerih se o{kodovanci 
pogosto soo~ajo z razli~nimi psihi~nimi in 
socialnimi posledicami kaznivega dejanja. 
Z upo{tevanjem nasvetov lahko sami pri-
pomorete k ve~ji varnosti.

Kaj lahko naredim?

• najpogostej{i na~in vloma v stanovanje 
je lomljenje klju~avnic. Neza{~iten zunanji 
del cilindri~ne klju~avnice je lahek plen 
vlomilcem. Preverite svoje klju~avnice, 
primerjate stro{ke monta`e {~ita in stro{ke, 
ki lahko nastanejo zaradi vloma,

• varovanje nadgradite s protivlomnimi vra-
ti, kakovostnimi klju~avnicami in pre~nimi 
zaporami,

• vgradite kakovostno alarmno napravo, 
po mo`nosti povezano s podjetjem za 
varovanje,

• ~e je stanovanje v pritli~ju, za{~itite okna 
s protivlomnimi folijami ali vgradite mehan-
sko za{~ito na oknih,

• namestite senzorske lu~i.

V ~asu dalj{e odsotnosti od doma oziroma 
dopustih vam predlagamo, da:

• se dogovorite s sosedi ali sorodniki, da 
vam praznijo po{tni nabiralnik, dvigajo in 
spu{~ajo rolete, parkirajo pred va{o hi{o 
in podobno s ~imer boste dajali vtis, da 
ste doma. Predlagamo vam tudi uporabo 
~asovnih stikal za vklop lu~i, radia…

• ne pu{~ajte klju~ev pod predpra`niki, v 
koritih za ro`e, na okenskih policah…

• gotovine v ~asu odsotnosti ne pu{~ajte 
doma, ampak jo zaupajte denarnim 
ustanovam.

Pomembno!
Zapi{ite si karakteristi~ne lastnosti 
vrednej{ih predmetov. Predmete fotografi-
rajte in ozna~ite z gravuro ali z UV pisalom. 
V primeru, da se vam je zgodil vlom, takoj 
pokli~ite policijo, ni~esar ne premikajte 
in pospravljajte ter sami ne vstopajte v 
stanovanje.

Na PP Kamnik lahko po posvetu z vodjo 
policijskega okoli{a dobite nalepko, ki bo 
opozarjala, da so v va{em stanovanju pred-
meti ozna~eni. Pokli~ite vodjo policijskega 
okoli{a na PP Kamnik (tel. 01/8303180), 
ki vam bo z veseljem posredoval ve~ in-
formacij.

Opozorilo udele`encem v 
prometu
Vo`nja poleti se v mnogo~em razlikuje od 
vo`nje v drugih obdobjih leta. Poleg vro~ine 
in gostej{ega prometa (zastojem se tudi 
letos ne bo mo~ popolnoma izogniti) se 
na cestah v ve~jem {tevilu pojavijo tudi tuji 

Na Kri`i pri Alojzu Hladetu, po doma~e pri 
Kobasarju, Kri` 67, je s srede na ~etrtek 
minuli teden zagorelo. Po`ar je opazil sosed, 
pogasili pa so ga doma~i gasilci iz Kri`a.

vozniki, ki prihajajo iz razli~nih socialnih 
okolij, z razli~nimi vozni{kimi izku{njami, 
znanji ter navadami. Vse udele`ence v 
cestnem prometu, zato v tem obdobju 
opozarjamo:

• da kljub vro~ini, gostemu prometu ter 
morebitnim zastojem ostanejo strpni in 
upo{tevajo cestno prometne predpise;

• da nas do cilja lahko varno pripelje zgolj 
defenzivna vo`nja;

• da je tudi poleti problemati~na utrujenost, 
ki jo je mo~ opaziti pri nekaterih vozni-
kih. Pri dalj{ih potovanjih je zato izredno 
priporo~ljivo na~rtovati ve~ postankov, 
pri tem vozilo dobro prezra~iti, narediti 
nekaj razgibalnih vaj ter u`ivati osve`ilne 
brezalkoholne pija~e;

• da utrujenosti ali morebitnih prvih znakov 
slabega po~utja ne gre podcenjevati, saj 
se znakov velikokrat zavemo prepozno, ko 
smo `e vpleteni v prometno nesre~o;

• da so med vo`njo popolnoma zbrani ter 
pozorni na dogajanje na in ob cesti, ter da 
odlo`ijo vse nepotrebne opravke v vozilu 
za ~as, ko bodo vozilo ustavili;

• da pri vo`nji posku{ajo predvideti doga-
janje na cesti in ravnanja drugih ter se na 
to pravo~asno pripravijo;

• da se zavedajo, da na cesti niso sami in 
da od njihovega ravnanja ni odvisna zgolj 
njihova lastna varnost, temve~ tudi varnost 
vseh ostalih udele`encev v prometu;

• da naj preko sredstev javnega obve{~anja 
redno spremljajo prometne informacije;

• da se pred odhodom na pot prepri~ajo o 
morebitnih zastojih in zgostitvah prometa 
ter glede na pridobljene informacije, za 
pot izberejo lokalne, regionalne in druge 
manj obremenjene cestne povezave; (na 
spletnih straneh so tovrstne informacije na 
razpolago na www.drsc.si, www.amzs.si ali 
www.dars.si , oziroma na tel. {tevilkah (01) 
530-5300, GSM 031-64-64-64, Mobitelova 
glasovna info postaja 182 100) ter preko 
storitev ostalih mobilnih operaterjev.

Vsem `elim sre~no vo`njo in prijetne ter 
predvsem varne poletne dni.

Franc Marolt, komandir PP Kamnik
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[ahovske novice
8. Dr`avno prvenstvo v pospe{enem 

{ahu za fante in dekleta do 10, 12 in 14 
let je bilo v Ljubljani 27. aprila. 21 mladih 
~lanov [K Komenda je nastopilo v vseh 
skupinah. V skupini deklic do 10 let je 
Teja VIDIC osvojila 1. mesto. Manca 
KRALJ je osvojila 2. mesto, 8. mesto je 
osvojila Katja Hrovat, itd. V skupini deklic 
do 12 let je Caterina LEONARDI osvojila 
2. mesto. V skupini deklic do 14 let je 
Leja Zajc osvojila 6. mesto, Eva Jane`i~ 
pa 8. mesto. V skupini de~kov do 10 let 
je Sebastijan MARKOJA osvojil 3. mesto, 
Domen Zalo`nik 8. mesto, itd. V skupini 
de~kov do 12 let je Samo KRALJ osvojil 
4. mesto, itd. V skupini de~kov do 14 let 
je Jan Zajc osvojil 9. mesto.

E k i p n o  d r ` a v n o  p r v e n s t v o  v 
pospe{enem {ahu za mladinke in mladince 
je bilo v Ljubljani 31. aprila. V konkurenci 
mladink je ekipa [K Komenda (v postavi 
Nadve{nik Maja in Kozarski Lara) osvojila 
3. mesto. V konkurenci mladincev je ekipa 
[K Komenda ( postavi: Rihtar Sa{o, Kozar-
ski Filip, Gantar Jan) osvojila 4. mesto.

8. Dr`avno prvenstvo v pospe{enem 
{ahu za posameznike za leto 2007 je bilo 
v Ljubljani 1. maja. Uspe{no so nastopili: 
Jan Gantar je osvojil 61. mesto, Bine Brank 
je osvojil 73. mesto.

Na amaterskem dr`avnem prvenstvu 
v pospe{enem {ahu v Ljubljani 2. maja 
so uspe{no so nastopili na{i ~lani: Sa{o 
Rihtar, ki je osvojil 9. mesto Boris Skok 
12. mesto, Bla` Debevec 35. mesto, Tine 
Budkovi~ 46. mesto in Filip Kozarski 55. 
mesto.

Dr`avna kadetska liga - Tekmovanje je 
bilo v Murski Soboti od 12. do 13. maja. 
V skupini kadetov je ekipa [K Komenda 
Popotnik (v postavi: Jan Gantar, Jan Zajc, 
Sebastijan Markoja in Samo Kralj) ovojila 
2. mesto, ekipa [K Komenda Gaber je os-
vojila 6. mesto. V skupini kadetinj je ekipa 
[K Komenda Gaber (v postavi Caterina 
Leonardi in Alja Bernik) osvojila 3. mesto, 
ekipa [K Komenda Popotnik je osvojila 
5. mesto in ekipa [K Komenda Suma 7. 
mesto.

8. Turnir ciklusa turnirjev mladih 
2006/2007 - Tekmovanje je bilo v Ljubljani 

Za~ela se je 
nova sezona
Z dirko v Sopotnici se je zadnjo nedeljo 
v aprilu za Komend~ane zelo uspe{no 
za~ela nova sezona v avtokrosu. V najbolj 
atraktivni diviziji buggy-jev tekmujejo 
letos kar trije predstavniki na{e ob~ine. 
Marku Ravnikarju in Igorju Kernu se je 
pridru`il {e Janez Zgonec.

Tokrat je tudi ~udovito vreme poskrbelo 
za veliko {tevilo gledalcev, ki so lahko 
u`ivali v napetih vo`njah. Prvi {tartni 
polo`aj si je z najhitrej{im ~asom na 
treningih privozil lanskoletni prvak Matija 
Rakovec, a ga zaradi te`av s polosjo ni 
mogel izkoristiti. To pa so v svoj prid 
izrabili ostali tekmovalci, {e najbolje je 
uspelo zmagovalcu dirke, Marku Ravni-
karju s {kodo. Kon~no drugo mesto si 
je privozil Janez Zgonec (VW), popolno 
komendsko zmagoslavje pa je prepre~ila 
okvara menjalnika na yamahinem mo-
torju Igorja Kerna. Slednji se je moral 
sprijazniti s kon~nim 7. mestom, ~eprav 
je treba omeniti, da je bil ves dan med 
najhitrej{imi vozniki.

V diviziji 1A je zmagal aktualni prvak Bla` 
Marn z zastavo 128, v diviziji 1 pa izku{eni 
Du{an Benedik s subarujem imprezo.

Naslednja dirka bo 3. junija na prenov-
ljeni progi na Planini nad Horjulom.

11. maja. Zmagal je Tim Jan`elj (O[ Ig, 
[K Ig), 2. mesto je osvojil Jan Gantar (O[ 
Vodice, [K Komenda), 3. mesto je osvojila 
[pela Kolari~ (O[ Stari trg ob Kolpi, [K 
Ko~evje), itd. V skupnem se{tevku po os-
mih turnirjih je v vodstvu Domen Hiti, sled-
ita Jan Gantar in Tim Jan`elj. V konkurenci 
deklet vodi [pela Kolari~, pred Nicole Yvett 
^erne in Ne`o Cankar, itd. Med {olami vodi 
O[ Dom`ale pred O[ Miroslava Vilharja 
Postojna in O[ Ig, itd. Med klubi vodi [K 
Komenda, pred [K Ig in [K Postojna, itd. 
Zadnji turnir je 15. junija na O[ 
Dom`ale.

[ahovski klub je orga-
niziral nekaj prireditev v ok-
viru praznovanja ob~inskega 
praznik

Prvomajski turnir mladih 
2. maja - Zmagal je Jan Gan-
tar, sledita Samo Kralj in Tim 
Drofenik (vsi [K Komenda), 
itd.

Ekipno prvenstvo mladih 
za pokal Komende - Tek-
movanje je bilo v Komendi 5. 
maja. Zmagala je ekipa [K Ig, 
2. mesto je osvojila ekipa [K 
Komenda Popotnik, 3. mesto ekipa [K 
Komenda dekleta, itd.

Turnir mladih Komenda 2007 - Tradi-
cionalni turnir mladih igralcev je bil 
izveden v {oli Komenda 19. maja 2007. 
Na turnirju Open – Popotnik Open 
je zmagal Jan @upec ([K Ig), sledita 
Filip Kozarski in Jan Gantar (oba [K 
Komenda), itd. Na turnirju Open B 
– Pekarna Hrovat Open je zmagala 
Leja Zajc ([K Komenda). 2. mesto je 
osvojila Lara Jan`elj ([K Ig), 3. mesto 
Caterina Leonardi ([K Komenda), itd. 
Na turnirju Open C – Pizzerija Mateja 
Open je zmagal Tilen Lu~ovnik ([K Ko-
menda), 2. mesto je osvojil @iga Korent 
([D [entjur), 3. mesto je osvojil Matej 
Zalar ([K Postojna), itd. Na turnirju 

Open D – Suma Projekt Open je zmagal 
Sergej Valijev (O[ Valentina Vodnika), 2. 
mesto je osvojil Rok Kos (O[ Nove Jar{e), 
3. mesto Ga{per Terglav ([D Trdnjava 
1986 Ljubljana), itd. Najbolj{i doma~in je 
bil na 6. mestu Marcel Kraj{ek. Na turnirju 
Open E – Gaber Open je zmagala Tina 
Kra{ovec ([D Trdnjava 1986 Ljubljana) 
pred Zojo Zorka Celjski [K.

[ahovski turnir v po~astitev praznika 
Ob~ine Komenda - Turnir jem bil v {oli Ko-
menda v nedeljo, 20. maja. Zmagal je Leon 
Mazi (iz Kranja), 2. mesto je osvojil Ozren 
Biti (iz Hrva{ke), 3. mesto je osvojil Bojan 
Hribar, [K Komenda. Najbolj{i veteran je 
bil Vladimir Iva~i~ ([D VELE Dom`ale), 
najbolj{a ~lanica Ana Grobel{ek ([K Nova 
Gorica), najbolj{i mladinec Sa{o Rihtar ([K 
Komenda), najbolj{i {olar Jan Gantar ([K 
Komenda).

Franc Poglajen

Podnaslov: Prvenstvo Komende v {ahu – maj 2007. 
Od leve proti desni: Anton Trebu{ak (2. mesto), 
Marjan Karnar (1. mesto), Marjan Kern (3. mesto)

[e najbolje je uspelo zmagovalcu dirke 
Marku Ravnikarju

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

Kranjska pot 3
Tel.: 01-834-32-70
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je ~asopis Aplenca-Glasilo ob~ine Komenda vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo pod zaporedno {tevilko 1135.
Aplenca – Glasilo ob~ine Komenda izdaja ob~ina Komenda, Zaj~eva 23, 1218 Komenda
Odgovorni urednik Glasila ob~ine Komenda: Andrej @alar
E-mail: urednistvo.gok@komenda.si
Uredni{ki odbor: Marta Jerebi~, Sabina Küzmi~, Anton Poga~ar, Marija [pehonja, Katja Tabernik, Bojan Tav~ar in 
Vesna @ivadinov [tebe. ̂ lani uredni{tva oz. sodelavci: Viktorija Drolec, Vera Kepc Tone Ogorevc, Jo`e Pavli~, Tatjana 
Zadrgal Pirc, Mihaela Poglajen, Ana Zarnik, dr. Marko @erovnik,  ... Priprava za tisk: Luka Krem`ar. Tisk: Bavant. 
Naklada: 1650 izvodov. Izhaja enkrat mese~no, vsa gospodinjstva v ob~ni pa ga dobijo brezpla~no.

Aplenca – Glasilo ob~ine Komenda, 
Leto 16, {tev. 6 bo iz{la

27. junija 2007.
Gradivo za objavo oddajte do

18. junija 2007
^lanke po{ljite po E-po{ti na naslov

urednistvo.gok@komenda.si
ali jih oddajte na disketi v tajni{tvu na ob~ini.

Od{li so …
Umrli od 20. aprila do 25. maja 2007
Stanislav [vigelj, Krekova 15, 
Komenda, umrl 21.4.2007 v 70. letu.
Ines Andrejka, Gmajnica 101, umrla 
26. aprila 2007 v 27. letu.
Franc Ko{ir, Moste 67 A, umrl 27. 
aprila 2007 v 80. letu.
Marija Kern, Klanec 22, umrla 29. 
aprila 2007 v 76. letu.
Ludvik Koritnik, Moste 88 A, umrl 
10. maja 2007 v 79. letu.
Ljudmila Voldrih, Kri` 10, umrla 10. 
maja 2007 v 74. letu.

ZAHVALA
Mnogo prezgodaj nas je po te`ki 

bolezni zapustil

STANE [VIGELJ st.
iz Komende

Zahvaljujemo se sorodnikom, sose-
dom, prijateljem in znancem ter biv{im 
sodelavcem za izre~eno so`alje in 
darovano cvetje ter sve~e. Hvala vsem, 
ki ste ga pospremili na zadnji poti, 
{e posebej pa komendskim pevcem, 
prapor{~akom in gospe Mariji Schumet 
za govor.

Vsi njegovi!

Ne da se opisati bole~ine v du{i~ine v du{i
ob tvoji prerani tragi~ni smrti,
srce {e kli~e: pridi nazaj,
da to iluzija je, zavedamo se zdaj.

ZAHVALA
Ob tragi~ni in mnogo prerani 

izgubi ljubljene h~erke, sestre, 
ne~akinje, sestri~ne in vnukinje

INES ANDREJKA
iz Gmajnice

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom,
sosedom, prijateljem in zanancem, ki 
ste jo v tako velikem {tevilu pospremili 
na njeni zadnji poti, darovali cvetje in 
sve~e, nam izrekli so`alje, nam dali 
materialno in moralno podporo in nam 
stali ob strani v najte`jih trenutkih.

Hvala g. `upniku Zdravku @agarju za 
lepo opravljen pogreb, pevcem za milo 
zapete poslovilne pesmi in podjetju 
Pogrebnik za opravljene storitve.

Dru`ina Andrejka in sorodniki.

Prazen dom je in dvori{~e,
zaman oko te na{e i{~e.
Med nami ni ve~ tvojega smehljaja,
le trud in delo tvojih rok ostaja.

ZAHVALA
V 80. letu starosti nas je za vedno 

zapustil

FRANC KO[IR
Iz Most

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znance, biv{im 
sodelavcem @ITA za izre~ena so`alja, 
darovane sve~e, cvetje in svete ma{e.
Zahvaljujemo se tudi gospodu Zdravku 
@agarju ter g. Jeri~u za lepo opravljen 
pogreb, osebju Zdravstvene ambulante 
Komenda, patrona`nima sestrama 
gospema Nevenki in Marti in sosedi 
gospe Ani Ko{ir.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi.

Hodili skupaj smo poti vsakdanje,
na njih delili radost si, bridkost.
Od{el na svojo pot si v ve~no domovanje,
a na{e misli s tabo so povsod

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

LUDVIKA KORITNIKA
iz Most

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sose-
dom, prijateljem in znancem za pomo~ in 
izre~ena  so`alja, cvetje, sve~e in sv. ma{e.
Hvala zdravni{kemu osebju centra za 
intenzivno interno medicino (CIIM), 
`upniku za opravljen obred, pevcem za 
lepe pesmi in godbeniku za zaigrano 
Ti{ino.
Zahvala tudi dr. Majdi Ambro` Mihel~i~, 
dru`inama Braneta Karni~nika in Vida 
Ko`elja ter Slavki za poslovilne besede 
na pogrebu in za vso pomo~.
Vsi njegovi

So dnevi dolgi napolnili leto,
odkar od{el si v ve~ni ~as,
a v srca na{a kradejo se sanje,
ostaja{ vedno v njih pri nas.

V SPOMIN
Minilo je leto, kar nas je zapustil 
na{ mo`, o~e, dedi in pradedi

MILO[ MARI^
Spomin nanj ne more zbledeti. 
Pogre{amo ga. Zahvaljujemo pa se 
tudi vsem, ki se ga {e spominjate.

Vsi njegovi

APLENCA je tudi na spletu:
www.komenda.si
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V soboto, 19. maja, je bil v Komendi v ok-
viru ob~inskega praznika pravi kolesarski 
praznik. Najprej so se ob deveti uri na 
progo pognali rekreativni kolesarji, ki so 
se borili za naslove ob~inskega prvaka, ob 
desetih pa so se, po dr`avni himni, za~eli 
boji med najmlaj{imi slovenskimi kolesarji 
za naslove dr`avnih prvakov.

@e lepa napoved vremena je obetala, da 
bo 1. Velika nagrada Ob~ine Komenda 
res prava popestritev dogajanj v sredi{~u 
Komende. Organizatorja – Kolesarska 
ekipa Radenska Powerbar (ki organizira 
mnoge znane kolesarske dirke; kriterij v 
Medvodah, Zlato Scottovo kolo in najve~ja, 
Maraton Franja) in doma~i Kolesarski klub 
Bexel – smo se `e pred leti pogovarjali, 
da bi v Komendi lahko organizirali pravo 

kolesarsko dirko, kakr{ne do sedaj {e ni 
bilo. Da pa nismo ostali le pri besedah, 
smo v lani naredili projekt tekmovanja in ̀ e 
kar takoj smo s pomo~jo Kolesarske zveze 
Slovenije dobili najvi{ji nivo tekmovanj. 
De~ki v kategorijah A, B in C (letniki rojstev 
od 1993 in mlaj{i), med katerimi sta bila tudi 
dva kolesarja iz na{e ob~ine Nejc Zarnik 
in pa Luka Pibernik, oba iz Suhadol, so 

pokazali vse kolesarske prvine, kakr{ne 
lahko gledamo tudi na najve~jih kolesar-
skih dirkah kot so Giro d’ Italia in Tour de 
France, napadi na vso mo~ v vzpon proti 
cerkvi, takti~ne menjave ritma, vo`nja v za-
vetrju,… vse to in {e ve~ so nam gledalcem 
resni~no pri~arali pravi u`itek.

Ob osmi uri zjutraj se je pred ob~insko 
zgradbo v Komendi ̀ e za~elo zbirati nekaj 
najbolj privr`enih kolesarskih zanesenja-
kov, ki so se `e prijavili na tek-
movanje za ob~insko prvenstvo. 
Trije krogi, so tudi najbolj{im 
rekreativnim kolesarjem iz na{e 
ob~ine povzro~ali kar nekaj te`av, 
~eprav so pred dirko tarnali, da je 
dirka dolga zgolj slabih 10 kilome-
trov. No, po cilju, se ni nih~e ve~ 

prito`eval, da je bila pro-
ga prekratka. V ciljnem 
{printu petnajstih kole-
sarjev je slavil Simon 
Novak, pred [migo Lu-
kom in Bla`em Jerajem. 
Pri ̀ enskah pa je bila na 
{tartu le ena udele`enka, 
tako da je slavila prepri~ljivo 
zmago Alojzija [u{tar.

Do desete ure zjutraj se je na 
{tartno ciljnem prostoru zbralo 
`e kar lepo {tevilo gledalcev, ki so 
pri{li vzpodbujati kolesarje v boju 
za naslove dr`avnega prvaka. Pri 
najmlaj{ih (de~ki C) je prepri~ljivo 

zmago slavil kolesar kranjske Save, 
Bla` Klemen~i~. @al pa je v drugem 

krogu padel kolesar Radenske Powerbara, 
@iga Ru~igaj, eden glavnih favoritov za 
zmago in nato tri kroge lovil skupino in 
jo v zadnjem krogu ujel, vendar kaj ve~ 
kot ~etrto mesto mu ni bilo usojeno. Pri 
de~kih B je bilo pri~akovati zmago in naslov 
dr`avnega prvaka, Simona Komper{aka iz 
Kolesarskega dru{tva TBP Lenart. Simon je 
letos, razen ene dirke, zmagal prav vse in 

tudi v Komendi dokazal, da 
je v tej kategoriji najbolj{i. 
De~ki A so vozili 12 krogov 
oziroma malo manj kot 40 
kilometrov (od tega je bilo 
klanca 12x200m – 2400m). 
Lahko mi verjamete, da je 
zelo naporno, se dvanajst-
krat s hitrostjo prek 30 km/h 
povzpeti na klanec proti 
cerkvi, kar je zelo nazorno 
po tekmi pokomentiral na{ 
adut Luka Pibernik: »@e 
po {estih krogih sem upal, 
da bo v naslednjih krogih 
klanec postal bolj polo`en, 
a `al ni, nasprotno, {e 
vedno bolj je bil strm.« 
Kot pri najmlaj{ih so se 

v zaklju~nem {printu za zmago pomerili 
najbolj{i, zmaga pa je zopet od{la na Gore-
njsko h kranjski Savi – Urban Jelov~an. 
Luka je kljub nehvale`nemu ~etrtemu mes-
tu dokazal, da je eden najbolj{ih mladih 
kolesarjev v Sloveniji in prepri~an sem, da 
bomo za njega v prihodnosti {e sli{ali.

Na koncu so pred slovesno podelitvijo na-
grad najbolj{im popestrile prireditev pop-
estrile plesalke Plesnega kluba Miki, ki so 
aktualne svetovne prvakinje v show plesih. 
Nato pa so nagrade najbolj{im kolesarjem 
podelili: Mirko Kepic, pod`upan ob~ine Ko-
menda, Andrej Hauptman, najuspe{nej{i 

slovenski kolesar vseh ~asov, sedaj pa 
trener v Kolesarski ekipi Radenska Pow-
erbar, Gorazd Penko, biv{i selektor slov-
enske reprezentance, sedaj pa direktor 
najve~jega kolesarskega maratona Franje 
Barcaffe in pa generalni sekretar Kolesar-
ske zveze Slovenije, gospod Aleksander 
[kraban.

Kot organizator lahko re~em, da je tek-
movanje uspelo na na~in kot smo si lahko 
le `eleli, saj je poleg lepega vremena in 
velikega {tevila gledalcev ob progi k temu 
pripomoglo tudi zelo malo padcev oz. 
po{kodb in pa seveda enkratni boji kolesar-
jev ob katerih smo resni~no u`ivali.

Za konec bi se rad zahvalil vsem, ki 
so pripomogli, da je bilo tekmovanje 
tako uspe{no: v prvi vrsti ekipi Raden-
ska Powerbar in kolesarjem KK Bexel 
iz Komende, gasilcem Prostovoljnega 
gasilskega dru{tva Komenda (posebej 
Dragu Potokarju), glavnemu pokrovitelju 
Ob~ini Komenda: ̀ upanu Toma`u Drolcu, 
pod`upanu Mirku Kepicu, direktorici 
ob~inske uprave Majdi Ravnikar in vodji 
Re`ijskega obrata Slavku Poglajnu za vso 
pomo~ pri donatorstvu in organizaciji. 
Hvala vsem pokroviteljem, ki so omogo~ili 
to prireditev: NLB, Parketarstvo Bojanc, 
Lestroj, Vrtnarstvo Ga{perlin, Slikoples-
karstvo Podgor{ek, Pe~arstvo Avgu{tin, 
Okrep~evalnica Klanc, Mizarstvo Jeraj, 
Biring, Mehanizaciji Kosirnik in medijskim 
sponzorjem: Slovenske novice, Radio Hit, 
TV plus in Aplenca.

Vsem {e enkrat najlep{a hvala.

Miha Koncilija

Najbolj{i rekreativci s pod`upanom Mirkom Kepicem

Tekmovalce na koncu pozdravil in ~estital najbolj{im 
pod`upan Mirko Kepic

Za tekmovalce »garanje«, za gledalce pa prava »pa{a 
za o~i«.

1. Velika nagrada Ob~ine Komenda
Bil je pravi kolesarski praznik, kakr{nega v Komendi {e ni bilo.
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Hvale`ni gasilci
Prostovoljno Gasilsko dru{tvo Kri` se za-
hvaljuje vsem krajankam in krajanom vasi 
Kri` in delu Podgorja za naklonjenost in 
prispevke, ki so jih poklonili za nov gasilski 
prapor. [e posebej pa se zahvaljujemo tudi 
botroma Stanetu Zarniku in [tefanu Gro{lju 
ter Ob~ini Komenda za pokroviteljstvo 
prireditve.  Iskrena hvala tudi vsem, ki ste 
kakorkoli pomagali pri izvedbi pomembne 
dru{tvene prireditve.

Naj tudi v prihodnje velja na{ pozdrav NA 
POMO^!

UO PGD Kri`

Dve zanimivi in pou~ni vaji 
Maj je bil letos vsekakor mesec gasilcev, kar smo zabele`ili tudi na srednji strani. V petek, 
25. maja, pa je PGD Komenda v sodelovanju z Osnovno {olo prikazala vajo »evakuacija 
u~encev v primeru po`ara«. ̂ eprav je bila vaja dopoldan, se je kar 22 prostovoljnih gas-
ilcev, ~lanic in veteranov udele`ilo vaje. Prikazali smo re{evanje po po`arnih stopnicah, 
po lestvi in z avtoko{aro. Prikazali smo oskrbo po{kodovanke in evakuacijo. Na koncu 
smo izvedli ga{enje «po`ara» z razli~nimi vhodi v prostor. Ugotovili smo, da bi tak{ne 
vaje morali prikazati ve~krat.

V soboto, 26. maja, so ~lani PGD Moste v sodelovanju z PGD Kamnik prikazali na~in 
prepre~itve nadaljnjega iztekanja nevarnih snovi iz avtocisterne, zatem  tehni~no re{evanje 
po{kodovancev v prometni nesre~i, pravilno ga{enje po`ara v kuhinji in ga{enje gore~ega 
avtomobila. Pionirji in veterani so pokazali vaje s katerimi sodelujejo na tekmovanjih.

Mihaela Poglajen
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NAGRADNA KRIŽANKA
PLINSTAL CENTER, Ul. Mirka Vadnova 2 (pri OMV na Primsk-
ovem), Kranj  

1. nagrada – stenska ura in majica
2. nagrada – marela, kapa in majica  
3. nagrada – kapa in majica
4. nagrada – kapa in majica 
5. nagrada – majica                

Re{eno križanko (lahko napi{ete tudi samo geslo iz slike križanke 
na obarvanih poljih) po{ljite na naslov: Uredni{tvo Aplence Glasilo 
ob~ine Komenda, Zaj~eva 23, 1218 Komenda do vklju~no 18. 
junija. 

Na kuverto ali dopisnico napi{ite: ime, priimek in naslov; na kuverto 
pa tudi  pripi{ite: Nagradna križanka

Re{itev gesla nagradne križanke OKREP^EVALNICE KLANC v 
Aplenci Glasilo ob~ine Komenda {t. 4: »KJE SE DOBRO JE« 

1. nagrada – Pi{~anec s prilogo – Anamarija Majdi~,
Moste 71A, 1218 Komenda 

2. nagrada – Kalamari po izboru – Drago Car, Breg pri
Komendi 14 C, 1218 Komenda 

3. nagrada – Pizza – Marija [tern, Mlaka 7 A,
1218 Komenda  

4. nagrada – Dopoldanska malica – Majda Cesar, Moste 
40 B, 1218 Komenda

5. nagrada – Dopoldanska malica – Dan Levc, Krekova 
ulica 14, 1218 Komenda 

^estitamo! Potrdila o nagradah bomo nagrajencem poslali po 
po{ti



Kopalke

– @ENSKI LANENI KOMPLETI
– @ENSKi KOSTUMI

– MAJICE in SRAJCE, kratek rokav
– Spodnje perilo (Galeb, Marja, Triumph, …)

Vse za {ivlje in kroja~e

– Capri hla~e – Kratke hla~e
(za vse postave in velikosti) 

  Obi{~ite nas in na{lo se bo kaj za vas !
        – Prodajamo izdelke slovenskih proizvajalcev –

Velika izbira `enskih, mo{kih in otro{kih

Kopalne brisa~e

nogavice
hla~ne nogavice
      dokolenke

nogavi~ke

`enska krila `enske torbice


