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Slavnostna seja ob ob~inskem prazniku je 
vedno vrh praznovanja in dogajanja. Tako 
je bilo tudi letos na devetem praznovanju 
ob~inskega praznika v ~etrtek, 15. maja. V 
slovesno urejeni dvorani doma s pultom za 
govornike, zastavami, priznanji na odru so 

se gostje z ̀ upanom s sodelavci, slavljenci, 
svetniki, ob~ani  za~eli zbirati malo pred 17. 
uro. Med njimi so bili ̀ upan ob~ine Menge{ 
Franc Jeri~, `upan ob~ine Vodice Brane 
Podbor{ek, pod`upan ob~ine Kamnik 
Rudolf Pfajfar, poslanec dr`avnega zbora 

Rudi Ver{nik in delegacija iz pobratene 
ob~ine Kri`evci.

V zna~ilnem to~nem za~etku ob~inskih red-
nih sej je s himno za~ela vokalna skupina 
Veronika, nakar je na povabilo povezovalca 
goste in vse udele`ence nagovoril `upan 
Toma` Drolec.

Dogajanja v ob~ini med dvema praznikoma 
je ocenil kot bogato in pomembno leto. 
Posebej je poudaril  uspe{na prizadevanja 
za nadaljevanje materialne osnove v 
ob~ini s poslovno cono in pomembna 
dogajanja na komunalno infrastruktur-
nem podro~ju. Med njimi je {e posebej 
pod~rtal oskrbo z vodo iz kamni{kega 
Iverja, iz katerega sedaj dobivajo vodo v 
vseh krajih v ob~ini, Krvavec pa je postal 
rezervna oskrba ob morebitnih primerih. 
Uspe{no poteka izgradnja plinovodnega 
omre`ja s priklju~evanjem na zemeljski 
plin in telekomunikacijske infrastrukture 
za digitalno tehnologijo. Po programu 
se vrstijo tudi dogajanja na dru`benem 

Udele`enci slavnostne seje devetega praznovanja ob~inskega praznika

@upan Toma` Drolec 

Najvi{je, zlato priznanje za leto 2008, je 
prejela Marija [pehonja 

K uspehom je ~estital poslanec Rudi Ver{nik

Menge{ki `upan Franc Jeri~ je ob pozdravu 
posebej ~estital tudi Mariji [pehonja 

Zadovoljen zaradi dobrega sodelovanja je bil 
tudi kamni{ki pod`upan Rudolf Pfajfar

Rudi Ocepek - »Na sre~anju z `upanom sem 
rekel: Najbolj si `elimo dobro vodo.«

Slavnostna seja ob devetem praznovanju 

Po podelitvi priznanj nazdravili z vodo 
@upan ocenil dogajanja med praznikoma. – Podelili zlato, dve srebrni, tri bronasta in priznanja najbolj{im {port-
nikom v ~lanski in mladinski konkurenci. – Po seji nazdravili z vodo in slavje na Komendski Dobravi.
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Z vklju~itvijo hidroforja je voda pritekla na Komendsko Dobravo 

@upan se je posebej zahvalil Gratelu za priklju~itev Komendske 
Dobrave 

Pr’ Kosirnik je bilo veselo pozno v no~, gospodar Jo`e Nogra{ek pa 
se je {e posebej zahvalil `upanu

Na zdravje – z  najbolj{o vodo

Slavju se je pridru`il tudi ansambel Viharnik

[e skupinski posnetek z gosti iz pobratene ob~ine Kri`evci

podro~ju. Izredno bogato pa je ̀ ivljenje na 
dru{tvenem podro~ju.

Sledil je najslo-vesnej{i trenutek s podel-
itvijo priznanj. Najprej je `upan Toma` 
Drolec podelil priznanja {portnikom: 
Ivanu Koscu za najbolj{ega {portnika v 
~lanski konkurenci, Barbari Poga~ar za 
najbolj{o {portnico in Maticu Voldrihu 
za najbolj{ega {portnika v mladinski 
konkurenci. ^estitala pa jim je tudi Klara 
Berlec. Ob~inska priznanja za leto 2008 pa 
so dobili: Marija [pehonja, zlato priznanje 
ob~ine, srebrni priznanji Franc Poglajen in 
Dru{tvo umetnih kulturnikov Kaj ti mar 
ter bronasta Peter Kern, Mladina PGD 
Komenda in Kolesarski klub Bexel Ko-
menda. @upanovim ~estitkam pa se je na 
odru pridru`il tudi svetnik Janez Dolinar. 

Po podelitvi priznanj, pozdravu iz ob~ine 
Trzin in ~estitkah ̀ upana Jeri~a iz Meng{a, 
poslanca Rudija Ver{nika in delegacije iz 
pobratene ob~ine Kri`evci pa je `upan 
Toma` Drolec povabil vse na Komendsko 
Dobravo na prijetno sre~anje. Najprej 
so nazdravili z vodo iz Iverja in s tem 
simboli~no poudarili, da imajo v ob~ini 
sedaj najbolj{o vodo. Va{~ani z ansam-
blom Viharnik pa so poskrbeli za veselo 
praznovanje. 

Andrej @alar 
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Kateri dogodek med dvema praznikoma bi 
gospod ̀ upan ozna~ili za najbolj pomemb-
nega?

»Najbolj pomemben dogodek je po dobrem 
letu urejanj, usklajevanj izpolnjevanj zahtev in 
pri~akovanj pri urejanju vseh potrebnih pogo-
jev in pridobivanj soglasij bil februarja letos 
sprejeti lokacijski na~rt za Poslovno cono II. V 
prihodnjem obdobju bo vsekakor pomembno 
vplivala na postopno uresni~evanje vseh 
za~rtanih programskih osnov in ciljev razvoja v 
ob~ini Komenda. Omogo~ala bo uresni~evanje 
programov in projektov, ki smo jih v tem letu 
oblikovali na podro~ju plinifikacije po naseljih 
v ob~ini Komenda, telekomunikacijske mre`e, 
izgradnje kanalizacije in priklju~evanja nanjo, 
celovite priklju~itve na vodovodni sistem Iverje 
in opredeljevanja na podro~ju zdravstva, vzgoje 
in izobra`evanja ter varstva otrok in starej{ih, 

kulture, {porta in rekreacije ter drugih aktivnosti 
na dru`benem dogajanju v ob~ini.«

Kaj pa ~e se ozreva na obdobje samostojne 
ob~ine Komenda?

»Dogajanj, zelo pomembnih, pomembnih za 
razvoj in med pridobitvami v novi ob~ini, je bilo 
veliko. Med najpomembnej{imi razvojnimi cilji, 
da ne re~em kar najpomembnej{a programska 
uresni~itev v devetih letih samostojne ob~ine 
Komenda pa je nedvomno izgradnja in ureditev 
vodovodnega sistema s priklju~itvijo na izvir 
vode v kamni{kem Iverju. Na{ rezervni vir pa 
bo poslej zajetje Krvavec. Prav ob leto{njem 
prazniku, po slavnostni seji in podelitvi leto{njih 
priznanj smo tudi v enem najbolj oddaljenih 
naselij, na Komendski Dobravi slovesno 
»postregli in nazdravili« z vodo iz Iverja.« 

Z vodovodom pa je neposredno povezano 
tudi tako imenovano fekalno odvodnjavanje 
oziroma kanalizacija.

»V programu tako imenovane komunalne 
infrastrukture je vzporedno z vodovodom 
potekala  tudi izgradnja kanalizacije in omre`ja 
za odvajanje  odplak. Po tem, ko je sistem  s 
priklju~itvijo na ~istilno napravo v Dom`alah 
`e nekaj ~asa zgrajen, sedaj postopno po-
teka priklju~evanje nanj z gradnjo razvodov in 
neposrednih priklju~kov. Priklju~evanje nanj 
se je najprej za~elo na jugovzhodnem delu 
ob~ine in se sedaj postopno nadaljuje in {iri 
na ostala podro~ja.«

Zadnje ~as pa smo v ob~ini pri~a gradnji 
tudi ostale infrastrukture?

»K celoviti ureditvi infrastrukture, ki je praviloma 
v zemlji, sodita v na{i ob~ini vse bolj tudi plino-
vodno omre`je in tako imenovano digitalno 
telekomunikacijsko omre`je. 

S Petrolom je bila avgusta lani podpisana 
koncesijska pogodba o izgradnji  omre`ja 
in postopni plinifikaciji ob~ine Komenda. 
Uspe{en za~etek uresni~evanja je potem {e 
pred  katastrofalno poplavo v ob~ini z 18. na 19. 
september bila priklju~itev kotlovnice na {oli v 
Mostah na plin. Sicer pa tako imenovana plini-
fikacija poteka sedaj po ob~ini, priklju~evanje 
pa tam, kjer je zgrajeno omre`je. 

Druga pomembna pogodba pa je bila marca 
2008 letos podpisana z Gratelom, ki gradi tako 
imenovani kanalizacijski sistem za digitalno 
telekomunikacijo za operaterja T2. Dokazi, 
da uresni~evanje programa, opredeljenega 
v pogodbi, pospe{eno poteka, so v zadnjem 
~asu prekopavanja cest in prav zadnje dni 
tudi asfaltiranja v Komendi. Postopoma pa se 
bo do ta dogajanja {irila tudi v druge kraje v 
ob~ini.«  

Komunalo urejanje je vsekakor pomembno 
in nenazadnje osnova lokalne samouprave 
v ob~ini. Vendar pa je sestavni del vsakdan-
jika in dogajanj tudi dru`bena infrastruk-
tura; na primer izobra`evanje in varstvo. 

»Zadnje leto med praznikoma so pomembno 
obele`ili tudi dogodki  in pridobitve na podro~ju 
tako imenovanih dru`benih dejavnosti. 

Ob priklju~itvi kotlovnice v {oli v Mostah na 
zemeljski plin je bila kon~ana tudi prenova 
{olske avle, oken in pleskarskih del v {oli, v 
telovadnici pa potem na za~etku leta obnova 
tlaka. Tako sedaj v leto{njem letu okviru pro-
grama celovite prenove ostanejo {e zamenjava 
oken in ogrevalnih naprav v u~ilnicah, obnova 
razsvetljave in pleskarska dela.

Iz programa vzgoje in varstva najmlaj{ih 
prihaja v ospredje raz{iritev zmogljivosti za 
varstvo otrok. Dotrajanost sedanjih prostorov 
za sicer vzorno otro{ko varstvo v Komendi 
terja pospe{eno re{evanje, prostorsko pa  prav 
sedaj potekajo o usklajevanja o celoviti re{itvi 
sprejetega programa varstva otrok. Pospe{eno  
uresni~evanje na tem podro~ju nenazadnje 
terja  tudi razmah stanovanjske gradnje, ki ka`e 
v Komendi, Mostah, Suhadolah.

Pomemben razvojni program na podro~ju 
varstva je bil zadnje leto  dose`en tudi pri 
varstvu za starej{e. Medgeneracijsko sredi{~e 
od lanskega septembra dobiva temelje in re-
alnost jutri{njega dogajanja na tem podro~ju 

@upan Toma` Drolec

Bogato leto med
dvema praznovanjema 

Mnenja so seveda lahko razli~na in vsakdo ima tudi tak{en ali 
druga~en svoj prav. Vendar, med lanskim osmim in leto{njim devetim 
praznovanjem ob~inskega praznika je bilo `ivahno in, kot pravimo, 
bogato leto. 

V Aplenci {tevilka 4 je bil dne 30. aprila 2008 
ob koncu “@upanove besede” objavljen 
~lanek z naslovom “ZADNJA NOVICA”. V 
~lanku je bil citiran dopis g. Maru{i~a, v kat-
erem pojasnjuje mnenje denacionalizacijskih 
upravi~encev za parcele {t. 601, 602 in 603, 
k. o. Kaplja vas (na teh parcelah se gradi nov 
konjski hlev). Za njih naj bi bila denaciona-
lizacija konec lanskega leta kon~ana, zato 
naj bi bila ta zemlji{~a nesporno v ob~inski 
lasti. Upravi~encem tudi naj ne bi bilo jasno, 
zakaj so bili vabljeni v upravni postopek izdaje 
gradbenega dovoljenja za te hleve.

@e naslov ~lanka pove, da sem pojasnila g. 
Maru{i~a dobili tako reko~ med tiskanjem 
Aplence, zato so bila objavljena brez dodatnih 
preverb. Denacionalizacijske postopke na 1. 

Pojasnilo k ~lanku 

”ZADNJA NOVICA” iz prej{nje {tevilke Aplence 
stopnji vodi Upravna Enota Kamnik, kjer je 
kasnej{a preverba pokazala, da ti postopki 
vendarle {e niso kon~ani. Ker so bili v ~lanku 
torej objavljeni zavajajo~i podatki, se delav-
cem Upravne enote Kamnik opravi~ujem.

Ne glede na navedeno pa lahko optimisti~no 
potrdim, da smo z denacionalizacijskimi 
upravi~enci v zaklju~ni fazi pogovorov in kot 
trenutno ka`e z njihove strani ne bo ve~ ovir 
za dokon~anje konjskih hlevov.

Z razpletom tega vozla lahko v kratkem 
pri~akujemo tudi selitev konjev v nov objekt, 
s tem pa tudi mo`nost ru{enja starih hlevov in 
za~etek gradnje te`ko pri~akovane trgovine v 
centru Komende.

Toma` Drolec, `upan Ob~ine Komenda

Najpomembnej{i dogodek je lokacijski na~rt 
za Poslovno cono II
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Tik pred zaklju~kom redakcije majske 
{tevilke Aplence nam je `upan poslal v 
objavo naslednje sporo~ilo:

»Konec aprila 2008 se je iztekel rok, do kat-
erega so morali star{i, ki `elijo svoje otroke 
vklju~iti v vrtec, oddati vloge za sprejem 
otrok.

12. maja 2008 se je sestala Komisija za 
sprejem otrok v Vrtec Mehur~ki Komenda. 
Ugotovila je, da je, v primerjavi s preteklim 
letom, letos na naslov {ole v zahtevanem 
roku prispelo bistveno ve~je {tevilo vlog za 
sprejem otrok v vrtec. Po zasedanju komisije 
je stanje slede~e:

• Za sprejem novih otrok v Vrtec Mehur~ki 
Komenda je za {olsko leto 2008/09, 
od skupaj 180 mest prostih 47 prostih 
mest.

[tevilo prijavljenih otrok za {olsko leto 
2008/09 je slede~e:

• za 1. starostno obdobje je bilo obravna-
vanih 56 vlog, od tega je bilo sprejetih 28 
otrok, 28 vlog je bilo zavrnjenih,

• za 2. starostno obdobje je bilo obravna-
vanih 30 vlog, sprejetih je bilo 19 otrok, 
11 vlog je bilo zavrnjenih,

• 30 vlog je bilo zavrnjenih, ker star{i oziroma 
otroci nimajo stalnega bivali{~a v ob~ini 
Komenda,

• 6 vlog je bilo zavrnjenih zaradi neizpoln-

in re{itve le-tega s podpisom pogodbe.  
Septembra 2007 so namre~ {tirje ustanovi-
telji podpisali pogodbo o ustanovitvi Zavoda 
Medgeneracijsko sredi{~e  Komenda in sicer 
Ob~ina Komenda, Medgeneracijsko dru{tvo 
za kakovostno starost Komenda, Dru{tvo 
upokojencev Komenda in Ustanova Petra 
Pavla  Glavarja Komenda. Po obisku vladnih 
poslancev in ugotovitvi, da je to eden iz vrste 
najpomembnej{ih razvojnih projektov v ob~ini 
Komenda, je bila potem marca letos za ta pro-
gram podeljena tudi koncesija dr`ave.«

V programu vzgoje in izobra`evanja je decem-
bra lani dobil nove prostore  Mladinski center 
Komenda z Dru{tvom za mladinsko dejavnost 
pod imenom Mravlji{~e. @e v prvih mesecih 
delovanja se ka`e izredno `ivahna vzgojno 
motivacijska aktivnost v dru{tvu, ki so ga mladi 
`e do danes  »vzeli za svojega«. 

Program na podro~ju dru`benega doga-
janja med dvema praznikoma v ob~ini pa 
pomembno dopolnjujeta {e dve aktivnosti. 
V skrbi za zdravje je v ob~ini v organizaciji 
Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana s pod-

poro ob~ine potekale ve~tedenske delavnice o 
zdravju in o lastni skrbi in na~inu zanj z naslo-
vom @ivimo zdravo.  Tudi zadnje leto pa je bila 
pomembna stalnica v ob~ini skrb za ohranjanje 
naravne in kulturno sakralne dedi{~ine.«

Morda bi na koncu na{tela {e nekaj 
pomembnej{ih ugotovitev, ki jih ne gre 
spregledati. Recimo: 

»Ena od pomembnih pridobitev za vse v ob~ini 
je bilo odprtje krajevnega urada v Komendi. 
Slovesno ga je odprl 5. decembra 2007 min-
ister za javno upravo dr. Gregor Virant.

Dru{tvo upokojencev je 6. septembra 2007 
pripravilo `e drugi~ v samostojni ob~ini Ko-
menda sre~anje gorenjskih ~lanov dru{tev 
upokojencev, ki so se jim tokrat pridru`ili tudi 
~lani dru{tev iz obljubljanskega obmo~ja in 

`upani. Med gosti pa sta bila tudi takratna 
kandidata na volitvah dr. Danilo Türk, sedanji 
izvoljeni predsednik, in Mitja Gaspari.

Ustanova Petra Pavla Glavarja je s podpisom  
pogodb o podeljevanju {tipendij in kulturnimi 
programi ter delovanjem z dobrodelnimi 
akcijami uspe{no pod vodstvom dr. Marte 
Ciraj  uresni~evala svoj program, s katerim 
uresni~uje pomembno obveznost, ki bi jo sicer 
morala ob~ina.

Konjeni{ki klub Komenda, ki je sam saniral 
ve~milijonske po{kodbe (v tolarjih) po popla-
vah na hipodromski stezi je v svoj program 
vklju~il tudi izgradnjo parkiri{~a za okrog 800 
avtomobilov. V okviru programa nadaljnjega 
delovanja dru{tva, ki je uspe{no in vse bolj 
poznano po dveh sejmih vsako leto (spom-
ladanski je bil letos vsebinsko in po obisku ter 
razstavljavcih najve~ji doslej) poteka gradnja 
osrednjega in dveh manj{ih mostov  in hlevov 
za konje. Slednji so tudi osnova za  gradnjo na-
kupovalno ureditvenega sredi{~a v Komendi.

In nenazadnje ne moremo mimo ugotovitve, 
da je bila bolj ali manj `ivahna dejavnost celo 
leto v kar 35 dru{tvih v ob~ini. Med njimi pa za 
spoznanje  bolj izstopajo gasilci, ki jim velja 
zahvala za njihovo delo in aktivnosti med 
lansko poplavo. Gasilci v Mostah si v okviru 
ob~inskega programa varstva   prizadevajo 
za nov avto, komendski gasilci pa so sami s 

@upan Toma` Drolec:
Gne~a v vrtcu

V ~etrtek, 12. junija, bomo ugotavljali, kak{no vodo pijemo.

jevanja starostnega pogoja.

Skupaj je bilo tako za {olsko leto 2008/09 
obravnavanih 122 vlog.

V vrtec je bilo sprejetih 47 otrok; zavrn-
jenih je bilo 39 otrok.

Ker se vodstvo ob~ine zaveda, kaj za star{e 
pomeni prejem odlo~be, da njihov otrok 
zaradi pomanjkanja kapacitet v vrtcu, v 
le-tega ni sprejet, bomo v prihodnjih dneh 
sku{ali storiti vse potrebno, da bi ̀ e s 1. sep-
tembrom 2008 zagotovili za~asno pove~anje 
kapacitet vrtca v {oli Moste za dva oddelka. 
To bi pomenilo, da bodo tudi star{i otrok, ki 
so v tem trenutku prejeli negativne odlo~be, 
z leto{njim septembrom svoje mal~ke lahko 
oddali v vrtec. O tak{nem predlogu ob~inske 
uprave bo Ob~inski svet Ob~ine Komenda 
odlo~al na seji  junija.

OBVESTILO!

V ~etrtek, 12. junija, bodimo {e posebej po-
zorni na dobavo vode v na{e domove. Od 12. 
do 19. ure bomo namre~ zaprli dotok vode 
po cevovodu, ki na{a gospodinjstva in tudi 
ob~ino Menge{ napaja z vodo s Krvavca. 

Prosimo vse ob~ane, ki bodo v tem ~asu 
ostali brez vode, da nas o tem obvestijo. 
Z va{o pomo~jo bomo ugotovili, katera 
gospodinjstva so {e priklju~ena na krvav{ki 
vodovod. Ve~ o tem bo na informativnem 
dopisu, ki ga bomo vsem gospodinjstvom 
poslali po po{ti.«

pomo~jo sponzorjev nabavili avto-kombi in ga 
slovesno prevzeli pred dnevi v okviru prireditev 
ob leto{njem ob~inskem  prazniku.

Velik dogodek je bil o odprtje oziroma izgrad-
nja Planinskega doma, ki smo ga za~eli graditi 
pred {tirimi leti. 

[portniki pa z aktivnostmi {e potrjujejo, da je 
upravi~ena in potrebna tudi gradnja prizidka k 
[portni dvorani v Komendi.

Skratka, ~e sklenem, bil rekel, da je bilo 
od lanskega do leto{njega praznovanja 
pomembno leto. Pa ne samo zaradi nekat-
erih pridobitev, bogatej{i smo tudi za 
nekaj izku{enj, ki nam bodo koristile med  
devetim in desetim praznovanjem v ob~ini 
Komenda.«    

Andrej @alar

Na Komendski Dobravi so {e zadnji v ob~ini 
dobili vodo iz Iverja. Vodovod pa so gradili 
`e pozimi.

Avgusta lani je bila podpisana pogodba 
za gradnjo plinifikacijskega omre`ja za 
priklju~evanje na zemeljski plin

Gasilci iz Most so dobili podvozje za nov avto 
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Zlato priznanje za leto 2008:
Marija [pehonja
Rodila se je v @ejah, kjer je tudi danes. @e v 
{oli se je pridru`ila gasilcem v Mostah in je 
`e 50 let ~lanica dru{tva. Osem let, do 1984. 
leta, je delala v izvr{nem odboru kulturnega 
dru{tva Jurij Bobi~ Moste. Bila je predsed-

nica folklorne sku-
pine, ki je skupaj z 
me{anim pevskim 
zborom nastopala 
na raznih prireditvah 
doma in drugod. [e 
danes je `ivo kul-
turno sodelovanje 
z dru{tvom iz Mar-
kovcev pri Ptuju, s 
katerim je navezala 
stike.

Konec sedemdesetih in v osemdesetih 
letih minulega stoletja je delala v odboru 
Socialisti~ne zveze v Mostah. Bila je porot-
nica na sodi{~u. Med osamosvojitvijo Slo-
venije in `e pred tem je dela v civilni za{~iti. 
Danes je v Kamniku iz ob~ine Komenda 
~lanica sveta star{ev {ole 27. julij. 

Domala nasploh {e danes v ob~ini oziroma 
v kraju ni dejavnosti, kjer ne bi sre~ali Marije 
[pehonja iz @ej. Dela pri Zdru`enju borcev 
za vrednote NOB, pri Dru{tvu upokojen-
cev, v va{kem odboru @eje, v uredni{kem 
odboru Aplence, vodi izlete Dru{tva upoko-
jencev, pomaga pri rekreacijskih izletih in 
vodenju kulturnih prireditev. Je predsednica 
krajevne organizacije Rde~ega kri`a Moste 
in prizadevna v Medgeneracijskem dru{tvu 
Komenda. 

Ob prazniku se zato Mariji [pehonja podeli 
zlato priznanje ob~ine Komenda za njeno 
ve~ kot 50-letno prostovoljno delo.          

Srebrno priznanje za leto 2008:
Franc Poglajen
Ob~ina Komenda ima mo`a, na katerega 
je lahko ponosna, saj mu na slovenskem 

{ahovsko {port-
n e m  p o d r o ~ j u 
n i  e n a k e g a . 
J e  p r e d s e d -
nik [ahovskega  
kluba Komenda, 
~lan upravnega 
odbora [ahovske 
zveze Slovenije, 
dr`avni {ahovski 
sodnik, mentor in 
organizator najve~ 
{ahovskih turnir-
jev v Sloveniji. Je 
~lovek, ki bdi in 
vzgaja mlade, je 

njihov voznik, skrbi za denar, ki zdru`uje 
mlade in stare v plemeniti igri – v {ahu.   

[ahovski klub Komenda bi brez njega ne 
bil najbolje organiziran in prijazen klub. Na 
dr`avno prvenstvo, ki je bilo med zimskimi 
po~itnicami v Murski Soboti, je popeljal 
18 {ahistk in {ahistov. Mladi so osvojili 
odmevne rezultate in Sebastjan Markoja je 
osvojil naslov dr`avnega prvaka do 12 let. 
Na mednarodno in amatersko evropsko 
prvenstvo v ~e{kih Pardubicah je peljal in 
skrbel za ve~ kot deset mladih {ahistk in 
{ahistov.

Organizatorju vseh pomembnih turnirjev 
v Sloveniji, sodniku, fotografu in oblikov-
alcu biltenov neumornemu {ahovskemu 
kreatorju Francu Poglajnu se za delo in 
prizadevanja na {ahovskem podro~ju ob 
prazniku podeli srebrno priznanje ob~ine 
Komenda. 

Dru{tvo umetnih kulturnikov

Kaj ti mar
Leta 1991 je skupina mladih kulturnikov pri-
pravljala humanitarno predstavo za oblegani 
Dubrovnik. Takrat so se tudi odlo~ili, da v 
Kulturnem dru{tvu Komenda ustanovijo sku-
pino z imenom Dru{tvo umetnih kulturnikov 

Kaj ti mar. 

Iz{li so iz besede poezije. Dodali so ji gib 
in zgodbo. @e od za~etka so bili njihovi re-
citali igrane predstave. Tako so se lotevali 
sodobne slovenske in tuje poezije pa tudi 
klasi~nih slovenskih avtorjev. Nadgradnja 
njihovega dela se je potem za~ela odra`ati 
v uprizarjanju gledali{kih iger, s te`njami k 
aktualnim in univerzalnim temam. V razis-
kovanju umetnosti in sre~evanju z njo, so 
te`ili k vzgajanju in spreminjanju. V{e~nost 
in ugajanje pri tem nikoli nista izstopali. 

^lani dru{tva Kaj ti mar danes aktivno 
sodelujejo pri kulturnih prireditvah in do-
godkih v ob~ini, ob slovesnostih povezanih 
s kulturo, {portom, z `ivljenjem v ob~ini na 

vseh podro~jih.   

Dru{tvu umetnih kulturnikov Kaj ti mar Kul-
turnega dru{tva Komenda se ob prazniku 
ob~ine Komenda podeli srebrno priznanje 
za leto 2008. Priznanje velja vsem, ki 
soustvarjajo zanimive in izvirne predstave, 
s katerimi bogatijo  kulturno dogajanje v 
ob~ini.

Bronasto priznanje za
leto 2008:
Peter Kern 
[tevilni v dana{nji ob~ini {e vedo, da se 
je v krajevni skupnosti Komenda za ~asa 
predsednikovanja Jo`eta Kerna veliko 
gradilo. V vasi Klanec 
so na primer gradili ozi-
roma urejali tudi ceste in 
kanalizacijo. Peter Kern, 
ki je bil takrat predsed-
nik skup{~ine, pa je bil 
tudi kar dvakrat tudi 
predsednik gradbenega 
odbora. 

Sicer pa je za~el Peter 
Kern delati na razli~nih 
podro~jih v kraju ̀ e kot mlad fant; najprej pri 
gasilcih, ob koncu {estdesetih let minulega 
stoletja pa je prevzel krmilo v takratni kra-
jevni organizaciji Socialisti~ne zveze. Osem 
let je bil na ~elu organizacije, dolga leta pa 
je bil tudi ~lan njenega odbora oziroma 
vodstva. 

Z izku{njami pri vodenju in organiziranju ak-
tivnosti je potem sodeloval v civilni za{~iti in 
bil takrat tudi sedem let predsednik odbora 
civilne za{~ite, ves ~as pa je bil aktiven ~lan 
njenega odbora.

V zadnjem ~asu pa Peter Kern aktivno dela 
v Slovenski ljudski stranki v Komendi. Za 
njegove aktivnosti in delo se Petru Kernu ob 
prazniku ob~ine Komenda podeli bronasto 
priznanje.

Mladina Prostovoljnega
gasilskega dru{tva Komenda 
Prostovoljno gasilsko dru{tvo Komenda 
je v okviru Gasilske zveze poznano tudi 

po aktivnosti 
m l a d i h . 
Vsak teden 
je na vajah 
povp re~no 
vedno okrog 
3 0  m l a d i h  
gasilcev. Pri-
pravljajo se 
za {por tna 
in gasi lska 
tekmovanja, 
spoznavajo 

Dobitniki ob~inskih priznanj za leto 2008
Na slavnostni seji ob devetem ob~inskem prazniku je `upan ob~ine Komenda Toma` Drolec v ~etrtek, 15. 
maja, v dvorani Doma v Komendi podelil leto{nja ob~inska priznanja.  
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pa tudi naloge in delo pri re{evalnih akci-
jah. Posebno skrb v dru{tvu pri vzgojni in 
izobra`evanju mladih posve~ajo solidarnosti 
in pomo~i ljudem. Danes so mladi  zato ne 
le vzorni mladi gasilci, ampak tudi vse bolj 
usposobljeni za prenekatero re{evalno delo 
in pomo~. 

Uspe{ni so na {portnih tekmovanjih v ob~ini, 
regiji pa tudi na dr`avnih. @e dve leti zapored 
so skupni zmagovalci mladinskih tekmovanj 
Gasilske zveze Kamnik in Komenda. Poleg 
gasilskih tekmovanj se merijo tudi v namiz-
nem tenisu, smu~anju, rolanju z gasilskimi 
vajami, nogometu, pikadu, orientacijskem 
teku in kvizu. Uvr{~ajo se na vsa {tiri regi-
jska tekmovanja. Lani se je ena ekipa na 
dr`avnem prvenstvu v orientacijskem teku 
uvrstila na 9. mesto, ena pa na dr`avnem 
kvizu na 13. mesto

Za uspehe in prizadevno delo prejme 
mladina PGD Komenda ob prazniku bro-
nasto ob~insko priznanje.  

Kolesarski klub Bexel Komenda 
Letos Kolesarski klub Bexel Komenda, 
ki delu je [portnem dru{tvu Komenda, 
praznuje desetletnico.

Prijetno skupno dru`enje in odkrivanje 
novih krajev je bilo vodilo, da so se  kmalu 
na za~etku povezali v kolesarskem klubu z 
imenom Bexel Komenda. S skupnimi  nas-
topi so za~eli vse pogosteje predstavljati 
tako tudi ob~ino Komenda. S kolesarskih 
prireditev so prina{ali priznanja, danes pa 
se redno udele`ujejo tekmovanj, na kat-
erih prav tako dosegajo lepe uvrstitve. Na 
najve~jih tekmovanjih se praviloma uvr{~ajo 
v prvo ~etrtino nastopajo~ih.

Za prepoznavnost Komende pa skrbijo tud 
s prirejanjem izletov. Med dalj{imi sta tako 
dva izleta v Dubrovnik. Pot jih je s kolesi 
vodila v Budimpe{to in nazaj okoli Blatnega 
jezera. Lani so se odpravili tudi v Rim. Zelo 
uspe{no pa so lani  organizirali tudi 1. 
Veliko nagrado Komende in hkrati dr`avno 
prvenstvo  Slovenije za de~ke. Sedaj pa je 
pred njimi {e en izziv in sicer Mednarodna 
kolesarska dirka v Komendi.

^lanom  Kolesarskega kluba Bexel Ko-
menda, ki prizadevno in uspe{no skrbijo  za 
predstavljanje ob~ino po Sloveniji in v tujini, 
se ob prazniku podeli bronasto priznanje 
za leto 2008. 

Najbolj{i {portnik v ~lanski 
konkurenci:
Ivan Kosec

Ivan Kosec je dolgo-
letni ~lan in tekmo-
valec KK Komenda. 
V sezoni 2007 je s 
svojim 2-letnim `re-
bcem LUCKY FONZ 
dosegel 2. mesto na 
dr`avnem prvenstvu 
v Ljutomeru. V svoji 
konkurenci je post-
avil rekord s ~asom 
1.16.6.

Ivanu Koscu se podeli priznanje najbolj{i 
{portnik v ~lanski konkurenci.      

Najbolj{a {portnica v
mladinski konkurenci:
Barbara Poga~ar
Barbara Poga~ar se `e peto leto ukvarja z 
orientacijskim tekom v Orientacijskem klubu 
Komenda. V letu 2007 je nastopila na ve~ 
kot 20 tekmovan-
jih doma in v tujini. 
Kot vice prvakinja na 
dr`avnem prvenstvu 
na srednjih progah, 
je maja na dr`avnem 
prvenstvu v {tafetah 
dosegla 1. mesto v 
kategoriji deklet do 
18 let. Dvakrat je za-
stopala Slovenijo na 
evropskem mladin-
skem prvenstvu na Mad`arskem. Barbari je 
naziv dr`avne prvakinje lani prinesel status 
kategorizirane {portnice pri Olimpijskem 
komiteju Slovenije. Poleg tega, da je odli~na 
{portnica, je uspe{no opravila tudi prvi letnik 
gimnazije Poljane.
Barbari Poga~ar se podeli priznanje najbolj{a 
{portnica v mladinski konkurenci. 

Najbolj{i {portnik v
mladinski konkurenci:
Matic Voldrih
Matic Voldrih je tekmovalno pot za~el leta 

2002 v Avto moto tour-
ing klubu Ljubljana. 
^eprav je bil velikokrat 
po{kodovan je dose-
gal dobre rezultate. V 
sezoni 2007 je osvojil 
3. mesto na dr`avnem 
prvenstvu mladincev v 
speedwayu. 
S klubom AMTK je 
osvojil naslov prvaka 
med klubi. Matic je 

predan {portnik, ki je kljub po{kodbam 
vztrajal pri speedwayu.
Maticu Vodlrihu se podeli priznanje najbolj{i 
{portnik v mladinski konkurenci.



Glasilo ob~ine Komenda 5/2008Aplenca MEDGENERACIJSKO SREDI[^E

8

Ker postaja vpra{anje so`itja in solidarnosti med generacijami eno klju~nih 
za prihodnost Evrope, je Slovenija kot predsedujo~a Svetu Evropske 
unije, v sodelovanju z Evropsko komisijo in nevladnimi organizacijami, 
pripravila

konferenco o medgeneracijski solidarnosti za dru`be so`itja in so-
cialne enakosti, ki se je odvijala na Brdu, 28. in 29. aprila 2008. 

Z njo se `eli nadaljevati razprava, ki jo je leta 2005 spro`ila Evropska 
komisija z zeleno knjigo »Odziv na demografske spremembe: nova soli-
darnost med generacijami.«

Vsebina konference ni bila iskanje vzrokov demografskih sprememb, 
temve~ ugotavljanje novega razmerja in novih odnosov med generacijami 
ter raziskovanje novih pristopov in politik, ki spodbujajo medgeneracijsko 
solidarnost za dru`bo so`itja in socialne povezanosti. Predstavljeni so bili 
primeri dobrih praks s tega podro~ja. Komenda z inovativnim konceptom 
Medgeneracijskega  sredi{~a je in bo za zgled vsem ostalim ~lanicam 
Evropske unije, saj se ~esar podobnega ne polotevajo nikjer drugje po 
Evropi. Sodelovanje lokalne skupnosti (Ob~ina Komenda), civilne dru`be 
(Medgeneracijsko dru{tvo za kakovostno starost Komenda) in znanstveno 
raziskovalne institucije (In{titut Antona Trstenjaka) je edini mo`en na~in, 
ki zagotavlja programe naravnane  iz sedanjosti v prihodnost.

Izhodi{~e konference je bila teza, da se lahko dru`ba dolgoro~no 
uspe{no razvija le v pristnem  medsebojnem stiku in sodelovanju 
vseh generacij. Zato je  treba opozoriti na objektivne spremembe, ki 
so nastale v sodobni dru`bi. Zanimalo nas je, kateri so elementi, ki so 
povezovali generacije neko~ in jih je v novih spremenjenih razmerah 
smiselno spodbujati, kateri elementi pa so pre`iveli in kaj bi bilo treba 
ponuditi novega, da bi prihodnja desetletja prinesla uspe{no medgener-
acijsko sobivanje prebivalstva.

Konferenca je bila razdeljena v dva dela. Prvi dan smo obravnavali {ir{e 
vidike medgeneracijske solidarnosti in so`itja, drugi dan pa enega od 
njunih konkretnih vidikov, tj. dolgotrajno oskrbo.

Na uvodnem plenarnem zasedanju so Marjeta Cotmna, slovenska minis-

trica za delo, dru`ino in socialne zdeve, Vladimir [pidla, evropski komisar 
za zaposlovanje, socialne zadeve in enake mo`nosti, Jose Antonio Fon-
seca Vieira da Silva, portugalski minister za delo in socialno solidarnost in 
Viera Tomanova, slova{ka ministrica za delo, socialne zadeve in dru`ino, 
predstavili dosedanje izku{nje, prizadevanja, vizije in na~rte v zvezi s 
krepitvijo medgneracijske solidarnosti in so`itja.

V nadaljevanju plenarnega zasedanja sta Martin Kohli iz Italije in Jo`e 
Ramov{ osvetlila teoreti~no ozadje in vlogo medgeneracijske solidarnosti 
v Evropi.

Sledilo je {est okroglih miz:

Zakaj sta potrebni ponovna ocena in podpora solidarnosti in so`itju, 
da bi zagotovili po{teno in vzdr`no dru`bo v kontekstu dana{njega 
~asa?

V evropski starajo~i se dru`bi se s spremembami in novimi potrebami 
sre~ujejo prav vse generacije. Zato je treba med njimi vzpostaviti nove 
oblike solidarnosti in sodelovanja, oblike, ki naj jih podprejo socialne 
politike in civilne dru`be.

Vloga dr`ave in civilne dru`be v medgeneracijski solidarnosti in 
so`itju.

Obravnavani so bili naslednji parametri: dohodki starostnikov, socialna 
varnost ter zagotavljanje ustrezne oskrbe za starej{e in invalide, vloga 
`e uveljavljenih pa tudi novih oblik civilne dru`be in njeno sodelovanje z 
dr`avno upravo.

Prostovoljstvo: Mlaj{i in starej{i ljudje kot promotorji dru`benih 
sprememb.

Govorili smo o naslednjih izzivih: kaj narediti, da bi prostovoljci vseh sta-
rosti med seboj lahko sodelovali in bili za to ustrezno stimulurani; koliko 
prispeva medgneracijsko prostovoljstvo k socialni povezanosti.

Medgeneracijska solidarnost  v sodobnih oblikah dru`ine.

Tradicionalno dru`ino, v kateri so `ivele tri generacije pod isto streho, 
so zamenjale nove oblike: enostar{evske dru`ine, na novo oblikovane 

Praznik Ob~ine Komenda je simboli~no povezan s sklepom, ki smo 
ga sprejeli v letu 1998, ob ustanovitvi samostojne ob~ine Komenda. 
Vsakoletna praznovanja so povezana z raznimi prireditvami na kulturnih 
in {portnih podro~jih, ter slavnostno sejo ob~inskega sveta s podelitvijo 
priznanj in nagrad.

In kako smo praznovali pred 30 in ve~ leti? 

Leta 1973 je KS Komenda sprejela sklep o prazniku v krajevne skupnosti. 
Odlo~ili smo se, da bo praznik KS Komenda 11. junija, v spomin na po`ig 
partizanske bolnice na Komendski Dobravi, Glavna prireditev  je bila v letu 
1978 ob 35-letnici po`iga bolnice. ̂ lani ZB Komenda, mladinci in ob~ani 
smo obnovili celotno obmo~je bolnice z `eljo, da se ohrani spomin na 
pobite ranjence, osebje in dr. Tineta Zajca.

Intenzivna praznovanja so bila v mesecu  juniju z vrsto kulturnih in {portnih 
prireditev.

Organizirali smo mesec {porta in kulture. V obdobju  od 1972 do 1982 
( v tem ~asu sem bil podpredsednik in nato predsednik KS Komenda) 
smo organizirali vrsto kulturnih prireditev. V celoti smo obnovili  kulturni 
dom in dvorano, ter  z napeljavo centralnega ogrevanja ustvarili pogoje za 
kulturne prireditve. Pri tem je bil zelo aktiven takratni predsednik kulturnega 
dru{tva Komenda in sedanji ̀ upan Toma` Drolec s {tevilno ekipo. Kasneje 
je predsednikovanje prevzel Darko Hacin. Seveda ni {lo brez re`iserja 
Valterja Horvata ter igralcev, ki so se nam predstavili z raznimi igrami. V 
tem obdobju je bil ustanovljen tudi mo{ki pevski zbor Komenda. Z  rednimi 
predstavami je pri~el z  predstavami tudi kino pod vodstvom  Draga @
urbija. Na gledali{kem podro~ju je na komendskem odru  gostovalo veliko 
igralcev, ki so v tistem obdobju kaj pomenili na slovenskem kulturnem 
podro~ju. Spomnimo se tudi najve~je prireditve

Komenda z Medgeneracijskim sredi{~em
kot primer dobre prakse za dr`ave evropske unije

Praznovanja neko~ in danes
 »Proglasitev najbolj{ih {portnikov Slovenije«,  ki je bila v `e prenovljeni 
dvorani. To prireditev je zelo uspe{no organiziral Janez Ferjuc iz Gmajnice. 
V tem celotnem obdobju je bilo zelo dobro  tudi sodelovanje z Osnovno 
{olo Komenda – Moste z takratnim ravnateljem Janezom Sitarjem. Pred 
30 leti je bil rojstni dan otro{kega exlibrisa.

Praznovanja smo obogatili tudi na drugih podro~jih. Po pomembnih 
osebah smo imenovali ulice.

V letu 1979 smo imeli otvoritev nove po{te v Komendi. Zna~ilnost tega 
je bila akcija vseh slovenskih po{tarjev in KS Komenda, saj smo v enem 
dnevu izkopali celotni jarek za telefonsko omre`je od Most do nove po{te. 
Izpraznjene  prostore v Domu smo preuredili v splo{no in zobno ambu-
lanto. Tudi nova – za tiste ~ase zelo sodobna trgovina s 14 stanovanji je 
bila zgrajena v letu 1979. Poskrbeli smo tudi za popolno obnovo Glavarjeve 
bolnice in pri~eli z izgradnjo kanalizacije. V okviru praznovanja krajevnega 
praznika smo v letu 1979 imeli otvoritev novega otro{kega vrtca za 100 
otrok, ki {e danes slu`i svojemu namenu.

Na {portnem podro~ju smo v okviru praznika organizirali » Mesec {porta« 
Po izgradnji in asfaltiranju ko{arkarskega igri{~a (celotno razsvetljavo in 
ko{e smo naredili s prostovoljnim delom), je z izredno aktivnostjo pri~el 
z delom Ko{arkarski klub. Kdo se ne spomni 24 ur ko{arke z ekipo 
Meng{a, ki je trajalo zaporedoma ve~ kot 10. let. Komendski ko{arkarji so 
sodelovali tudi ekipo SVV Celovec kar nekaj let. Takrat, kar je bila redkost, 
je tekmovala tudi `enska ko{arka{ka ekipa Komende, ter organizirala 
tekmovanja tudi z SVV Celovec. Prav je da omenim nekaj zelo prizadevnih 
organizatorjev in ko{arkarjev tistega obdobja. V osnovni {oli je `e dolgo 
deloval tudi na podro~ju ko{arke Rudi Ocepek,  kateremu se je pridru`il 
Sre~o Lah, Roman Gro{elj, Cveto Hafner,  Brane Ko{ir, Alojz Jerov{ek, 
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dru`ine, dru`ine, katerih sorodniki so geografsko oddaljeni, pari brez otrok. 
Ta nova stvarnost zahteva nov pristop in solidarnost med generacijami 
znotraj dru`ine.

Inovativne oblike dobre prakse medgeneracijske solidarnosti in 
so`itja.

In{titut Antona Trstenjaka je predstavil sistemati~no sodelovanje akcijsko-
razvojnega znanstvenega dela, kar je primer razvijanja in {irjenja socialne 
mre`e medgeneracijskih programov za kakovostno staranje in solidarno 
so`itje med generacijami v Sloveniji.

Zaposlovanje za vse starosti in pro`na varnost.

Na tej okrogli mizi je bilo predstavljeno, kako lahko uravnote`en pristop k 
pro`ni varnosti prispeva k ustvarjanju kakovostnih zaposlitev za vse sta-
rostne skupine in kako lahko EU pospe{i ustrvarjanje primernih delovnih 
razmer za vse starosti v povezavi s pro`no varnostjo.

Drugi dan konference je bil namenjen dolgotrajni oskrbi.

Evropska komisija je v »Skupnem poro~ilu o socialnem varstvu in so-
cialnem vklju~evanju« iz leta 2007 opozorila na nara{~ajo~o potrebo 
po razvoju sistemov dolgotrajne oskrbe, ki postavlja pred preizku{njo 
solidarnost med generacijami. Zaradi demografskih pritiskov so vse 
dr`ave mo~no zavezane k zagotavljanju dostopa do splo{ne, cenovno 
sprejemljive in visoko kakovostne dolgotrajne oskrbe ob hkratnem za-
gotavljanju vzdr`nosti finan~nih in ~love{kih virov. Na splo{no so dr`ave 
izbrale zelo razli~ne na~ine za re{evanje vpra{anja dolgotrajne oskrbe 
glede organizacije in tudi financiranja.

Cilj plenarnega zasedanja je bil dati pregled nad reformami, ki potekajo 
v razli~nih dr`avah in ugotoviti, kako se razli~ne dr`ave, klju~ne interesne 
skupine in uporabniki spopadajo z dostopnostjo, kakovostjo in vzdr`nostjo 
dolgotrajne oskrbe v lu~i medgeneracijske solidarnosti.

Sledile so tri okrogle mize:

Kako narediti dolgotrajno oskrbo vzdr`no in pravi~no za vse gen-
eracije?
Medgeneracijska solidarnost in solidarnost med zdravimi in bolnimi ter 
med revnimi in bogatimi ljudmi je vitalnega pomena, da se izognemo tveg-
anju enostavnega prenosa stro{kov na posameznika. Oseba, ki je odvisna 
od tuje pomo~i, mora ostati v sredi{~u pozornosti in vidik ~love~nosti se 

Peter Juhant, Marko Lah, ter mnogo drugih. Najve~ji tekmovalni uspeh pa 
je dosegel Maren Brane, saj je bil ~lan Olimpije iz Ljubljane. Vseh seveda 
nisem omenil, vendar so bili to zlati ~asi ko{arke v Komendi.

V okviru praznika so svoj prispevek dali tudi nogometa{i. Organizirali so 
~lanske, mladinske in pionirske turnirje. Tudi tu moram omeniti nekaj zelo 
prizadevnih organizatorjev tistega obdobja. Kdo se ne spomni Franca 
Zadrgala, Zormanovih, Rudija Prelc, Franca Vidmarja, Dareta Crnkovi~a, 
Draga @ini~a, Lovra Kerna, Valentina Lozin{ka in mnogih drugih igralcev 

in vodij.

Pri udele`bi na praznovanjih ne morem, da ne bi omenil {ahistov. V tistem 
obdobju je pod vodstvom zelo aktivnega predsednika Marjana @nidarja  
{ah dosegel enega najve~jih uspehov. Mladinska ̀ enska ekipa je bila prvak 
Slovenije. Seveda pa je Marjan s sodelovanjem in pomo~jo celotne svoje 
dru`ine organiziral veliko raznih dru{tvenih turnirjev. Zelo je bil aktiven tudi 
na ostalih podro~jih v krajevni skupnosti. 

V tistem obdobju je pravi razcvet do`ivljal Konjeni{ki klub Komenda z 
novoizvoljenim predsednikom Alojzem Lahom. V Komendi so bili poleg 
kasa{kih dirk tudi zelo dobro organizirane tombole. Izkupi~ek pa je dru{tvo 
namenilo za preureditev hipodroma in postavitev novih tribun.

Na podro~ju jahalnega {porta pa je Miha Tabernik z ekipo organiziral 
takrat Jugoslovansko dr`avno prvenstvo v Militariju. Poleg tega so 
bila zelo kvalitetna tekmovanja v preskakovanju ovir. V tem obdobje je 
konjeni{ki klub z finan~nim prispevkom [portnega Dru{tva Komenda in 
KS Komenda odkupila tudi hleve in jih namenil za potrebe konjenikov in 
[portnega dru{tva.

V tem ~lanku nisem omenil vse dejavnosti, ki so se odvijale v ~asu 
praznovanja krajevnega praznika. Prav pa je, da omenim, da je Krajevna 
skupnost Komenda v letu 1982  v Bakovcih prejela za svoje  aktivnosti  
priznanje kot druga najbolj uspe{na krajevna skupnost v Sloveniji. 

In {e nekaj. V tistem ~asu se nismo spra{evali kdo je v kateri stranki, 
ampak smo s svojim delom enotno in prijateljsko prispevali svoj dele` k 
dobremu po~utju na{ih krajanov.

Janez Kimovec, ob~inski svetnik LNO

na poti do finan~nega ravnovesja ne sme izgubiti.
Kakovostna dolgotrajna oskrba za odvisne vseh starosti.
Za izbolj{anje kakovosti in zagotavljanje bolnikovega zadovoljstva je 
potrebna oskrba, ki se bolj osredoto~a na bolnika. To pomeni storitve po 
meri posameznika in zagotavljanje bolnikovih pravic, njegove svobodne 
izbire in vklju~evanje v odlo~anje.
^love{ki viri za dolgotrajno oskrbo.
Bistvenega pomena je zadosti dobro usposobljenega osebja, saj ve~ji 
del dolgotrajne oskrbe predstavlja delo, ki ga opravijo ljudje. Izobra`eno 
in zavzeto osebje je osnovni pogoj za doseganje in ohranjanje visoke 
kakovosti teh storitev.
Na zaklju~nem plenarnem zasedanju pa je Valerie Letard, dr`avna sekre-
tarka na francoskem ministrstvu za delo, socialne zadeve in solidarnost, 
podala pregled prizadevanja Francozov v zvezi z medgeneracijsko soli-
darnostjo ter predstavila prihodnje na~rte med predsedovanjem Francije 
Svetu Evropske unije na tem podro~ju in temeljne poudarke prihodnjega 
tria (Francija, ^e{ka in [vedska).
Marjeta Cotman, slovenska ministrica za delo, dru`ino in socialne zadeve 
pa se je osredoto~ila na najpomembnej{e misli konference in predlagala 
nadaljnje aktivnosti na tem podro~ju, kamor sodi tudi zamisel, da bi bilo 
leto 2012 razgla{eno ne samo kot evropsko leto aktivnega staranja, 
temve~ tudi leto medgeneracijske solidarnosti, 29. april pa evropski dan 
medgeneracijske solidarnosti.
In kje se vidi v tej evropski dru{~ini na{a mre`a medgeneracijskih pro-
gramov za kakovostno starost in solidarno so`itje med generacijami. V 
obeh dnevih, kjer je bilo pa~ mo`no, smo posku{ali predstaviti na{e de-
lovanje in s ponosom lahko ugotovimo, da smo na marsikaterem podro~ju, 
skupaj seveda z In{titutom Antona Trstenjaka, pionirji v evropskem pros-
toru. Vse ugotovitve in dognanja politik in znanstvenikov niso dovolj, ~e se 
to ne izvaja v praksi in poligon za izvajanje je lokalna skupnost. Konferenca 
je bila nedvomna potrditev in priznanje na{emu delu, kar nam daje novih 
mo~i in zagona za v prihodnje, ko se bo projekt {e bolj konkretiziral in 
sicer z opravljanjem socialno varstvene storitve pomo~i na domu,  s katero 
bo Zavod Medgeneracijsko sredi{~e pri~el letos, v prvih poletnih dneh v 
celoti z doma~imi ljudmi za na{e obnemogle ljudi in ~ez dve leti z domom 
za stare ljudi v okviru Medgeneracijskega sredi{~a.

Pripravila Viki Drolec

Foto: Arhiv Janez Kimovec
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Ali bo Komenda del 
Osrednjeslovenske 
pokrajine?
Ob~ina Komenda naj bi po najnovej{em predlogu Vlade spadala 
v Osrednjeslovensko pokrajino, ki naj bi imela 326.380 prebivalcev 
in naj bi segala od avstrijske do hrva{ke meje. Vladna koalicija je 
Dr`avnemu zboru predlagala, da za 22. junij razpi{e posvetovalni 
referendum, na katerem bomo dr`avljani vpra{ani, ali smo za ob-
likovanje predlagane pokrajine.

Na{e zgodovinske, kulturne, prometne in tudi gospodarske vezi se 
nana{ajo predvsem na Ljubljano in na obmo~je severno od Ljubljane 
(“Podjetna regija”). Glede na to, da so mo`nosti za oblikovanje 
tak{ne pokrajine trenutno skoraj ni~ne, bi bilo ob upo{tevanju 
navedenih dejstev logi~no, da bi bila ob~ina Komenda priklju~ena 
vsaj Osrednjeslovenski pokrajini z Ljubljano kot sredi{~em. @al se 
tudi to ni zgodilo.

^e bo Ljubljana dobila poseben status in ne bo sredi{~e Osrednjes-
lovenske pokrajine, potem se bo za~el hud politi~ni boj za sredi{~e, 
ki bo v pokrajini tudi ve~ni vir razprtij. Teoreti~no se lahko zgodi, da 
bo sredi{~e predvidene pokrajine Ko~evje. Si predstavljamo Ko~evje 
kot na{e sredi{~e oz. ali si lahko ob~ani Ko~evja predstavljajo npr. 
Kamnik kot sredi{~e? Sredi{~e pokrajine bi moralo biti za pokrajino 
relativno lahko vpra{anje, v na{em primeru pa je skoraj nere{ljivo. 
Druge teme (bolni{nica, uprava, ...) so v primeru predlagane pokrajine 
tako kompleksne, da je bolje, da jih niti ne odpiramo.

Osrednjeslovenska pokrajina je bila oblikovana na osnovi gravitaci-
jskih vplivov, ki jih ima Ljubljana na okoli{ke ob~ine. Z izklju~itvijo 
Ljubljane pa Ko~evja, Ribnice, Logatca, Ivan~ne Gorice, Trbovelj in 
Komende prakti~no ne ve`e ve~ ni~. Nastala bi umetna tvorba, ki 
ne more pre`iveti, zato v Novi Sloveniji Komenda nasprotujemo 
predvideni Osrednjeslovenski pokrajini.

Matej Tonin, tiskovni predstavnik NSi

Referendum o 
pokrajinah
Zgodba o pokrajinah se vle~e `e vse 
od sredine prej{njega desetletja. Vse 
dosedanje leve vlade so v svoje programe zapisale, da bodo z 
ustanavljanjem pokrajin izvedle decentralizacijo Slovenije, vendar 
tega niso znale ali hotele izpeljati.

In zakaj Slovenija pravzaprav potrebuje pokrajine? Predvsem 
zaradi zagotavljanja enakomernosti razvoja. ^e bi se razvoj Lju-
bljane ustavil na sedanji ravni, bi jo npr. Pomurje dohitelo {ele ~ez 
34 let, Zasavje ~ez 31 let, Celje pa ~ez 15 let. Ker pa se razvoj 
Ljubljane ne bo ustavil, in tega si niti ne `elimo, je jasno, da bodo 
ostali predeli {e bolj zaostajali.

Sedanja vlada je, tudi s soglasjem opozicije, spremenila ustavo. 
To je pomenilo za~etek postopka priprave zakonov, ki omogo~ajo 
ustanovitev pokrajin. Glede na lani aprila dose`eno soglasje ve~ine 
strank za pripravo predloga ustanovitve 14 pokrajin, je vlada take 
zakone tudi pripravila. Ob tem je potrebno povedati, da zakoni ne 
predvidevajo novih davkov, predvidevajo pa prenos nalog, ljudi 
in okoli 1,3 milijarde evrov z dr`avne ravni na pokrajine. Toda 
februarja letos je opozicija klju~ni zakon zavrnila. 

Po sedanjem predlogu vlade se bodo ljudje na predvidenem ref-
erendumu odlo~ali vsak o svoji pokrajini. Prepri~ani smo, da je to 
po{teno do ljudi. Dr`i, da bo referendum posvetovalne narave in 
za poslance tako neobvezujo~, vendar pa, ne glede na to ali bo 
zakonodaja sprejeta v tem ali naslednjem mandatu, je jasno, da 
bo vlada na mizo dobila »naro~ilo ljudi«. Tega pa ne bo mogo~e 
kar tako prezreti. In v SDS vemo, da bomo izpolnili voljo ljudi.

Vladimir Daj~,
podpredsednik OO SDS Komenda

Ob ob~inskem 
prazniku
O~itek, ki se med ljudstvom pojavlja ve-
dno bolj pogosto je ta, da je `upan za~el 
{tevilne projekte in da redke med njimi pripelje do svojega konca. 
Ta trenutek se gradi veliko centrov, stanovanjskih sosesk in pri 
vseh se nekaj zatika. Podjetniku iz Most so gradnjo stanovanjskih 
objektov z odredbo sodi{~a prekinili denacionalizacijski upravi~enci 
([midi). Konju{nico »ob~ina« gradi brez gradbenega dovoljenja. 
Ovira za pridobitev gradbenega dovoljenja so domnevno dena-
cionalizacijski zapleti z Maru{i~i. Nujno potrebna in ni~kolikokrat 
obljubljena `ivilska trgovina, ki jo Komenda `ivljenjsko potrebuje, 
se ~asovno odmika. Na Gmajnici se gradi stanovanjsko naselje. 
Investitor se menda ni dr`al gradbenega dovoljenja, dvignil je 
dolo~eno vi{ino cesti{~a in pri{el v spor s »poplavljenci« iz Gmajnice.
Ob~ina gre vseeno naprej. S Cerkljami v skupnem odboru na~rtujemo 
in gradimo kanalizacijsko omre`je, ki pomeni pravi u~inek za varstvo 
okolja, saj bodo odplake in fekalije tekle, namesto v P{ato in Reko, 
v ~istilno napravo, v [tudo. Ob~ina se postopoma plinificira z ener-
gentom, ki je bolj prijazen okolju. Svetlobno onesna`evanje, velik 
stro{ek se bo omejilo in neprimerna svetila nadomestila s svetili, 
ki bodo osvetljevala cesti{~a, ne pa nebo. Dru`ba Re{et polaga 
opti~ni kabel, ki bodo v na{a bivali{~a pripeljal dodatno ponudbo (TV 
programi, internet,…). Na P{ati se postavljajo mostovi: pri Hacetu je 
`e v funkciji, ostala dva ob hipodromu pa bosta verjetno tudi kmalu.
Bolj »enostavne« stvari se premikajo malo hitreje, bolj zapletene pa 
po~asneje, pri ~emer iz razlogov lahkomiselnosti neproblemi post-
anejo problemi. Navkljub temu je pri~akovanj vedno ve~, realizacija 
pa je k sre~i odvisna od razpolo`ljivih sredstev.

mag. Stanislav Zarnik, LDS Komenda

Mnogim ni vseeno, 
kaj se dogaja z ob~inskim premo`enjem.

Ne dolgo tega sva svétnika Liste TRN dala 
pobudo, da se uredi odnos do ob~inskih 
parcel in povr{in javnega dobra, ki jih 
nekateri zasegajo in uporabljajo zgolj v svojo korist. Sedaj na 
predstavnika liste prihaja vse ve~ obvestil, kje je do takih zlorab 
pri{lo.

Zavzemali se bomo, da bi v prvi fazi koristniki ob~inske zemlje 
in javnega dobra pla~evali vsaj najemnino, ~eprav velja splo{no 
mnenje, da javno dobro ne more biti v najemu, pa je tolma~enje 
odvetni{ke pisarne, ki je bilo med pravnimi nasveti objavljeno v 
Aplenci, druga~no.

Pravni re`im javnega dobra:

Glavna lastnost javnega dobra je splo{na dostopnost vseh pod 
enakimi pogoji, pa naj bo to prost dostop za naravno javno dobro 
ali pa proti pla~ilu za posebno javno dobro. Pravni promet (npr. 
prodaja) je na javnem dobrem zelo omejen, ponekod pa je celo 
prepovedan. Izvr{ba na javnem dobrem obi~ajno ni dovoljena. 
Slu`nost sicer ni izklju~ena, vendar je mogo~a le, ~e ne posega 
v funkcionalnost in temeljno namembnost stvari, ki imajo status 
javnega dobrega.

Posebna raba javnega dobra pa so vse rabe, ki se smatrajo kot 
huj{i posegi v javno dobro. Je vedno odpla~na, poleg pla~ila pa 
je za posebno rabo potrebno pridobiti dovoljenje, avtorizacijo ali 
pa celo bolj kompleksne akte, kot je koncesija.

Sabina Küzmi~ in Katarina Lotri~

Odvetni{ka pisarna mag. Suzana Gale Robe`nik

Vse, ki se obra~ate name z informacijami, prosim, da poleg po-
drobne lokacije po mo`nosti navedete tudi {tevilko parcele ali 
posredujete mapno kopijo.

Za Listo TRN, Baldomir Krem`ar
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Ob prazni~nem 
maju
Spo{tovane ob~anke in ob~ani!

Meseca maja praznujemo in se 
spominjamo dne, ko smo se ob~ani sedanje Ob~ine Komenda 
odlo~ili za samostojno pot. 15. maja 1999 so na{i o~etje, matere 
in ljudje z vizijo zmogli to, ~esar danes mnogokrat ne zmoremo 
ve~. Stopili so skupaj, strnili vrste in se odlo~ili, da se odcepimo 
od mnogo ve~je ob~ine.

Mojim volivcem in volivkam sem hvale`en, da so mandat za zasto-
panje v svetni{kih vrstah zaupali tudi mlaj{im in novim svetnikom. 
Mislim, da so ljudje zelo dobro vedeli, zakaj so se tako odlo~ili. 
Danes smo namre~ pri~a neprestanemu prepiru med ljudmi, ki 
o~itno nikoli ne bodo razumeli, da je ob~ina ena, celovita.

Volivkam in volivcem svetnikov SD obljubljam, da bomo {e naprej 
delali po na{ih najbolj{i mo~eh. Vsekakor pa se ̀ e ka`e, da imamo 
vsaj kakega svetnika premalo, da bi lahko odlo~neje vplivali na 
razvoj dogodkov.

Roman Dobnikar,
predsednik OO SD Komenda 

regijski koordinator za Ob-Ljubljano

Slavka Prijatelj je bila izvoljena in deluje kot porotnik na sodi{~u 
v Ljubljani. Aktivna je tudi na ostalih podro~jih.
Toma` Sodnik je bil izvoljen v svet O[ Komenda Moste kot pred-
stavnik Ob~ine. Je predsednik Hokejskega kluba Komenda, ter 
deluje na razli~nih podro~jih tudi izven Ob~ine Komenda.
Rudi Jeraj  je bil v prej{njem mandatu ~lan odbora za malo gos-
podarstvo. Je aktiven tudi pri Gorjanskem skakalnem dru{tvu. 
Velja za uglednega podjetnika.
Igor Jenko je ~lan odbora za preventivo v cestnem prometu.
Anton Smrekar je predsednik Gasilskega dru{tva Komenda, in 
aktiven v [portnemu dru{tvu »Pisker~ki »Mlaka.
Marija [pehonja je leto{nja dobitnica zlatega priznanja Ob~ine 
Komenda. Deluje v uredni{kemu odboru Aplenca, ~lanica sveta 
zavoda 27. julij Kamnik, organizatorka izletov pri DU Komenda in 
predsednica RK Moste.
Valentin Lozin{ek `e ve~ kot 25. let opravlja tajni{ka dela pri 
Nogometnemu klubu Komenda.
Marjan Koncilja je aktiven na gasilskem podro~ju, ter v dru{tvu 
Stari traktor Moste.
Ivanka Jana Skok je bila v prej{nem mandatu ~lanica nadzornega 
odbora.
Niko Zalaznik je ~lan zavoda KOMOK Komenda
Poleg navedenih, ki so kandidirali na volitvah za ob~inske svetnike 
so bili tudi ostali ~lani liste izvoljeni v razne odbore in komisije 
ob~inskega sveta.
Lovro Kern Predsednik liste L N O je ~lan odbora za kmetijstvo, 
~lan odbora za praznovanje ob~inskega praznika. Je predsednik 
[portnega dru{tva Komenda.
Alenka [tebal je ~lanica odbora KOMOK Komenda.
Darko Bolari~ pa je bil na predlog liste in sklepu @upana izvoljen 
za predsednika izgradnje [portnega centra Komenda. Je predsed-
nik Nogometnega kluba Komenda.
Valter Hrovat je bil v preteklem mandatu ~lan odbora za dru`bene 
dejavnosti. Poleg tega je strokovni vodja folklorne skupine Ko-
menda ( letos so povabljeni na gostovanje na Hrva{ko in Kanado), 
ter re`iser dramske skupine pri DU Komenda.
Tone Ogorevc je deloval kot ~lan uredni{kega odbora Aplenca, 
sedaj pa deluje kot ~lan uredni{tva. Zelo je aktiven v DU Ko-
menda kot tiskovni predstavnik in voditelj kulturnih prireditev pri 
DU Komenda.
Alojz Zver podpredsednik liste je ~lan  volilne komisije v  Mostah, 
ter aktiven na raznih podro~jih.
Poleg tega so ~lani liste L N O prejemniki zlatih priznanj Ob~ine 
Komenda. Kot prvi v novi Ob~ini Komenda jo je prejel Janez Ki-
movec. Za 50 letno delo jo je v preteklem letu prejel Valter Horvat, 
in letos Marija [pehonja.
Tudi ostali ~lani in simpatizerji liste L N O zelo aktivni na raznih 
podro~jih.
Katera stranka ima v svojih vrstah tako aktivne kandidate in ~lane. 
To delo so nagradili tudi na{i volivci. V preteklem mandatu 2002- 
2006 je bila lista L N O zmagovalka lokalnih volitev. Na zadnjih 
volitvah 2006 pa so ji volivci namenili samo {est  glasov manj kot 
zmagovalni stranki SDS. Tako je lista LNO  v volilni enoti Komenda 
dosegla 2. mesto, ter 3. mesto na volitvah v celotni Ob~ini.
To je le nekaj podatkov o delu in aktivnostih liste L N O. Kako bomo 
delovali v bodo~e je stvar vodstva liste in ne drugih. 
Na{i ob~ani pa bodo o na{em delu in aktivnostih odlo~ali na 
naslednjih volitvah. Prepustimo to odlo~anje  volivcem.

Lovro Kern, predsednik liste LNO

Ob bli`ajo~ih volitvah »nekatere« v ob~ini Komenda zelo skrbi, 
kako deluje Lista neodvisnih ob~anov L N O in kak{na bo prihod-
nost ~lanov liste. Zato jih vabijo v svoje vrste. Da ne bo {e naprej 
med »snubci prevelika zaskrbljenost«, predstavljamo vsem v ob~ini 
delovanje liste neodvisnih ob~anov.
V letu 2007 je Upravni odbor liste L N O, ki {teje kar 18 ~lanov 
sprejel nekatere kadrovske spremembe. Tako je izvolil za vodjo 
liste LNO Jureta Kerna iz Klanca ter namestnika Toma`a Sodnika 
iz Brega. Za vodjo v volilni enoti Moste pa je imenoval Albina 
Ahlina.
Vodja svetni{ke skupine v ob~inskem svetu Ob~ine Komenda 
pa {e naprej ostaja Janez Kimovec dosedanji vodja liste. Ta 
kadrovska sprememba je bila izvr{ena  na ̀ eljo dosedanjega vodje 
Janeza Kimovca in temelji predvsem  na pomlajevanju vodstva 
liste. Ostalih sprememb odbor ni sprejel. Res pa je, da  zaradi 
slu`bene zadr`anosti novoizvoljenega vodje liste Jureta Kerna ni 
bilo veliko organiziranih sestankov.
Kandidati liste LNO zastopajo odgovorna mesta v ob~inskem 
svetu, ob~inskih odborih in komisijah ter v raznih dru{tvih v Ob~ini 
Komenda. Prav je da predstavimo njihovo delo.
Janez Kimovec je ̀ e tretji mandat izvoljen v Ob~inski svet. Zelo je 
aktiven kot Ob~inski svetnik, izvoljen je v  razne odbore in komisije 
ob~inskega sveta. Kot predsednik Dru{tva upokojencev Komenda 
je poskrbel, da je to dru{tvo med najbolj aktivnimi v Sloveniji. 
Zastopa upokojence v Upravnemu odboru ZDUS Slovenije in 
UO Pokrajinske zveze Gorenjske. Je tudi predsednik koordinacije 
dru{tev kamni{ko –dom`alskega podro~ja, ki povezuje kar 11 
dru{tev z 12.000 upokojenci. Deluje tudi v ostalih dru{tvih. 
Jo`e Su{nik je bil `e drugi mandat izvoljen v Ob~inski svet. De-
luje v raznih odborih in komisijah na ravni ob~ine. Z izvolitvijo za 
predsednika Gasilske zveze Komenda pa mu je bilo dano veliko 
priznanje in zaupanje. Je aktiven tudi v drugih dru{tvih.
Mihaela Poglajen je bila izvoljena v odbor za dru`bene dejavnosti 
ob~ine Komenda. Zelo je aktivna v Gasilski zvezi  in gasilskemu 
dru{tvu Komenda
Jure Kern je imenovan v nadzorni odbor. Izvoljen je bil kot porotnik 
na sodi{~u v Ljubljani. Je predsednik kolesarskega kluba »Bexel« 
Komenda. Aktiven je tudi v drugih dru{tvih.

Koga »skrbi« delovanje liste neodvisnih ob~anov LNO v 
ob~ini Komenda?
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Idejni vodja je bila Aleksandra Majcen, ki 
je tudi sedanja predsednica. Kot soustano-
viteljica in tajnik kluba ji pri organizaciji in 
uresni~itvi projektov pomaga Vesna Kern, 
za slike, internet pa skrbi Peter Cviren. 
Skupino mladih ma`oretk je z intenzivnimi 
treningi pr ip-
ravljala k prvim 
nastopom Anita 
Omerzu iz Len-
arta in je dolgo-
letna vrhunska 
trenerka in ple-
sna sodnica. Po 
dobrih 4 mes-
ecih delovanja 
i m a  s k u p i n a 
`e ve~ kot 42 
aktivnih ~lanic. 
Vsi na{i ~lani so 
otroci, stari od 4 
do 14 let. Otroci 
s o  t r e n u t n o 
razdeljeni v tri 
skupine. Vendar 
pa  `elimo do 
po~itnic narediti {e eno skupino iz vrtca, saj 
je povpra{evanje po ma`oretkah veliko. 

Eden prvih nastopov je bil nastop za 
materinski dan v {oli v Mostah. 29. marca 
smo imele nastop na prireditvi [opek za 
mami v dvorani v Komendi. Konec aprila 
smo se `e udele`ile dr`avnega prvenstva 
v Rade~ah in s ponosom zastopale Ob~ino 
Komenda in bile zelo zadovoljne z rezultati. 

Nocoj je pa en lep 
ve~er
Tako so na tradicionalno sre~anje vabili 
~lani Mo{kega pevskega zbora iz Ko-
mende, ki so tokrat med nas povabili {e 
Mo{ki pevski zbor iz ̂ e{njice v Bohinju. In 
zapeli so. Nekoliko na ljudsko pesem ubran 
koncert obeh zborov je bil glasovno izredno 
bogat in kultiviran. Zborovodja doma~ega 
zbora Lojze Kolar in zborovodkinja gostov 
Franka Pavi~ Sodja sta iz svojih pevcev 
izvabila `lahtnost interpretacije in polno 
ubranost, ki je napolnila dvorano. @al pa 
na{i »petju zvesti ob~ani« niso imeli toliko 
posluha, da bi vsaj do polovice napolnili 
dvorano Osnovne {ole v Mostah. Vseh 
poslu{alcev nas je bilo samo sedemindvaj-
set. So bili ostali utrujeni od praznovanja 
prej{njega dne, ali pa jim ni dosti mar tako 
za evropski kot za ob~inski praznik. 

Na koncu sta oba zbora zdru`eno pod vod-
stvom Lojzeta Kolarja zapela {e »Slovenec 
sem«.Kljub majhni udele`bi so nam pevci 
pripravili en res lep, te`ko pozaben ve~er.

-vc   

Trideset let ekslibrisa 
Letos mineva trideset let od organizacije 
prve razstave otro{kih ekslibrisov na os-
novni {oli Komenda Moste. Jubilej so v 
{oli v Mostah v okviru  praznika ob~ine 
Komenda s kulturnim programom in podel-
itvijo priznanj proslavili v torek, 13. maja, 
ko so v zgornji avli {ole v Mostah pripravili 
tudi bogato razstavo najlep{ih ekslibrisov 
iz preteklih mednarodnih razstav. Priznanja 
{ole je na slovesnosti ob tej priliki izro~ila 
dobitnikom, med katerimi je bila tudi ob~ina 
Komenda, ravnateljica Mira Rek. – A. @.

Bogata razstava ~ipk
Prireditvam ob ob~inskem prazniku se je 
letos sredi meseca pridru`ilo tudi Klekljar-
sko dru{tvo ^ebelica Moste, ki zdru`uje 
klekljarice  in klekljarje s komendsko-
kamni{kega obmo~ja in tudi drugih krajev. 
V sejni sobi na Glavarjevi v Komendi so od 
16. do 18. maja pripravili bogato razstavo 
~ipk. - A. @.

S kresom v 
praznovanje 
Tudi leto{nje praznovanje ob~inskega 
praznika v mesecu maju se je za~elo na 
ve~er 1. maja s kresovanjem. Kres pri 
hipodromu sta 30. aprila zve~er prižgala 
župan Tomaž Drolec in vodja Režijskega 
obrata ob~ine Komenda in poveljnik PGD 
Komenda Slavko Poglajen. Ob kora~nicah 

menge{kih godbenikov pa smo potem ob 
prvomajskem golažu v polnem {otoru na 
hipodromu nazdravili prazni~nemu maju. 
Z mažoretkami Mažuretnega, twirling in 
plesnega kluba  Komenda pa 10. maja 
ob~inskemu prazniku. – A. Ž.

Ma`orete iz Komende 
Ma`oretni, twirling in plesni klub Komenda je bil ustanovljen decembra 
leta 2007 in je ~lan Ma`oretne zveze Slovenije. 

V prihodnje si `elimo pridobiti {e veliko 
novih ~lanov. 

Ma`orete so ponos in prepoznavni znak 
vsake ob~ine, s svojim plesom in unifor-
mami pa dajo vsaki prireditvi poseben 
~ar in pridih sve~anosti.
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Balinarska sekcija DU Komenda je 19. in 
20. maja v okviru praznovanja ob~inskega 
praznika organizirala ekipno prvenstvo 
Dru{tev upokojencev iz Gorenjske. Priza-
devni organizatorji, katerih gonilna sila je 
bil vodja na{e balinarske sekcije Alfonz 
Hrovat, so uspeli pritegniti v mo{ki del 
tekmovanja, ki je bilo 19. maja na balini{~u 
v Komendi, kar osemnajst ekip. Pri{li so 
balinarji iz Radovljice, Kokrice, Bohinjske 
Bistrice, @irovnice, Bleda, Predoselj, 
Kamnika, iz Komende sta bili dve ekipi, 
Meng{a, [kofje Loke, [en~urja, Kranja, 
Cerkelj,Vira,Naklega,Lesc in iz @irov.

Prvo mesto je zasedla ekipa DU Kranj, 
drugi so bili balinarji DU iz Radovljice, tretji 
med najbolj{imi pa so bili ~lane ekipe DU 
Komenda I.

Lahko bi le napisala GA @E IMAMO. Ve~ina 
na{ih krajanov je verjetno `e opazila, da 
smo gasilski kombi GVM-1 `e dobili, saj 
smo se  9. maja (zanimivo ravno na dan 
zmage), kar malce pobahali po Komendi. 
Gasilska sirena na novem vozilu je bila znak 
na{ega veselja. @e naslednji dan ga je na 

hipodromu v Komendi blagoslovil diakon. 
Kombi je `e opremljen s potrebno in pred-
pisano opremo, pregledala ga je strokovna 
komisija za pregled gasilskih vozil pri Gasil-
ski zvezi Slovenije in na namestitev in samo 
opremo ni imela pripomb. Ker je kombi 
namenjen tudi prevozu otrok, je v njega 
vgrajen tahograf, a to pomeni, da morajo 
vozniki imeti kartice voznika (za tahograf). 
Po zaslugi vas krajanov in donatorjev bomo 
kombi ta ~as, ko vi prebirate te vrstice, `e 
v celoti pla~ali. Temu bi jaz rekla v slogi 
je mo~. Ko smo pred tremi meseci za~eli 
sanjati o novem kombiju, nismo verjeli, 
da se nam bo `elja tako hitro uresni~ila. 
Zasluge si lahko pripi{ejo vsi krajani, ki so 
prispevali denar in seveda donatorji, prav 

tako pa gre veliko zaslug gasilcem, ki so 
se podali po vaseh in tistim, ki so nabirali 
donatorje. Najve~ zaslug za tako hitro izpol-
nitev na{e `elje, ima komendska dru`ba 
SUMA PROJEKT d.o.o., ki je vozilo 
dobavilo po izredno ugodni ceni in ga tudi 
donatorsko nadgradilo z gasilsko opremo. 
Pri vas, krajani iz vseh desetih vasi, ki jih 
pokriva na{e gasilsko dru{tvo, smo naleteli 
na izreden odziv. Hvala vam. Predvsem 
so se s finan~nimi sredstvi kot donatorji 
izkazale naslednje dru`be in podjetniki 
(po abecednem redu): Aleksander Horvat 
S.P., Alphainter D.O.O., Aluprojekt D.O.O., 
Andrej Marin S.P., Apolonij D.O.O., Banka 
Dom`ale D.D., Bar Rodeo Club – Dodig 
Jo`e S.P., Biotera D.O.O., Bo{tjan Jenc 
S.P., ^ebul Transport D.O.O., Danijela 
Mileti~ S.P., Domal D.O.O., Flok D.O.O., 
Franc Smole S.P., Gradvest D.O.O., Ha-
gleitner Hygiene D.O.O., Ivan Male{ S.P., 
Janez Peterlin S.P., Janja M D.O.O., Janko 
Lu`ar S.P., Jernej Dacar S.P., Kmetijska 
Zadruga Cerklje Z.O.O., Kmetijski Center 
Lah-Majda Lah S.P., Konjeni{ki Klub Ko-
menda, Koviles D.O.O., Les Tur D.O.O., 
Lokain`eniring D.O.O., Marjan Marn S.P., 
Cvetli~arna Mateja Koro{ec S.P., Milan Pre-
log S.P., Mkl Systems D.O.O., Cvetli~arna 
Lokvanj-Natalija Jakupak S.P., Oblak 
Alu D.O.O., Pal~ek D.O.O., Pc Komenda 
D.O.O., Petrol Plin D.O.O., Plastika Anton 
Poga~ar S.P., Primo` Ciperle S.P., Robert 
Bla` S.P., Rudolf Jeraj S.P., Signa D.O.O., 
Signaco D.O.O., Slovensko Dru{tvo Plan-

Gasilski kombi PGD Komenda 
ika Winterthur - [vica, Spenter D.O.O., St 
Sodnik D.O.O., Stane Zorman S.P., Stan-
islav Vodlan S.P., Stanko Grgi~ S.P., Uro{ 
Ravnikar S.P., Vratcom D.O.O., Zgonec 
D.O.O., Zoran Sodnik S.P.. 

Za izvedbo sre~elova na prireditvi [opek 
za mami pa so nam materialno pomagale 
tudi naslednje dru`be: LIDL d.o.o, Starman 

d.o.o., Zavarovalnica Triglav d.d., OMV 
Slovenija d.o.o., [tudentski servis d.o.o., 
in {e kdo.  

[e enkrat HVALA VSEM.

Upamo, da nam bo kombi dobro in dolgo 
slu`il kadar bomo hiteli na pomo~ ali 
na kak{no tekmovanje. Na `alost se na 
ob~insko tekmovanje v orientaciji, ki je bila 
v Zg. Tuhinju v soboto 10. maja {e nismo 
mogli peljati z novim kombijem, vseeno 
pa smo se domov vrnili z dvema zlatima 
in eno bronasto medaljo. Vsekakor pa se 
bomo `e peljali na regijsko tekmovanje v 
orientaciji, kamor smo se uvrstili s 5 eki-
pami. Na pomo~!

Mihaela Poglajen
Prvenstvo upokojencev – balinarjev Gorenjske

@enske ekipe (udele`ilo se je deset ekip) so 
tekmovale 20. maja na pokritem balini{~u 
v Koli~evem (krivec:de`). Svoje mo`e 
so pustile doma (ali pa tudi ne), ~lanice 
ekip iz Predoselj, Kamnika, Kranja,Vira,J 
esenic, Lesc, @irov,Javornika-Koro{ke 
Bele, z Komende sta sodelovali dve ekipi. 
Glavna organizatorica – Pavla Hrovat, vodja 
doma~e balinarske sekcije. Rezultati pa 
so bili naslednji: Prvo mesto je pripadlo 

balinarkam iz Kam-
nika, drugo mesto so 
zasedle ~lanice iz Pre-
doselj, na tretje mesto 
pa so se uvrstile ~lan-
ice ekipe Komenda 
II.

Po kon~anem tek-
m o v a n j u  d r u -
g e g a  j e  b i l o  { e 
slavnostno odprtje 
nove brunarice na 
doma~em balini{~u. 
Uvodna beseda je 
pripadla predsedniku 
doma~ega dru{tva 
Janezu K imovcu, 
dru{tvu pa so za 
prizadevno delo pri 

izgradnji brunarice pri organizaciji in iz-
vedbi tekmovanja {e izrekli priznanje in 
zahvalo predsednik Pokrajinske zveze DU 
za Gorenjsko Janez [olar in predsedniki 
sosednjih dru{tev, ki so se ( kot vedno) 
radi odzvali povabilu. Navzo~i so bili 
predsedniki DU iz Cerkelj, Vodic, Bukovice-
[inkovega Turna, Trzina, Kamnika, Vira in 
Kranja. Balini{~e pa je odprl pod`upanu 
ob~ine Mirku Kepic.  -vc
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Vse, kar se v Komendi dobro obnese, post-
ane tradicionalno. Po lanski uspeli prireditvi z 
enakim naslovom so ~lani Kolesarskega kluba 
Bexel v sodelovanju s Kolesarskim dru{tvom 
»Rog« in kolesarskim dru{tvom »Radenska KD 
finan~na to~ka« iz Radencev letos, v soboto, 
24. maja, organizirali ̀ e drugo kolesarsko tek-
movanje za veliko nagrado ob~ine Komenda. 
Le da tokrat {e z ve~jo udele`bo kolesarjev in 
dru{tev. Pokrovitelja prireditve sta bila Ob~ina 
Komenda in Nova ljubljanska banka. Med 
druge medijske pokrovitelje pa se je vpisala 
tudi Aplenca, glasilo ob~ine Komenda. 

Poleg doma~ih ~lanov, ki so kar spotoma prijeli 
za vsako potrebno delo, je bilo prijavljenih 
{e sedem klubov oziroma dru{tev: »Sava« iz 
Kranja, »Adria mobil« iz Novega mesta, KK 
iz Lenarta v Slov. Goricah in iz Tropovcev, 
pridru`ili so jim tudi ~lani KK »Hit« iz Nove 
Gorice in ekipa »Radenska KD finan~na to~ka 
» iz Radencev. Skupno je bilo prijavljenih 160 
tekmovalcev vseh kategorij.

Vodja tekmovanja je bil doma~in Miha Kon-
cilja, vse niti pa je dr`al v rokah predsednik 
doma~ega kluba Jure Kern, ob polni asistenci 
so~lanov. Sodniki so bili iz Kolesarske zveze 
Slovenije. Ve~ kot vzorno so za red in varnost 
skrbeli ~lanice in ~lani Prostovoljnega gas-
ilskega dru{tva iz Komende pod vodstvom 
Slavka Poglajna.

Po mnenju trenerjev in vodij ekip je bila proga 
postavljena po izredno primernem terenu in na 
nevarnih mestih dobro zavarovana. Posebna 
dra` proge je bil na novo postavljen cilj, ki je bil 
tokrat pri farni cerkvi tako, da so morali tekmov-
alci zadnji del pred ciljem »prebrcati« {e hrib 
od ob~ine do farne cerkve, kar je le potrdilo 
dobro pripravljenost tekmovalcev in kondicijo, 

ki so jo morali ohraniti ~isto do cilja.

Slu`ba prve pomo~i je bila v rokah podjetja 
»Pacient«, ki pa je imela le malo dela. Le trikrat 
so se tekmovalci »sre~ali s cesti{~em od blizu« 
– pa so to bili le la`ji padci s kako odrgnino 
ali modrico. Le v enem primeru je enemu od 
tekmovalcev postalo slabo, tako da so ga 
odpeljali na pregled na UB Klini~nega centra v 
Ljubljano. Upamo, da ni bilo ni~ resnej{ega.

Prvi so se na progo, dolgo 10.200 m, podali 
doma~ini, ki so tekmovali za Veliko nagrado 
Komende. Start je bil hkraten za vse kategorije 
(mo{ki do 15 let, do 30 let, do 50 let in nad 50 
let), za `enske pa sta bili dolo~eni le dve kat-
egoriji, in sicer kategorija do 30 let in kategorija 
nad 30 let. V kategoriji do 30 let je zmagala 
Nika Jeraj iz Komende (edina tekmovalka). 
Mo{ki tekmovalci pa so se odrezali takole: 
v kategoriji do 15 let je zmagal Nejc Zarnik 
iz  Radenske KDFT. V kategoriji do 50 let je bil 
najhitrej{i Aljo{a Martinja{ (KD Calcit), pri 
mo{kih nad 50 let pa je zmagal Anton Kozjek 

(KD Bambi).

V tekmovanju za po-
kal Slovenije je bila 
naslednja delitev na 
kategorije:

- De~ki kategorije 
»C« - starost do 13 let 
– dol`ina proge 13.500 
m - prvi Jon Bo`i~ 
(klub Adria mobil Novo 
mesto). De~ki v kat-
egoriji »B«« - starost 
13 do 14 let – dol`ina 

proge 24.300 m - prvi David Per. Na 33.300 
m dolgi progi  je tekmovalo 17 kolesarjev 
kategorije A. V starosti od 14 do 15 let - 
prvi  Simon Komper{~ak iz Lenarta v Slov. 
Goricah. Mlaj{i mladinci so tokrat prvi~ tek-
movali v Komendi. Na progi dolgi 49.800 m je 
bil najhitrej{i Franc Mu{ka (Adria mobil). 

Za kratek razvedrilno-plesni vlo`ek je pred 
podelitvijo pokalov in priznanj poskrbela sku-
pina Plesne {ole Miki iz Jar{. Udele`encem 
dirke za ob~insko prvenstvo je pokale in 
priznanja podelila direktorica uprave 
Ob~ine Komenda Majda Ravnikar, mladim 
kolesarjem, ki so tekmovali za pokal Slovenije, 
pa je pokale in prilo`nostna darila in medalje 
podelil znani kolesarski delavec Andrej 

Hauptman. Prakti~ne nagrade 
so prejeli tudi najbolj borbeni 
kolesarji v vsaki kategoriji. Brez 
prakti~nih nagrad pa nista ostali 
niti najbolj{i ekipi /trenerji/ v 
se{tevku vseh kategorij. Prejela 
sta jih Sandi Pape` in Janez 
Jagodic.

Jure Kern je bil z opravljenim 
delom zadovoljen in povedal, da 
je z dobro uspelim tekmovanjem, 
ki prav gotovo ne bo zadnje te 
vrste v Komendi, popla~an ves 

trud, ki so ga ~lani na{ega kluba ob pomo~i 
soorganizatorjev vlo`ili v ta prijetni dogodek 
v ob~ini. Miran Mi{kulin, vodja mladinskih 
ekip pri KK Radenska KDFT, je je {e posebej 
o pohvalil dobro organizacijo.

Sandi Pape`, eden najbolj znanih na{ih kole-
sarjev – med drugim je bil udele`enec olimpi-
jade, balkanski prvak, 4. na mediteranskih 
igrah, jugoslovanski prvak in zmagovalec na 

ve~ mednarodnih tekmovanjih, je sedaj trener 
mladinskih vrst pri KK Adria mobil v Novem 
mestu. Je kolesar z du{o in telesom. Pravi, 
da ~e bi ne bil od svojega 10. leta pri kolesar-
skem {portu, ga gotovo ne bi bilo tu. Kar malo 
`alosten je, da je {port v na{i dr`avi premalo 
cenjen in tudi finansiranje ni urejeno tako, da 
bi bilo motivacija mladim {portnikom.

Oba se strinjava, da je ̀ alostno, da je {portna 
dejavnost ocenjena kot porabnik sredstev, pri 
tem pa odgovorni v dr`avi pozabljajo na vzgo-
jni pomen {porta, na njegov vpliv na zdravo 
tekmovalnost in da je {port tudi dejavnik, ki 
zagotavlja kakovost na{ega ̀ ivljenja in zdravja. 
[e kak{no bi »razdrla«. Pa je bil z vzpodbujan-
jem »svojih« fantov preve~ zaposlen. Nadvse 
pohvalno se je izrazil o organizaciji in varnosti 
tekmovanja, pa tudi na ra~un na{ih »Bexlarjev« 
je na{el polno vzpodbudnih besed. 

Tone Ogorevc

Kolesarji za 2. veliko nagrado Komende

Start mlaj{ih mladincev 

Razpr{eni v breg mlaj{i mladinci tik pred ciljem

Uspe{ni za pokal Slovenije

^lanice nad 30 let



15

Glasilo ob~ine Komenda 5/2008Aplenca PRAZNI^NI MAJ

Na preži

^EBELA IN OSAT
Maj 2008
S Turisti~nim dru{tvom Komenda v 
Uredni{tvu Aplence nadaljujemo akcijo NA 
PREŽI in  podeljujemo ^EBELO IN OSAT 
za mesec MAJ 2008.

^EBELO podeljujemo O[ Komenda Moste 
ob 30-letnici prve in vseh naslednjih medn-
arodnih razstav otro{kih ekslibrisov.

^EBELA Maj 2008 

OSAT za ta mesec pa podeljujemo 
Ekolo{kemu otoku v Suhadolah.    

OSAT Maj 2008

Tudi v prihodnje bomo ^EBELE in OSATE 
podelili na družabni prireditvi.   

V  nedeljo, 25. maja, je bilo na Gorenjskem, 
{e posebno pa v okolici Komende  kar ne-
kaj zanimivih, atraktivnih {portnih in drugih 
prireditev, ki so privabljale  sicer tradicio-
nalne obiskovalce kasa{kih prireditev v 

Komendi. Je pa~ tako, da povsod stremijo, 
kako bi privabili obiskovalce in pobrali na 
ta na~in nekaj denarja. 

Vendar Konjeni{kemu klubu Komenda 
z majsko kasa{ko prireditvijo, z dirko za 

pokal ob~ine Komenda ob ob~inskem 
prazniku, ostajajo tradicionalno zvesti  
{tevilni obiskovalci in prijatelji tega {porta. 
Tako se je tudi to nedeljo, 25. maja,  ob 

Konjeni{ki klub Komenda
Dve veliki nagradi in vrsta zanimivih dirk
Prva od leto{njih dirk v Komendi je tudi tokrat obele`ila ob~inski praznik. – Memorial Janka Juhanta osvojil 
GRACE BE (KK Posavje Kr{ko), pokal Rudolfa Maistra pa  INTER iz KK Ljutomer – JASIN GL za las ob 60. 
zmago.

hipodromu, kjer se je  ob 14.30 za~elo 
tekmovanje in se je potem zvrstilo  sedem 
dirk, zbralo lepo {tevilo ljubiteljev konj in 
konjskega {porta.

Organizatorji so, lahko bi rekli, brezhibno 
speljali skoraj {tiriurno prireditev in `upan 
ob~ine Komenda Toma` Drolec je ob 
predzadnji dirki za memorial Janka Ju-
hanta avditorij ob hipodromu nagovoril, da 
program ob~ine po nadaljevanju kasa{kih 
in sejemskih prireditev v organizaciji 
Konjeni{kega kluba Komenda ostaja tudi 
v prihodnje ena od dejavnosti s podporo 
ob~ine. Napovedal pa je tudi, da se sicer ob 
zapletih in s trdimi prizadevanji vseeno in 
vendarle bli`a ~as, ko bo center Komenda 

spremenil sedanjo sliko z novo ponudbo. 
»To je cilj, ki ga odlo~no slediva s predsed-
nikom Konjeni{kega kluba Komenda 
Lojzetom  Lahom in vodstvom kluba,« je 
poudaril Toma` Drolec pred za~etkom 6. 
dirke za  memorial Janka Juhanta.

Razplet dirke je bil, na nek na~in pri~akovan. 
Zmago in pokal je osvojil  Grace Be iz KK 
Posavje Kr{ko pred Her own childom KK 
Komenda in Hypnotico Oz KK Brdo. ^e 
veliko bolj od {este pa je bila vznemir-
ljiva naslednja, 7. dirka za pokal Rudolfa 
Maistra pod pokroviteljtvom Ministrstva 
za obrambo, ki ga je tokrat zastopal na 

prireditvi brigadir 
Marjan Balant. 
Pravzaprav je 
bolj kot osvo-
jitev pokala tej 
dirki vznemirjal 
nastop sedmih 
konj in med njimi 
Jasina GL, ki je bi 
tokrat pred te`ko 
pri~akovano 60. 
zmago. Dirka je 
bila ves ~as iz-
redno napeta in 
Jasin GL je vodil 

prvi in drugi krog, v zadnjem delu tretjega  
pa ga je za las, za polovico glave, prehitel 
Inter iz KK Ljutomer. Drugi je bil torej Jasin 
GL iz KK Komenda, ki bo tako ~akal nasled-
njo prilo`nost za 60. zmago, tretji pa Las 
Palmas iz KK Ljutomer. – Andrej @alar 

V nedeljo je bilo na programu sedem dirk, 
zadnja, »za poslastico«, pa je bila  dirka 
kme~kih dvovpreg.

Inter - zmaga in pokal Rudolfa Maistra

Jasinu GL je za las u{la 60. zmaga 

@upan Toma` Drolec je ob dirki  za nagrado 
ob~ine in memorial Janka Juhanta omenil 
tudi skupna prizadevanja za ureditev centra 
Komende.

Zaradi diskvalifikacije ene od lanskih dirk 
so Ivanu Koscu tokrat podelili tudi pokal za 
lansko zmago. 
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Po lanskem praznovanju 10-letnice dela 
v samostojnem dru{tvu, so komendski 
planinci v soboto, 24. maja, obele`ili in 
proslavili {e eno zmago. Na Podbor{tu 
so slovesno odprli planinski dom Milana 
[inkovca, katerega gradnja se je za~ela 
domala natanko pred {tirimi leti. Temeljni 
kamen sta namre~ `upan Toma` Drolec 
in predsednik Planinske zveze Slovenije 
Franc Ekar polo`ila 16. maja 2004. 

Sve~anosti so se ob doma~inih in ~lanih 
komendskega dru{tva udele`ili planinci iz 
sosednjih dru{tev, med gosti pa predsednik 
Planinske zveze Slovenije Franc Ekar in 
prijatelj komendskih planincev in Milana 
[inkovca, nekdanji predsednik dr`ave 
Slovenije Milan Ku~an. 

»Planinci v Komendi smo danes dosanjali, 
kar je pestoval na{ prvi predsednik  Milan 
[inkovec,« je predsednik Planinskega 

d r u { t v a  K o -
menda Zoran 
Sodnik za~el 
n a g o v o r  o b 
odprtju planin-
skega doma, 
po tem, ko so 
komendski pe-
vci  zapeli pla-
ninsko himno 
T r i g l a v  m o j 
dom. Kako zelo 
so `eleli svoj 
dom, pa pove  
k r o n o l o g i j a 
gradnje. Kraj in 

izgled ter notranjost si je zamislil `e nek-
danji, prekmalu preminuli prvi predsednik 
Milan [inkovec. Njegova, takrat izbrana 
zamisel je vsekakor omogo~ila potem tudi 
hitrej{i in la`ji za~etek gradnje. In tako je ̀ e 
prvo leto gradnja kazala, da bo predsednik 
Planinske zveze Slovenije Franc Ekar izgu-
bil stavo, ko je med polaganjem temeljnega 

kamna rekel `upanu Toma`u Drolcu, da 
bo dom zgrajen v 
petih letih, `upan 
pa je tej napovedi 
oporekal in na-
povedal, da bo 
dom odprt prej.

Vel iko prosto-
voljnih delovnih 
ur je bilo in dom 
je bil pod streho 
`e prvo z imo.  
Planincem pa ob 
podpori ob~ine 
oziroma ̀ upana s 

sodelavci ni manjkalo volje, da so gradnjo 
uspe{no nadaljevali. Zadnje leto so celo 
kar nekajkrat `e omenjali otvoritev, dokler 
niso v soboto z njo slovesno obele`ili 
tudi leto{nje praznovanje ob~inskega 
praznika.

Zato se jim je na slovesnosti tudi zahvalil 
pod`upan Mirko Kepic, ki je poudaril, 
da poudarek predsednika dru{tva, da 
je sodelovala pri tem projektu, in da je 
zaslu`na zanj,  tudi ob~ina, pomeni, da so 
za izgradnjo zaslu`ni vsi krajani oziroma 
ob~ani. Iskreno 
jim je ~estital tudi 
predsednik Pla-
ninske zveze  Slo-
venije Franc Ekar 
in veselo priznal, 
da je zgubil stavo 
z ̀ upanom izpred 
{tirih let. Hkrati je 
poudaril, da je to 
potrditev uspe-
hov in dose`kov 
ob leto{nji 230-
letn ic i  prvega 
vzpona na Triglav, ki ga bomo proslavili 
26. 8. avgusta. Napovedal pa je tudi 
leto{nji `e te`ko pri~akovani za~etek 

gradnje planinskega 
muzeja v Mojstrani. 
Planincem pa je ~es-
tital tudi Milan Ku~an 
in jim za`elel, »naj 
dom ostane tistim, ki 
so ga zgradili, ne pa 
komu, ki bi si za`elel 
to podr`aviti.« 

^estitkam pa so se 
potem pridru`ili {e 
kamni{ki planinci in 
~lani Gorske re{evalne 
slu`be Kamnik pa 
planinci iz Morav{ke 
doline, Meng{a in 
~lani Dru{tva upoko-
jencev Komende.

Zahvalili pa so se s podelitvijo priznanj za 
podporo in sodelovanje pri gradnji doma 
tudi planinci. Spominske plakete sta izro~ila 
predsednik Zoran Sodnik in podpredsed-
nik Peter Zmrzlikar PD Komenda ob~ini 
Komenda, Igorju [tebetu, @urbi teamu,  
Hidrotehniku, kamni{kemu Graditelju, 
Ivan Male{u in Stanislavu Vodlanu. Peter 
Zmrzlikar pa je izro~il spominsko plaketo 
tudi predsedniku Zoranu Sodniku. 

Pred veselim dru`enjem, za kar je potem 
skrbel ansamble Trgovci, pa so prerezali 
trk in odprli dom  Ivanka [inkovec, `ena 
pokojnega Milana [inkovca, predsednik 
PD Komenda Zoran Sodnik, Milan Ku~an in 
predsednik PZ Slovenije Franc Ekar.

A. @alar 

Planinski dom na Podbor{tu 

Dosanjali, kar je pestoval Milan 
Planinci so odprli dom, predsednik PZ Slovenije pa je zgubil stavo.

»Ponosni in zadovoljni smo, da smo 
kon~no dosegli cilj,... smo zapisali v 
prvi vrstici vabila na slovesno otvoritev 
Planinskega doma Milana [inkovca. In 
ker si zastavljamo vedno nove cilje, si 
zdaj `elimo, da bi dom za`ivel. Da bi 
se v njem radi shajali vsi, ki imamo radi 
gore, vabljeni pa tudi vsi tisti, ki njihovih 
lepot {e niste odkrili. 

Planinski dom bomo oddajali za razne 
dogodke kot so organizacija porok, 
zabav za razne obletnice, piknike,... 
Na vsa vpra{anja vam bosta odgovo-
rila Franc Drolec (tel.{t.: 041 751 105) 
in Pavel @velc (tel.{t. 041 668 596) 
– gospodarja. Veseli pa bomo tudi 
va{ega obiska na sede`u dru{tva na 
Podbor{tu 7g, da si planinski dom 
ogledate in pridobite vse informacije. 
Tam smo vsako sredo med 19. in 20. 
uro (v poletnem ~asu). @elimo vam 
veliko prijetnih ur v gorah.«

Planinsko dru{tvo Komenda

Zoran Sodnik, predsednik 
PD Komenda

Milan Ku~an

Franc Ekar, predsednik 
PZ Slovenije 

Dom so odprli Ivanka [inkovec, predsednik  PD Zoran Sodnik, Milan 
Ku~an in predsednik PZ Slovenije Franc Ekar

Spominsko plaketo ob~ini je prevzel 
pod`upan Mirko Kepic.
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V soboto, 17. maja, je potekalo `e 9 .tek-
movanje 12 ur »[entur{e gore« v spomin 
Milana [inkovca. Tekmovanje poteka 
po 12,5 km dolgi progi od Planinskega 
doma na Podbor{tu do Komendske Do-

brave in naprej 
do [entur{e 
gore, kjer smo 
imeli kontrolno 
to~ko in nazaj 
na Podbor{t. 
Letos je bilo 
zaradi birme 
v Komendi in 
vese l i ce  na 
K r i ` u  m a n j 
tekmovalcev, 
ki pa smo se 

sr~no borili predvsem sami s seboj. Vsem, 
ki smo si na koncu priborili medalje, nam 
je bil trud popla~an. Samo tekmovanje je 
trajalo od 8. ure do 16. ure. Vreme je bilo 
za tekmovalce ravno pravo, ne prevro~e, 
pa tudi de` nam je prizanesel. Najstarej{i 
tekmovalec je bil Marjan Marn (66 let), 
najstarej{a tekmovalka je bila Kristina 
Poto~nik (66 let), najmlaj{i tekmovalec 

Stare vezi – nova 
sodelovanja
Tik pred uradnim pri~etkom praznovanja 
ob~inskega praznika, 7. maja 2008, je 
Dru{tvo upokojencev iz Mirne na Dolen-

jskem izrazilo `eljo po sodelovanju med 
njihovim in na{im DU. ^e tudi UPPG ~rpa 
del svoje mo~i za tvorno delovanje svoje 
ustanove iz korenin, ki segajo na na{e 

ozemlje, je bilo DU Komenda 
po~a{~eno s pobudo, ki je tega 
dne dobila tudi prvo potrditev. 
Vodja {ahovske sekcije Peter 
Plevel je organiziral {ahovski 
dvoboj med ekipama DU Mirna na 
Dolenjskem in Komenda za pokal 
ob~ine Komenda. Izid dvoboja: 
18:6 v korist doma~inov. Upajmo, 
da nas bo na{ veliki rojak Peter 
Pavel Glavar uspe{no dru`il tudi 
na drugih podro~jih.  -vc 

Tudi hrast je zastal v 
spominu
Molk v spomin, vsako leto, na istem mestu, 
v gozdu na Komendski Dobravi. Tudi letos 
ob ob~inskem prazniku so se na kraju Par-
tizanske bolnice dr. Tineta Zajca poklonili 
spominu u~enci, borci, pevci, ~lani dru{tev, 
`upan s sodelavci, ob~ani... Tudi letos je 
Dru{tvo upokojencev organiziralo spominski 
pohod do bolni{nice  in naprej na Vrta~e. In 
tudi letos je predsednik Zdru`enja borcev za 
vrednote NOB Filip @eleznik obudil spomin 
na tragedijo, ki se je zgodila 11. junija 1944, 
ko so Nemci in kolaboranti postrelili 6 ranjen-
cev, dve bolni~arki in dr. Tineta Zajca, ki so  
privezanega k hrastu ustrelili zadnjega, da je 
gledal morijo.
Vsako leto {tevil~nej{i je obisk ob dnevu 
spomina pri bolni{nici na Komendski Do-
bravi meseca maja ob ob~inskem prazniku 
Komende. Vsako leto zapojejo pevci, zaigra 
harmonika partizansko pesem. In vsako leto 
hrast ostaja enak, kot je bil takrat pred 64 leti, 
ko je, kot v `alosten spomin in opomin, zastal 
v rasti.                 A. @alar

Dvanajst ur [entur{ke gore 
je bil Matja` Osolnik (9 let) in najmlaj{a 
tekmovalka Lucija Jurkovi~ (11 let). Vseh 
prijavljenih tekmovalcev je bilo 44. 

Z odli~ji so od{li domov - deklice do 
15. leta: 1. mesto Klara Zadrgal (2 
kroga), drugo mesto  Lucija Jurkovi~ 
in tretje mesto so si delile Julia Drolc, 
Laura Drolc in Nina Bricelj (vse 1 krog). 
De~ki do 15 let: 1. mesto Matja` Osolnik 
(3 krogi), 2. mesto 
Gabrijel Kemperle 
(1 krog). @enske 
do 40 let: 1. mesto 
Damjana Bricelj 
(2 kroga), 2. mesto 
Bernarda De`man 
(1 krog). Mo{ki do 
35 let: 1. mesto in 
obenem absolutni 
zmagovalec je bil 
Bla` Kolner, drugo 
mesto je zasedel 
Jure Grm{ek, oba 
sta pretekla 4 kroge. 
@enske nad 40 let: 
1. mesto Mihaela 
Poglajen (3 krogi), 

drugo mesto Majda Lu`ar (3 krogi) in 
tretje mesto Ivanka @uli~ (2 kroga).Mo{ki 
do 50 let: 1. mesto Marko Lon~ar, 2. 
mesto Sre~o Smolnikar in 3. mesto Peter 
Lon~ar (vsi 4 kroge). Mo{ki nad 50 let: 1. 
mesto Zvone Kemperl, 2. mesto Franjo 
Verhovnik in 3. mesto Rudi Ocepek (vsi 
3 kroge).

Zapisala Mihaela Poglajen

Odmevno med 
mladimi kolesarji
Osnovna {ola Komenda Moste in Svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 
ki se zavedata svoje pomembne vloge pri 
vzgoji mladih v prometu, sta v soboto, 10. 
maja, pripravila pred {olo pregled koles in 
opreme mladih kolesarjev in hkrati izvedla 

tudi spretnostno vo`njo. Preglede koles je 
opravil policist Policijske postaje Kamnik, 
za vse ostalo so poskrbele prizadevne 
u~iteljice. Ni manjkalo dobrohotnih nasve-
tov in predvsem ne dobre volje vseh, ki so 
se te prireditve udele`ili. Oba organizatorja 
si zaslu`ita vse priznanje in pohvalo. -vc
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Prvi slovenski 
pastoralni dan
V soboto, 10. maja, je bil na celjskem 
mestnem stadionu prvi slovenski pastoralni 
dan. Vodilna misel je bila Za `ivljenje–za 
dru`ino! Udele`ilo se ga je okrog 12.000 
vernih Slovenk in Slovencev. Med njimi je 
bilo tudi ve~ komendskih `upljank in `up-
ljanov. S Kri`a je pri{el cerkveni klju~ar Ivan 
Hlade s soprogo Katarino (na sliki). Podobo 
Svete dru`ine je po koncu soma{evanja, ki 
ga je vodil ljubljanski nad{kof mons. Alojz 

Uran, prejela dru`ina Zotler s Klanca, ki je 
na slovesnosti zastopala dru`ine iz na{e 
`upnije. Ta podoba od nedelje, 11. maja, 
roma po vernih dru`inah na{e `upnije.

Jo`e Pavli~    

Izdali smo zlo`enko 
Srce Slovenije 
Na Centru za razvoj Litija smo izdali novo 
turisti~no zlo`enko Srce Slovenije. Nastala 
je v okviru mednarodnega projekta Regio-
market. Vsebuje predstavitev turisti~ne po-
nudbe geografsko zaokro`enega obmo~ja 
Srca Slovenije od doline Kamni{ke Bistrice 
do Vranskega, vse do Rade~, Mirne, 
Muljave, Dom`al in Komende. Opisane 
so zanimivosti in znamenitosti, saj `elimo 
povezati tisto, kar obstaja na obmo~ju. Vz-
podbuditi ̀ elimo zanimanje za obisk na{ih 
krajev. Ponosni smo na zlo`enko Srce 
Slovenije, ki je iz{la v slovenskem jeziku 
in treh tujih jezikih: angle{~ini, nem{~ini 
in italijan{~ini. Vendar pa je ta zlo`enka 
le za~etek na poti prepoznavnosti na{ega 
obmo~ja in zanimivosti v Srcu Slovenije! 

Adela Ramov{,
Center za razvoj Litija

Ob~ina Komenda objavlja prosto strokovno
tehni~no delovno mesto

FINAN^NIK III
(za dolo~en ~as - nadome{~anje delavke na porodni{kem dopustu,

predvidoma 15 mesecev)

Izbrani kandidat bo opravljal delo na sede`u Ob~ine Komenda; Zaj~eva cesta 23, 
Komenda.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati 
naslednje pogoje:

• visoka strokovna izobrazba – upravna, ekonomska;

• najmanj 8 mesecev delovnih izku{enj;

• poznavanje dela z ra~unalnikom (Word, Excel);

• za`eleno je ~im bolj{e poznavanje ra~unovodskih ra~unalni{kih programov (Gradovi 
programi);

• opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku;

• vozni{ki izpit B kategorije.

Delovno podro~je:

• zbiranje, urejanje ter pripravljanje podatkov za izdelavo analize o finan~nem poslovanju 
prora~unskega uporabnika

• obra~unavanje davkov in prispevkov (pogodbe o delu, avtorske pogodbe, delo {tu-
dentov, obra~un DDV)

• opravljanje zahtevnej{ih finan~nih, ra~unovodskih in materialno knjigovodskih 
opravil

• obra~unavanje pla~ in nadomestil

• priprava periodi~nih finan~nih in ostalih poro~il

• priprava strokovnih analiz s finan~nih in drugih podro~ij

• opravljanje najzahtevnej{ih finan~no – ra~unovodskih opravil

• spremljanje vpla~il in izpla~il ter izterjava zapadlih obveznosti

• pomo~ pri izvajanju prora~una

• spremljanje porabe prora~unskih sredstev

• spremljanje prihodkov in odhodkov

• ob~asno opravljanje organizacijsko-tehni~nih in administrativnih nalog

• druga dela po nalogu `upana in direktorja

K prijavi z ̀ ivljenjepisom morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto 
delovno mesto, prilo`iti naslednja dokazila:
• dokazilo o izpolnjevanju izobrazbenih pogojev;

• potrdilo o opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za dejanja v up-
ravnem postopku;

• fotokopijo delovne knji`ice iz katere je razvidna delovna doba;

• pisna izjava kandidata o veljavnosti vozni{kega dovoljenja.

^e kandidat nima opravljenega preizkusa strokovne usposobljenosti za dejanja v 
upravnem postopku  ga bo moral opraviti v roku 6 mesecev po sklenitvi pogodbe 
o zaposlitvi.

Kandidate vabimo, da po{ljejo pisne prijave s kratkim ̀ ivljenjepisom in dokazili o 
izpolnjevanju splo{nih pogojev najkasneje do ponedeljka, 9. junija 2008 na naslov: 
Ob~ina Komenda, Zaj~eva cesta 23, 1218 Komenda, s pripisom: »PRIJAVA NA PRO-
STO DELOVNO MESTO – FINAN^NIK III 
– dolo~en ~as.«

Zaposlitev se sklepa za dolo~en ~as - 
predvidoma 15 mesecev (nadome{~anje 
delavke na porodni{kem dopustu) s 
polnim delovnim ~asom.

Za dodatne informacije lahko pokli~ete 
Majdo Ravnikar, direktorico ob~inske
uprave,  tel. 7247 407.

Zahvala gasilcev PGD 
Kri`
Prostovoljno gasilsko dru{tvo Kri` se za-
hvaljuje vsem donatorjem, sponzorjem, 
medijski podpori lokalne TV Plus, krajanom 
vasi Kri` in doma~im ~lanom dru{tva, ki 
ste pripomogli k izvedbi za dru{tvo zelo 
pomembne prireditve. [e enkrat hvala in 
Na pomo~ tudi v prihodnje.

Andrej Lukanec, predsednik PGD Kri`

Sporo~ilo iz 
uredni{tva
Spo{tovani!

Ker zaradi obsega strani nismo mogli 
objaviti vseh prispevkov in dogajanj v 
prazni~nem maju, jih bomo objavili v junijski 
{evilki Aplence. Hvala za razumevanje.

Odgovorni urednik 
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Eden izmed poglavitnih ciljev  zakona o 
vrtcih je dose~i 90% vklju~enost otrok 
drugega starostnega obdobja v okvir 
pred{olske vzgoje. Iz sklepov Evropskega 
sveta iz marca 2002 izhaja, da naj bi ~lanice 
Evropske unije do leta 2010 dosegle 33% 
vklju~enost otrok mlaj{ih od treh let starosti 
in 90% vklju~enost otrok starih od treh let 
do vstopa v {olo. Podatki vklju~enosti otrok 
v na{e vrtce ka`ejo, da je dele` vklju~enih 
otrok v prvem starostnem obdobju 38,5%. 
Kar pomeni, da smo nad navedenim 
ciljem Evropske unije. Medtem ko je dele` 
vklju~enosti otrok iz drugega starostnega 
obdobja dobrih 80%. Kar pomeni, da za 
navedenim ciljem {e zaostajamo. 

Zakon o vrtcih za dosego tega cilja pred-
videva, da se poleg ponudbe s strani vrtcev 
vzpostavijo tudi druge oblike pred{olske 
vzgoje, ki so ̀ e sedaj bile mo`ne pa morda 
v praksi niso za`ivele oziroma nekatere 
niso za`ivele. Pri tem gre za zasebne vzgo-
jitelje, vzgojno-varstvene dru`ine in varuha 
pred{olskih otrok. Predlog novele vsebuje 
dolo~be s katerimi se `eli dose~i tudi 
stabilnej{e in transparentnej{e financiranje 

vrtcev. Ta predvideva, da ob~ina vrtec fi-
nancira v skladu s sprejeto ceno programa, 
ki jo pripravi ob sprejemanju finan~nega 
na~rta vrtca in ob sprejemanju ob~inskega 
prora~una. Za pokritje stro{kov za otroke, 
ki bi bili pla~ila opro{~eni, se bodo sredstva 
vrtcem zagotovila iz dr`avnega prora~una. 
Iz ob~inskega prora~una pa se bo {e 
naprej, kot do sedaj, zagotavljala razlika 
med pla~ilom star{ev in ceno programa v 
katerega je otrok vklju~en. 

Novi zakon uvaja enotni model finan-
ciranja vrtcev, s katerim se bo omogo~ila 
uravnote`ena in utemeljena poraba ja-
vnih sredstev, tako iz ob~inskega, kot 
iz dr`avnega prora~una. Iz dr`avnega 
prora~una se bo zagotavljalo sofinanciranje 
pla~il za drugega in nadaljnje otroke iz 
dru`ine, ki so isto~asno vklju~eni v vrtec. 

Ob~ina bo, kot ustanoviteljica realizacijo 
izdatkov vrtca nadzirala s preverjanjem 
rednih mese~nih poro~il o realizaciji cene 
po posameznih elementih. Za ureditev 
razmerja med ob~ino in vrtcem se vna{a 
obvezno sklenitev medsebojne pogodbe 
o financiranju. S tem se bo lahko v praksi 

V soboto, 19. aprila, je bil v {portni dvorani 
Komenda zaklju~ni turnir  odbojkarske EL 
TT lige 2007/2008. V zaklju~ni turnir se je 
uvrstilo 10 najbolj{ih ekip iz prve skupine 
in 6 ekip iz druge skupine. Vse tekme so 
bile zanimive in napete in ljubitelji odbojke 
zamudili ste ~udovite tekme. Najve~ mo~i 
in {portne sre~e je imela ekipa, ki prihaja iz 
Adergasa in okolice z imenom ISTO DOBR. 
Na drugo mesto se je uvrstila ekipa SER-
VETKARJI, ki prihaja iz okolice Radomelj, 
na tretje mesto pa se je letos uvrstila ekipa 
DINAMIT, ki prihajajo iz Ljubljane. Lanski 
zmagovalci AVTO ADUT, ki so bili po red-
nem delu lige na prvem mestu so se uvrstili 

@e to jesen brezpla~en vrtec za drugega otroka 
zagotovilo preglednej{e financiranje vrtcev, 
kot javnih zavodov, kjer se bodo lahko 
sedanje razlike med cenami programov 
bistveno zmanj{ale in bodo pla~ila star{ev 
za vrtec postala med seboj primerljiva in za 
star{e tudi bolj sprejemljiva. 

Zakon vklju~uje tudi re{itev katere namen 
je da se razbremeni dru`ine, ki imajo v 
vrtcu isto~asno vklju~enega ve~ kot enega 
otroka s pla~ili za vrtec tako, da dr`ava 
prevzame del pla~ila star{ev, za vse mlaj{e 
otroke, ki so vklju~eni v vrtec. Postopno se 
uvajajo {e nekatere druge novosti. S tem 
bo zagotovljena ve~ja vklju~enost otrok 
drugega starostnega obdobja v vrtce ozi-
roma pred{olsko vzgojo, kar je kot re~eno 
eden izmed ciljev zakona. 

Z vidika socialne in dru`inske politike, 
pa re{itev pomeni bistveno razbre-
menitev star{ev, ki jim izdatek za vrtec 
gotovo pomeni velik izdatek v dru`inskem 
prora~unu. 

Rudi  Ver{nik,
poslanec SDS v DZ

Zaklju~ek odbojkarske EL TT lige 2007/2008
na ~etrto mesto. Najve~je presene~enje pa 
smo pripravili kar doma~ini. Ekipa P[ANC 
se je namre~ med 27 ekipami uvrstila na 
5. do 6. mesto. Po rednem delu lige smo 
v drugi skupini dosegli 3. mesto in si tako 
prislu`ili sodelovanje v finalu, kjer smo se 
odli~no odrezali. Glede na to, da smo v 
ekipi sami rekreativni {portniki, je ta us-
peh res imeniten. Na{ glavni sponzor je 
Okrep~evalnica Klanc. 

In kdo smo ~lani ekipe  P{anc? Skoraj 
vsi smo doma~ini, tisti trije, ki niso, pa jih 
na Komendo nekaj trdno ve`e. Najve~ja 
prednost na{e ekipe je, da se med seboj 
dobro razumemo, da radi igramo skupaj 

in nas tudi porazi ne sprejo, ~eprav smo  
razli~nih starosti. Po treningih ali po tekmi 
radi {e malce poklepetamo ali praznujemo 
kak{nega slavljenca. 22- letni Jure Poga~ar, 
{tudent iz Gore, je nabit s pozitivno energijo 
in najve~jim odrivom. Marko Poga~ar (21 
let), prav tako {tudent pa ne zaostaja za 
bratom. Enako pomemben ~lan ekipe je 
Jure Jerov{ek iz Nasov~, prav tako 22-letni 
{tudent. Od {tudentov je tu {e 22-letna 
Tina Poga~nik iz Kamnika, ki jo poleg 
odbojke vle~e v Komendo tudi ljubezen. 
Tudi 25-letno Tejo Poje je v Komendo 
pripeljala ljubezen, obe s Tino sta za ekipo 
zelo pomembni. Od zrelih ~lanov ekipe 

je bil najpomembnej{i  Zlatko Rek iz 
Gmajnice, Marjeta Poga~ar s Klanca, 
Miha Koncilija iz Suhadol, Boris Gan-
tar iz Kamnika, Darko Mavsar iz Gore, 
Vlasta Lampe iz Ljubljane (doma z 
Gore) ter Slavko in Mihaela Poglajen 
iz Komende. Zelo pomemben za 
na{o ekipo in zaslu`en, da liga sploh 
obstaja in deluje ̀ e pet let, je Bo{tjan 
Poglajen. Poleg tega, da je dober 
igralec, ki re{uje tudi grde `oge, je 
organizator celotnega sistema lige. 
Sistem lige vsako leto izbolj{uje, zato 
je tudi `elja po igranju v Komendi 
vedno ve~ja. Letos so ga  udele`enci 
lige presenetili in se mu zahvalili za 
njegov trud s spominsko sliko, ki jo je 
naslikal Marjan Novak »{katla«, prav 
tako ~lan odbojkarske ekipe Zajlarji 
iz Kamnika. 

Mihaela Poglajen Zmagovalna ekipa ISTO DOBR



Glasilo ob~ine Komenda 5/2008Aplenca KRONIKA

20

Trije dejavniki so, ki v na{i ob~ini skrbijo 
za to, da osve{~ajo prebivalce o varnosti 
v prometu, prometni vzgoji in seveda tudi 
o vseh posledicah, ki jih nosijo kr{itelji 
predpisov s tega podro~ja. Tako so »skupaj 
stopili« Ob~ina Komenda, Svet za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu in Policijska 
postaja Kamnik, pridru`il pa se jim je tudi 
Republi{ki svet SPV. V sklopu praznovanj 
ob~inskega praznika so v soboto, 10. maja 
2008, na hipodromu v Komendi organizirali 
prikaz delovanja vseh slu`b Policije in SPV, 
na voljo so bile tudi testne vo`nje s simu-
lacijami vsakodnevnih situacij v cestnem 
prometu na poligonu Yumicar. Republi{ki 
SPV pa je dal na razpolago alkoskop, pri-

kaz varnih otro{kih sede`ev, predvsem pa 
je bila zanimiva tehtnica za prikaz naletne 
te`e. Te`ko si je zamisliti, da je naletna te`a 
70 kg te`kega ~loveka pri hitrosti 90km/h 
kar 5.500 kg. Pa je res in obiskovalci so kar 
pridno stopali na tehtnico.

Tudi alkoskop je bil zanimiv, pa so se ga 
nekateri izogibali. Saj vemo, kateri.

Najve~ zanimanja, predvsem med mladimi, 
je bilo za delo z opremo policije. Dva konja 
sta potrpe`ljivo prena{ala otroke, tudi na 
motorno kolo, ki ga uporabljajo policisti 
pri vsakodnevnem delu so sedali pred-
vsem otroci. Intervencijsko vozilo je bilo 

za marsikoga novost, kot je bila novost 
razlaga uporabe razli~nih vsakodnevnih 
pripomo~kov za delo policistov. Slu`beni 
pes pa je vse stoi~no opazoval in za publiko 
ni pokazal prevelikega zanimanja. Zato pa je 
bil dele`en pogledov od dale~, ali vsaj ne iz  
neposredne bli`ine. Najbolj so bili zasedeni 
avtomobil~ki na poligonu Yumicar – polni 
otrok, ki so si pridobivali prve izku{nje za 
»ta zaresno vo`njo« v labirintu prometnih 
znakov.

Vse je bilo lepo in prav, le udele`ba na tem 
prikazu je bila pod pri~akovanji organizator-
jev, ki so storili prav vse, da bi za prireditev 
vedeli vsi ob~ani. Objava v Aplenci, v spo-
redu prireditev in celo vsako gospodinjstvo 

je dobilo na dom posebno 
zgibanko. Pa je bilo le malo 
otrok v spremstvu star{ev, 
skoraj ni bilo {oloobveznih 
otrok, predvsem pa so 
pogre{ali odra{~ajo~o mla-
dino, ki je `e, ali pa {e bo, 
v kratkem nastopila svojo 
pot v kaosu sodobnega 
prometa. Dobro zami{ljeno, 
odli~no izvedeno, le ciljne 
publike ni bilo.

V prej{nji {tevilki smo 
pisali o geslu »Po~asneje 
je varneje« in o posledicah 
neupo{tevanja predpisov. 

Danes pa Policija in tudi vse ve~ voznikov 
ugotavlja, da so to geslo in nove prometne 
predpise nekateri vozniki razumeli po svoje. 
Veliko je primerov, ko posamezniki v strahu 
in zaradi nepoznavanja prometnih predpi-
sov vozijo po pol`evo, ne glede na predpise 
o najvi{ji dovoljeni hitrosti. Predvsem velja 
ta ugotovitev za voznike, ki jim avtomobil 
ni sredstvo vsakdodnevnega prevoza, ali 
pa so pozabili na pridobljeno znanje o 
cestno-prometnih predpisih. Voznik, ki po 
regionalni cesti vozi med 50 ali 60 km/h, se 
ne zaveda, da s svojo neprimerno po~asno 
vo`njo ogro`a prometno varnost vseh, ki so 
se prisiljeni »cijaziti« za njim. Saj obstajajo 

predpisi o dovoljenih hitrostih za vsako 
kategorijo cest posebej, ki bi jih morali 
upo{tevati vsi vozniki, ne da bi ogro`ali 
prometno varnost. Posebej bi rad poudaril, 
da veljajo vsi predpisi tudi za voznike mot-
ornih koles, ki {e vedno »pozabijo« kon-
trolirati hitrost in so jim prometni znaki {e 
vedno samo nepotreben okras ob cesti. In 
prav med njimi je najve~ prometnih nesre~ s 
te`kimi, celo pogubnimi posledicami.

 Ob vsem povedanem samo to  – 
PREPO^ASNA VO@NJA JE LAHKO TUDI 
VZROK ZA PROMETNE NESRE^E. Sicer pa 
bi se voznik, ki ne zmore dovoljene hitrosti 
v prometu, bi se moral, ob »repu« za seboj, 
umakniti in varno sprostiti za seboj voze~e 
udele`ence v prometu. Tudi to je predpis!

 V prvih desetih dneh po uveljavitvi novega 
Zakona o varnosti cestnega prometa ozi-
roma njegovih sprememb, so policisti PP 
Kamnik poostreno nadzirali cestni promet 
in ugotovili naslednje kr{itve:

Pri preverjanju psihofizi~nega stanja 
voznikov so zalotili 8 voznikov, ki so 
pregloboko pogledali v kozarec. Kar 
polovica vinjenih voznikov je presegla 
0,52 miligrama alkohola v izdihanem 
zraku, zaradi ~esar jim je bila izre~ena 
globa v vi{ini 950 EUR in »odpisanih« 
po 10 to~k. Po zakonu jim je bilo odre-
jeno tudi takoj{nje pridr`anje do 12 ur. 
Najvi{ja koncentracija je bila izmerjena 
vozniku, ki je »napihal« kar 1,11 mg v 
litru izdihanega zraka. Voznik bo poleg 
globe 950 EUR kaznovan tudi z »odpi-
som« vseh razpolo`ljivih 18 to~k, s ~imer 
mu preneha tudi veljavnost vozni{kega 
dovoljenja.

Tudi prekora~itve najvi{je dovoljene 
hitrosti so {e zakoreninjene v na{i 
zavesti. Policisti so pri 2.400 meritvah 
zabele`ili kar 81 kr{itev, 16 voznikov so 
samo opozorili, globa pa je bila izre~ena 
petin{estdesetim »ljubiteljem hitrosti«.

Najvi{je prekora~itve so bile ugotovljene 
izven naselja Podgorje, kjer je posebna 

Zgodilo se je v no~i med 10. in 11. majem 
/sobota – nedelja/, ko so uni~evalsko 
nastrojeni nadobudne`i zopet razkazovali 
svojo »mo~«. Pred Osnovno {olo v Ko-
mendi so prevrnili tri cvetli~na korita, 
potrgali {tiri zunanje `aluzije na ju`ni 
strani {ole in prevrnili veliko cvetli~no 
stojalo pred ob~ino. Tudi kljuke na 
{portni dvorani so jim bile odve~ in so 
jih kar potrgali.

Ob takih dejanjih mi je pri{la na misel 
pesem A.M.Slom{ka »Pti~ja to`ba«, 
kjer med drugim veliki ~lovekoljub in 
humanist zapi{e:« grdobe grde pa-

Vandalska no~ pred praznikom

O varnosti tako in malo druga~e

glave, masti ste vredne leskove…«. No, ~e 
bi to vzeli dobesedno, bi »kratili« ~love{ke 
pravice, pa bi bilo zopet narobe. Ni~ pa 

ne bo narobe, ~e bodo storilci po zbra-
nih poro~ilih policije predani ustreznemu 
sodnemu organu.

Vse ka`e, da med storilci takih nesprejem-
ljivih dejanj ni ve~ nobenih moralnih zavor, 
ne osnovne kulture. Pozabili so na vse, kar 
vodi ~loveka k spo{tovanju, k vrednotenju 
osnovnih meril medsebojnih odnosov in 
~loveka vrednemu obna{anju.

Primeri vandalizma niso redki med nami 
in na~enjajo vpra{anje vzgoje za vred-
note ob~e~love{kega bivanja. Obsojanja 
vredno!

-vc
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Ko čas ne celi rane,
le spomin blaži bolečino.

Med nami si in 
misel nate nam odstira sivino!

V SPOMIN 
Lani, 10. maja, nas je zapustil 

LUDVIK KORITNIK 
iz Most

Po letu dni nam misel nanj polni praznino.
Hvale`ni smo vsem, ki obiskujete njegov 

grob, mu pri`igate sve~e in ga ohranjate v 
spominu.

Vsi njegovi

Mali oglas:
V okolici Komende vzamem v najem 
manj{o sobo s kopalnico (cca 15-20 
m2). tel.: 041/644-126

Od{li so …
Umrli od 23. aprila do 27. maja 2008
Franc Sodnik, Gmajnica 84, umrl 10. 
maja 2008 v 65. letu;
Ana Ser{en, Kebetova 5, Kamnik,  umrla 
7. 5. 2008 v 80. letu, pokop. v Komendi;
Marija Jer{e, Dom Kamnik (Kri` 8), 
umrla 21. maja 2008 v 95. letu.

^asopis Aplenca – Glasilo ob~ine Komenda je naslednik ~asopisov Aplenca, ki je prvi~ iz{el 10. januarja 1992 in Glasila ob~ine 
Komenda, ki je za~el izhajati po ustanovitvi ob~ine Komenda. Skupaj sta izhajala do konca leta 2006. Od 25. januarja 2007 pa 
je ~asopis Aplenca-Glasilo ob~ine Komenda vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo pod zaporedno {tevilko 1135.
Aplenca – Glasilo ob~ine Komenda izdaja ob~ina Komenda, Zaj~eva 23, 1218 Komenda
Odgovorni urednik Glasila ob~ine Komenda: Andrej @alar
Telefon: odg. urednik: GSM 031 638 699, E-mail: urednistvo.gok@komenda.si
Uredni{ki odbor: Marta Jerebi~ (N.SI), Peter Cviren (SD), Anton Poga~ar (SLS), Marija [pehonja (LNO), Katja Tabernik (TRN), 
Bojan Tav~ar (SDS) in Vesna @ivadinov [tebe (LDS). ^lani uredni{tva: Viktorija Drolec, Vera Kepic, Sabina Küzmi~, Tone Ogo-
revc, Jo`e Pavli~, Tatjana Zadrgal Pirc, Mihaela Poglajen, Ana Zarnik, dr. Marko @erovnik, … Priprava za tisk: Luka Krem`ar. 
Tisk: Bavant. Naklada: 1650 izvodov. Izhaja enkrat mese~no, vsa gospodinjstva v ob~ini pa ga dobijo brezpla~no.

Aplenca-Glasilo ob~ine Komenda,
Leto 17, {tevilka 6 bo iz{la

27. junija 2008.
Gradivo za objavo oddajte do

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

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

APLENCA
je tudi na spletu:
www.komenda.si

Oddaja zahval in oglasov
na naslov:

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

e-naslov: aplenca@bavant.net

Nekje v tebi je bol bila,
a zamahnil si z roko,

češ, zmagal bom-močnejši sem,
pa vendar ni bilo tako.

Je čas, ki da, je čas, ki vzame,
pravijo, je čas, ki celi rane.
In je čas, ki nikdar ne mine,

takrat dragi ata se bomo zasanjali v naše 
skupne spomine.

ZAHVALA
V 68. letu je od{el po tisti poti, ki nevidno 

pelje v nebo

ALOJZ GALUN
iz Komende

Ob bole~i izgubi se iskreno zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, 
biv{im sodelavcem ter sova{~anom, ki ste 
se pri{li posloviti od njega, vsem, ki ste nam 
izrekli so`alje, darovali cvetje in sve~e ter 
svete ma{e.
Posebno zahvalo namenjamo gospodu 
`upniku Zdravku @agarju za lep pogrebni 
obred, gospodu Jeri~u za skrbno priprav-
ljeno pogrebno slovesnost, sosedom Mari-
novim za vso pozornost in tople besede, {e 
posebej Jo`etu, ki ga je odnesel k ve~nemu 
po~itku. Hvala tudi Vesni Juhant, Poloni 
Klemen in Darinki Su{nik za vso pomo~.
Na svetu je mnogo poti, a samo ena vodi, 
kjer bo{ ti, po tej poti za teboj pridemo 
mi vsi.

Vsi njegoviBrezpla~na 
samopostre`ba
V Turisti~nem dru{tvu Komenda, kjer si 
prizadevajo za lep{i izgled in Za urejeno 
ob~ino Komenda, so lani nam meji z ob~ino 
Cerklje zasadili cvetli~ni otok in s sadikami 
pu{pana napis KLANEC. Pa je potem letos 
maja devet sadik izginilo in postaviti so 
morali napis NE KRADI. Devet sadik pa so 
nadomestili (ne z brezpla~nimi) z novimi.  

@e res, da  pregovor pravi, da mora{ ro`o 
ukrasti, da lepo raste. Vendar tak{na 
brezpla~na samopostre`ba nima ~isto ni~ 
skupnega s pregovorom. 

nova omejitev 60 km/h, voznik pa »pri-
tisnil« na kar 90 km/h – globa 120 EUR 
in 3 kazenske to~ke. Zelo hitri so tudi 
vozniki skozi naselje Moste – najvi{je 
zabele`ene prekora~itve

so bile 78 in 81 km/h – za oba kr{itelja 
kazen po 500 EUR in 5 to~k.

Da je tudi prepo~asna vo`nja lahko nevarna, 
smo `e omenili, zato navajamo veljavne 
omejitve na eni izmed najbolj prometnih 
cest na relaciji Komenda-Kamnik:
V naseljih Komenda, Moste in Kri` je 
omejitev 50km/h, med Mostami in Kri`em 
90 km/h, prav taka je omejitev izven 
naselja Kri` med Kri`em in Podgorjem, 
medtem ko je v obmo~ju kro`nega kri`i{~a 
Podgorje hitrost omejena na 40 km/h. Od 
tega kro`i{~a do znaka pred kri`i{~em 
za KS Podgorje je dovoljenih 90 km/h, 
nato pa do naselja Kamnik velja omejitev 
60km/h. V naselju Kamnik pa je dovoljeno 
voziti 50 km/h, ~e ni na cesti{~u posebnih 
omejitev. Posebne omejitve hitrosti moramo 
upo{tevati tudi povsod, kjer potekajo dela 
ali pa je hitrost zaradi objektivnih vzrokov 
omejena. Ponovno velja opozoriti na najvi{je 
dovoljene hitrosti na na{ih cestah, ki so v 
naseljih 50 km/h, izven naselij 90 km/h, na 
cestah, rezerviranih za motorna vozila 100 
km/h (modre ozna~be), na avtocestah, ki so 
ozna~ene z zelenimi tablami, pa je najvi{ja 
dovoljena hitrost 130 km/h.
V vseh prometnih in tudi `ivljenjskih 
situacijah pa naj velja pravilo: Spo{tuj 
druge in vsi te bodo spo{tovali. Zakon 
omejuje zato,da te varuje!
Ker se je nabralo veliko gradiva na to temo, 
bomo o dogodkih v aprilu in maju poro~ali 
v naslednji {tevilki!
Varno in primerno hitro vo`njo vam `elim!

Tone Ogorevc  
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Za 4 osebe potrebujemo:
4 puranje zrezke
4 rezine kuhanega pr{uta
~esen
sol
Omaka:
cca. 250 g {ampinjonov
~ebula
zelenjavna kocka
sladka smetana
{op peter{ilja

Zrezke posolimo in natremo s ~esnom. 
Nanje polo`imo rezino kuhanega pr{uta. 
Zvijemo in pove`emo z sukancem ali 
kuhinjsko vrvico. Zvitke najprej z vseh strani 
ope~emo na olju, nato jih zalijemo z vodo in 
kuhamo naprej. Lo~eno pripravimo omako. 
Na drobno sesekljano ~ebulo prepra`imo 

Ali lahko o~e spusti svoje otroke v svet? So 
le-ti dovolj pripravljeni na vse, kar jih ~aka v 
njem? Kaj lahko o~e naredi, da otroci lahko 
odidejo v svet? Najve~, kar lahko o~e da 
svojim odhajajo~im otrokom, je ZAVEST, 
DOVOLJENJE, da si s partnerjem ali part-
nerko ustvarijo nek svet, ki bo varen, ne 
glede na zunanje okoli{~ine, da se v tem 
(psihi~nem) svetu lahko udoma~ijo in ga 
skupaj s partnerjem soustvarjajo.

O~e, ki ni bil v stiku z otroki,  se bo ob 
odhodu otrok po~util razo~aranega, pre-
tresenega, prestra{enega in obupanega. In 
sploh, ~e je vsa leta, ko so otroci odra{~ali, 
bil fizi~no odsoten (v smislu slu`enja denarja 
za pre`ivetje dru`ine) in je ob ̀ eni vztrajal le 
zaradi otrok, garal cele dneve, sezidal hi{o, 
hranil denar za otroke, da jim bo na tem 
svetu la`je, kot je bilo njemu, a jim pri tem 
pozabil dati nekaj bistvenega: ni navezal 
globokega stika z njimi, ni jih spoznal in ni 
jim dal mo`nosti, da bi oni spoznali, kdo 
pravzaprav je njihov o~e. In zdaj, ko so 
otroci odrasli, so si z lastnim o~etom tujci, 
ne najdejo besed, s katerimi bi pristopili 
eden k drugemu in se pogovarjali. 

In ~e obrnemo sliko: kako bi bili otroci 
veseli, ~e bi oni vedeli, da njihov o~e ve in 
razume, kaj pomeni imeti rad in to tudi kdaj 
pa kdaj rekel svojim otrokom, kaj pomeni 
biti samozavesten, ponosen nase in na 
svoje otroke, kaj so prave vrednote, ki jih 

prav star{a oz. o~e ustvari v dru`ini.

Kaj je najve~ja otrokova bole~ina, ko 
odra{~a (v relaciji do o~eta) in kaj takrat 
pri~akuje od o~eta? Otrok si najbolj `eli, 
da bi bil o~e PONOSEN nanj. Samo pred-
stavljajte si sinovo sre~o, ko na podelitvi 
diplome ali ob prvi zaposlitvi o~e suvereno 
stopi predenj in mu pove, da je PONOSEN 
in VESEL, da je njegov otrok uspel in da 
VERJAME VANJ, da bo v svetu pustil neko 
sled svojega dela. Tak{nega o~eta ni 
strah sveta, ljudi, ki so morda pametnej{i, 
vplivnej{i od njega, ampak si upa pristopiti 
in re~i: «To je moj sin in nanj sem ponosen!»  
Skru{eni o~e, ki pa se boji ljudi in sveta, 
tudi sina navdaja z groznim, najve~krat 
neprepoznavnim strahom in tesnobo, da 
te bo svet zlomil, uni~il in da je v njem ne-
varno. In samo vpra{anje ~asa je, kdaj bo 
klonil tudi sin.

Tudi h~i `eli videti pred seboj PONOS-
NEGA O^ETA, o~eta, ki zna poiskati pot 
do nje (pa ~eprav samo s pogovorom o 
vsakdanjih stvareh) in ki se je ne boji, ker 
je `enska. H~i si `eli o~etove potrditve, da 
ji re~e: »Vesel sem, da si lepa in sposobna, 
lahko si ponosna nase, da zna{ tako dobro 
poskrbeti zase in da svetu lahko veliko 
da{!« Skru{eni, prestra{eni o~e, ki se h~ere 
boji, ker preprosto ne ve, kaj naj ji re~e in kaj 
naj z njenim ~ustvenim svetom, bo h~er po-
tisnil v vlogo ̀ enske, ki se bo vedno trudila, 

Mici Kepic, 
najstarej{a ob~anka
[e vedno pri mo~eh, ~eprav ne najbolj{ega 
zdravja, vendar `ivahna in zgovorna je v 
za~etku aprila Mici Kepic v Mostah praznov-
ala 95. rojstni dan. Najstarej{o ob~anko 
so 7. aprila obiskali  `up Toma` Drolec s 
sodelavci iz ob~inske uprave  in pod`upan 
Mirko Kepic, ki sicer ni v sorodu z njo, je 
pa njen sosed. Zaigral  ji je na harmoniko 

sin Mihe Poto~nika-^ubrovega s Kri`a, 
zapela pa sta ji tudi Marjan in Darinka iz 
ob~inske uprave. Mici, ki ima 9 vnukov in 
11 pravnikov, smo potem med pogovorom  
in obujanjem spominov, ko je rekla, da je 
bilo najte`je med vojno, sicer pa pomni tri 
vojne, za`eleli predvsem {e veliko zdravja. 
– A. @.

da bi vzpostavila stik z mo{kim in skrbela 
zanj. V tej vlogi pa bo pazila, da mo{kega 
ne bo ogro`ala s svojim razmi{ljanjem, 
razumevanjem sveta, ~utenji, saj ve, da 
bo potem ostala sama, nerazumljena in 
prestra{ena.

O~etje, tokrat apeliram na vas. Bodite 
ponosni na svoje otroke, na to, kar so, 
na njihovo delo in jih to tudi povejte, kajti 
neizgovorjeno postane o~etov problem 
in otrokova velika bole~ina. Otrok ~aka 
o~etove potrditve, da gre lahko varno v 
svet.

Ana Zarnik, univ. dipl. psih.

Odnosi v krizi (4): Ponosni o~e

Puranji zvitki v gobovi omaki
na olju in dodamo na listi~e narezane {amp-
injone. ̂ e kupimo cele, jih lahko naribamo 
tako kot kumare. Zalijemo z vodo (pribli`no 
2 dl), dodamo zelenjavno kocko in vsaj 1 
dl sladke smetane. Kuhamo pribli`no 15 
minut. Medtem zvitke poberemo iz ponve 
in jim odstranimo sukanec oziroma kuhin-
jsko vrvico. Polo`imo jih nazaj v ponev 
(del teko~ine, ki je ostal v ponvi, po potrebi 
odlijemo) in prilijemo omako, ki jo zgostimo 
z moko. Sama omake obi~ajno naredim 
toliko, da so zvitki z njo pokriti ~ez polovico. 
Minuto ali dve preden odstavimo, dodamo 
na drobno sesekljan peter{ilj ter po potrebi 
{e solimo in popramo. Postre`emo lahko 
s pire krompirjem, kus-kusom ali kakr{no 
koli zelenjavno 
prilogo. Zvitke la-

hko obogatimo 
tudi tako, da 
vanje poleg ku-
hanega pr{uta 
zavi jemo {e 
sir, {pina~o ali 
kak{no drugo 
p r i m e r n o 
zelenjavo.

Dober tek Vam 
`eli, 

Marta Jerebi~
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@enski turnir v 
odbojki 
V okviru ob~inskega praznika je v soboto, 
10. maja, v [portni dvorani v Komendi 
potekal tradicionalni `enski turnir v od-
bojki. Tekmovanja se je udele`ilo 9 ekip, 
med njimi tudi dve ekipe doma~ink: Sirov 
{trudel in Potonke. Prvo mesto je zasedla 
ekipa Broline, pred ekipo Sigi in  Dajmedol. 
Ekipa Sirov {trudel je ~astno zastopala 
doma~inke, saj je osvojila 5. mesto.

Mihaela Poglajen

Tenis klub Komenda
obve{~a vse ~lane in ljubitelje tenisa, da je 
pred nami nova sezona

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

CENIK IGRANJA V SEZONI 2008

Dru`inska karta              100  EUR

^lanska karta                    70  EUR

[tudentska/ Dija{ka          40  EUR

Osnovno{olska                  15  EUR

Igralnino lahko vpla~ate do 31. maja na 
igri{~u vsak delovni dan med 18. in

20. uro. Vse ostale podrobnosti bodo na 
oglasni deski teni{kega kluba.

V~asih pa je le dobro, da se z nekaterimi 
zadevami nekoliko pohiti in tako prispeva 
k predprazni~nemu razpolo`enju. Tako so 
~lani balinarske sekcije DU Komenda `e v 
~asu od 21. do 26. aprila organizirali bali-
narski turnir va{kih ekip ob~ine Komenda. 
Na svojem `e povsem urejenem balini{~u 
v Podbor{tu se je v 
tem ~asu pomerilo 
9 ekip.

Prvo mesto je zasedla 
ekipa Mlake, ki so jo 
sestavljali: Ivanka @
uli~, Toma` Hacin in 
Peter Hacin. Drugi 
so bili ~lani ekipe Ko-
menda I, v kateri so 
nastopili: Pavla Hro-
vat, Alfonz Hrovat in 
Janez Ramov{. [e 
vedno solidno tretje 
mesto pa je pripadlo 

Dve gasilski
Da so gasilci vajeni prostovoljnega dela, 
smo se aprila in maja lahko ve~krat 
prepri~ali. 5. aprila so kri{ki gasilci prekrivali 
streho na gasilskem domu. Za »nagrado« 
smo naredili skupinski posnetek v delovnih 
oblekah. V prazni~nih uniformah pa so se 
zbrali 4. maja na Florjanovi ma{i v Mostah. 
– A. @.

Tekmovanje in varna 
vo`nja
Med razli~nimi prireditvami ob prazniku sta 
bili tud tradicionalno tekmovanje  lovcev 
pri Lovskem domu na Kri`u in Jumicar 
vo`nja, ki jo je na ko{arkarskem igri{~u 
na hipodromu organiziral Svet za preven-
tivo in vzgojo v cestnem  prometu ob~ine 
Komenda.

Skoraj zastonj ogled 
Postojnske jame
Na lepo sobotno majsko jutro smo se odpel-
jali proti Postojni. Orientacijski klub Polaris 
je po lanskoletni orientacijsko-kolesarski 
avanturi zbral zadosti sredstev za izdelavo 
karte za orientacijski tek. Dolžine prog 

niso dolge, am-
pak presenetljivo 
kratke, vendar pa 
zapleten oziroma 
težak teren. Tek-
movalni ~asi so 
bili zaradi zahte-
vno zasnovanih 
prog zelo dolgi. 
A vsi smo pri{li 
na cilj. Podelili 
so medal je za 
državne prvake, 
potem pa smo 
od{li domov. V 
nedeljo nas je 
~akala že dru-
ga preizku{nja, 
državno prven-
stvo v {tafetah. 
Skoraj vsi tekmov-
alci na{ega kluba 
O K  K o m e n d a 
smo od{li domov 
s kolajnami. Vese-
limo se že novih 
izzivov v prihod-
nosti in državnega 
p r v e n s t v a  n a 
srednje proge, ki 
bo potekalo v Ko-
mendi. 

Katarina 
Brem{ak

Predprazni~ni balinarski turnir
ekipi iz Most, za katero so »metali«: Alfonz 
Kern, Peter Plevel in Milan Peterlin.

Sve` zrak, ravno prav tekmovalnega duha 
in prijateljskega dru`enja so znanilci dobre 
kondicije in {portne vneme balinarjev.

-vc      

Lovci so tekmovanje tudi letos zdru`ili s 
prijetnim dru`abnim sre~anjem.

Jumicar vo`nja je bila tudi letos zanimiva in 
predvsem zelo vabljiva za {olarje.

Po kon~ani akciji na Kri`u

V prazni~nih uniformah na Florjanovi ma{i v Mostah
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Zelena {tafeta 
V ponedeljek, 21. aprila, smo u~itelji in star{i 
pogosto pogledovali v nebo, saj smo za 
popoldne na~rtovali 2. tek u~encev, u~iteljev 
in star{ev med obema lokacijama na{e {ole. 
Po obilnih dopoldanskih padavinah, ki jim ni 
bilo videti konca, so se nas de`ne kaplje tik 
pred startom teka, poimenovanega tudi zelena 
{tafeta, nazadnje le usmilile. Tako se je ob 
petih popoldne pribli`no 60 otrok v spremstvu 
star{ev in u~iteljev v enotnih majicah zelene 
barve podalo na pot od {ole v Mostah do {ole 
v Komendi. Med sodelujo~imi so bili letos prvi~ 
tudi otroci iz vrtca Mehur~ki. Medtem ko so se 
slednji po {olski poti ve~inoma sprehodili, so  
predvsem starej{i {olarji tek vzeli zelo zares.
Na cilju smo se najprej okrep~ali z jabolki 
in ~ajem. Med kratko predstavitvijo leto{njih 
aktivnosti v okviru projekta eko{ole so otroci 
na plakat prilepili vsak svoj iz papirja izrezan 
drevesni list z obljubo o odnosu do hrane ter 
tako s skupnimi mo~mi izdelali drevo obljub. 
Popoldansko dru`enje smo zaklju~ili z za-
saditvijo dveh pravih dreves (enega so nam 
podarili v Arboretumu, drugega pa v vrtnarstvu 
Ga{perlin) v okolici {ole. Njuni lastniki so post-
ali u~enci 8. b in 5. d, ki so bili najuspe{nej{i v 
akciji zbiranja aluminijastih plo~evink.

Bojana Gomboc, eko koordinatorka

Tekmovanje v konstru-
iranju z lego gradniki
[tevilo u~encev, ki na O[ Komenda Moste 
obiskuje lego kro`ek, iz leta v leto nara{~a. 
Tako je bilo letos vklju~enih `e 56 u~encev. 
Zaradi velikega {tevila otrok smo morali delo 
prilagoditi, tako da so se skupine izmenjavale 
na 14 dni.
Aprila so se na {olskem tekmovanju u~enci 
preizkusili v konstruiranju bagra in vozila 
za odvoz smeti. Pravico do udele`be na 
dr`avnem tekmovanju so si z odli~no uvrstitvijo 
prislu`ili: Gal Mena{e, Dan Mena{e, David 
Peterlin, Jernej Ul~akar, Janez Klemen~i~, Rok 
Turinek in @an Mo~nik.
10. maja 2008 se je na O[ Franceta Pre{erna 
v Kranju odvijalo dr`avno tekmovanje v kon-
struktorstvu in tehnologiji obdelav. Razpisana 
so bila razli~na tekmovalna podro~ja. Mlaj{i 

udele`enci so s pomo~jo gradnikov Lego 
Dacta re{evali postavljen problem (traktor, 
{olsko igri{~e), razvijali zamisli, spodbudili 
svojo domi{ljijo in nagnjenja do tehni~nega 
ustvarjalnega dela. Starej{i u~enci so svoja 
znanja o tehnologijah prenesli v lasten model 
iz papirja, lesa, umetne mase in kovine. Vsi 
u~enci so morali, tako kot `e na {olskem tek-
movanju, pokazati svojo inovativnost, nadar-
jenost ter sposobnost prenosa teoreti~nega 
znanja v prakti~no uporabo. Ob predstavitvi 
modela so pokazali spretnost nastopanja, 
uporabe pravilnega tehni~nega izrazoslovja 
in pojasnjevanja funkcij modela.
Tudi na tem tekmovanju so bili na{i u~enci 
zelo uspe{ni:
• V kategoriji 1. triletje je Jernej Ul~akar zase-
del odli~no 2. mesto. 
• V kategoriji 2. triletje je Janez Klemen~i~ 
osvojil 1. mesto, @an Mo~nik pa 2. mesto.
Vsem tekmovalcem iskreno ~estitamo.
Mentorice lego kro`ka: Polona Osolnik, Sonja 
Podbor{ek, Bernarda Zorman

Obisk `ivalskega vrta 
V sredo, 23. aprila, smo se z avtobusom 
odpeljali v `ivalski vrt. Vodi~ka Tatjana nam 
je pokazala slonico Gango, ki je stara 32 let. 

Videli smo tudi bradato agamo in 
tigra Ajdo in Bena. Pojedli smo 
malico. Potem smo si ogledali {e 
pelikane, opice in plakate z ̀ abami 
in ~love{ko ribico. Na plakatu sem 
prebrala, da ~love{ka ribica lahko 
zdr`i 12 let brez hrane.

Klara Ur{i~, 2. a
Ko smo stopili iz avtobusa, smo 
{li pogledat doma~e `ivali. Potem 
smo {li gledat sibirska tigra. Nato 
smo si ogledali pi{~an~ka, ki je bil 
star en dan in imel je en zobek, pa 
{e tisti mu bo odpadel. Na koncu 
smo videli {e `irafi.

Sa{a Ko~ar, 2. b
Najprej smo {li naokrog in smo videli mor-
skega leva, dve razli~ni sovi, pti~ke, konje, osle 
in noje. Pri vodi~ki v u~ilnici smo videli agamo. 
Ko smo {li {e enkrat ven, smo videli pi{~an~ke, 
ki smo jih lahko prijeli v roke, ̀ irafe, slona, leva. 
Najbolj v{e~ mi je bil morski lev.

Ur{ka Komatar, 2. b
Pav ima zelo lepo perje. Sloni so sivi. Ka~e 
sle~ejo ko`o. Tigri jedo meso. Morski lev je 
~rne barve. Lev ima grivo. Papiga je pisana. 
@irafi sta Ivo in Gal.

Maj Ekart, 2. a

Poro~ilo o raziskovalni 
nalogi 
»Protikadilski« zakon prepoveduje prodajo 
cigaret mlaj{im od osemnajst let, mladi pa 
kljub temu veselo kadijo. Kje dobijo cigarete? 
Kak{ne strategije uporabljajo, da pridejo 
do cigaret?  Ali jih sploh zanimajo dejstva o 

{kodljivosti kajenja? Kak{ne so razlike med 
osnovno{olci in srednje{olci? Ali prodajalci 
zavestno kr{ijo zakon, ko prodajajo cigarete 
nepolnoletnim osebam? Skratka, `eleli sva 
preveriti, ~e so zakoni na svetu kar tako, sami 
sebi namen, ali jih mogo~e celo kdo upo{teva 
in spo{tuje. 
Osnova najine raziskovalne naloge so bili 
vpra{alniki. Oblikovali sva dve razli~ni anketi: 
eno za u~ence in dijake in nekoliko prilagojeno 
za prodajalce. Ankete sva razdelili vsem pro-
dajalcem cigaret v barih, gostilnah, trgovinah 
in na bencinskih servisih v ob~ini Komenda in 
u~encem osmih in devetih razredov na{e {ole 
ter srednje{olcem, ki so obiskovali na{o {olo, 
v tem {olskem letu pa obiskujejo 1. in 2. letnik. 
Odgovore osnovno{olcev (8. in 9. razred), 
srednje{olcev (1. in 2. letnik) ter prodajalcev 
sva nato primerjali.
Ko sva vse odgovore pre{teli in jih uredili v 
grafikone, proste odgovore pa v tabele, sva 
ugotovili: Mladi pridejo do cigaret, ker imajo 
dobro izdelane strategije za nakupovanje, 
»pomagajo« pa jim tudi prodajalci, ki za-
vestno kr{ijo zakon. Opozorila na {katlicah 
cigaret mladostniki sicer preberejo (ka`e, da 
iz radovednosti), zapomnijo pa se jih ne prav 
dobro. Zanimivi so pogledi anketiranih na 
preventivo kajenja – zgolj besedna sporo~ila 
na mlade ne u~inkujejo. Ugotovili sva tudi, da 
se s starostjo spreminjajo stali{~a mladost-
nikov do vpra{anj, povezanih s  kajenjem. 
Srednje{olci dajejo bistveno ve~ji poudarek 
izobra`evanju pri prepre~evanju kajenja kot pa 
osnovno{olci. V ve~ji meri se tudi zavedajo, da 
gre za problem dru`be. Po mnenju nekaterih bi 
bilo kajenja manj, ~e bi bile cene cigaret vi{je 
in bi bil nadzor nad prodajo stro`ji. Nekateri 
se zavedajo, da je to odlo~itev vsakega posa-
meznika in mu ne moremo prepre~iti, ~e se je 
za kajenje odlo~il.
Pri raziskovalnem delu sva se spopadli s 
tak{nimi in druga~nimi te`avami in v dolo~enih 
trenutkih sva si `e rekli: »Brez veze!« Toda 
druga drugo sva spodbujali. Ko sva `e skoraj 
vrgli pu{ko v koruzo, nama je vlila poguma 
in motivacije najina mentorica. Ob strani pa 
so nama stali tudi najini star{i in nama po 
svojih mo~eh pomagali. Velikokrat sva nalogi 
posvetili ves svoj dragoceni prosti ~as. Kon~ni 
izdelek, meniva, je navkljub vsem te`avam 
uspel, saj sva odkrili nekaj zanimivih dejstev 
o kajenju.
V zaklju~ku raziskovalne naloge razmi{ljava, 
kaj bi dobrega prineslo, ~e bi prodajalci 
dosledno upo{tevali zakon o omejevanju up-
orabe toba~nih izdelkov ali pa ~e bi in{pektorji 
dosledno nadzirali izvajanje tega zakona. 
Meniva, da ne prvo ne drugo ne bi bistveno 
prispevalo k upadu kadilcev med mladimi. Je 
pa pomembno vzgojno sporo~ilo, da predpisi, 
ki so sprejeti, niso sami sebi namen. Zakoni 
torej ne smejo biti za to, da jih kr{imo. Sicer 
je bolje, da jih ni!

Katja Ravnikar in Lucija Ko`elj, 8. b
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Uvodnik
Pa se je zgodil veliki trenutek. Slovesne 
obljube, kjer so na{i novinci obljubili, da 
bodo pravi skavti, ne le na zunaj, ampak tudi 
v dejanjih. Imeli smo tudi dan odprtih vrat, 
pomagali smo na ~istilni akciji, preberete pa 
si lahko tudi o zavetnikih vej. O tem, ~esa 
skavti ne delamo, pa lahko preberete v ~lanku 
o na{em »fevdu«. 
Bodite pripravljeni!

Dan odprtih vrat
Res, v nedeljo maja enajstega, smo se ko-
mendski skavti skupaj s star{i in otroci zaba-
vali na travniku pred cerkvijo. Tam smo imeli 
delavnice, v katerih smo predstavili, kaj sploh 
smo, kaj po~enjamo in seveda, kako zabavno 
je biti skavt. Delavnice so bile najrazli~nej{e, 
od pe~enja tvista, izdelovanje sekir, lestev iz 
vrvi, postavljanje {otora, pa do {portnih iger, 
nogometa, rover~ka, ...  Vse to smo uradno 
po~eli od tretje do {este ure, ampak ker je 
bilo tako zabavno, se je igranje nogometa 
zavleklo {e za skoraj 45 minut, potem pa so 
nas ̀ e klicale doma~e obveznosti. Bilo je res 
super in  {koda, da ni pri{lo {e ve~ star{ev 
in otrok, saj so se tudi oni v tem nedeljskem 
popoldnevu  brez dvoma imeli ...oh in sploh... 
skavtsko.

Domen Jurkovi~

Skavtske obljube 2008
Leto{nje obljube pa so potekale so med 
vikendom od 25. pa do 27. aprila na ska-
vtskem travniku, slovesno pa smo obljubili 
v soboto, 26. aprila, pri ma{i, ki jo je vodil 
Gregor Lavrinec. 
Prvi dan smo za~eli z molitvijo in kasneje post-
avili {otore. Dolgo v no~ smo se {e zabavali 

in peli ob tabornem ognju. Nato pa so {li vsi 
razen nas, novincev, spat. Dva skavta sta {la 
stra`it na{ tabor, medtem, ko so nas voditelji 
odpeljali  do Tunj{~ice na {e zadnji izziv pred 
obljubo, in sicer hojo po hladnem potoku s 
sve~o v roki. 

Naslednje jutro smo si povrnili energijo z 
zajtrkom, nato pa smo {li po~asi podret 
{otore in `e pripravljati teren za ma{o. Z 
Janezom sva poskrbela za glasbo in dobro 
vzdu{je tako pred kot tudi med ma{o. Nato 
pa kon~no,…pri{el je ~as da obljubimo. Po 
pridigi so najprej obljubili vol~i~i, potem pa 
{e mi iz ~ete, na koncu pa {e novinka iz 
NOPP. Vsak vod je za novince pripravil klic. 
Po ma{i smo se {e slikali. Nekateri so od{li 
domov, kar nekaj pa nas je ostalo {e zadnjo 
no~ na travniku, da prespimo pod milim 
nebom. Je`e{ nas je zeblo,…razen seveda 
na{ega voditelja Jureta, ki je komaj na{el pot 
iz svoje spalke. 
Za konec smo {e malo pospravili in {li k ne-
deljski ma{i. [e dobro, da je vreme zdr`alo 
ta vikend.

Sa{o Slabajna

Skavtski travnik, bolj 
znan kot »fevd«
Ste se `e kdaj sprehajali v okolici lovske 
ko~e in naleteli na razposajeno mladino z 
rde~imi ruticami? Ste mogo~e opazili kak{ne 
zanimive zgradbe iz lesa in pa oltar sredi 
gozda? To ni naklju~je, saj imamo skavti v 
bli`ini lovske ko~e na Kri`u v najemu travnik 
in del gozda. To nam je omogo~il gospod 
Franc Hribar s Kri`a, ki nam je ponudil prostor 
za na{e aktivnosti. 
Ker je velik del skavtstva `ivljenje v naravi in 
njeno spoznavanje, je na{ »fevd«, kot ga radi 
imenujemo, zelo primeren za sre~anja posa-
meznih vej, kraj{a taborjenja, obljube in druge 
dogodke. Na njem pa se u~imo tudi skrbeti za 
naravo in skupnega dela, saj je treba marsikaj 
postoriti, da prostor ostane lep in urejen. Kot 
pravi {esti skavtski zakon: Skavt spo{tuje 

naravo in v njej vidi bo`je delo. 
@al pa vsi ne mislijo tako, saj smo skavti na in 
v okolici na{ega travnika `e ve~krat naleteli 
na smeti in stvari, ki v naravo res ne sodijo. 
Ker se to dogaja ob na{em travniku, morda 
kdo sklepa, da smo mi tisti, ki smetimo in 
uni~ujemo naravo. Temu zagotovo ni tako, saj 

znamo spo{tovati naravo. Pa {e to: zakaj bi si 
uni~evali svojo lastnino in travnik na katerem 
pre`ivimo mnogo prijetnih ur? Saj nepridipravi 
svoje sledi pu{~ajo tudi na na{em »fevdu«. 
Uni~ujejo pa nam tudi taborne zgradbe, celo 
kri` ob oltarju je nekoga zelo motil…

Zavetniki
Vsaka veja pri skavtih ima svojega zavetnika. 
Zavetnik veje IV (izvidniki in vodnice) je sv. 
Jurij. Sv. Jurij je bil po vsej verjetnosti rojen 
v Kapadokiji v Mali Aziji. Njegov o~e in mati 
sta bila oba dobra kristjana. Jurij si je izbral 
voja{ki poklic, kjer je hitro napredoval. V vojski 
je hitro napredoval. Hkrati z voja{kimi ~astmi, 
pa je napredovala tudi njegova globoka 
vera. Ko se je za~elo preganjanje kristjanov, 
se je sam javil na dvoru. Tam so ga dolgo 
mu~ili, vendar je mu~enje juna{ko prenesel. 
Na koncu so ga obglavili. Cesar Konstantin 
je dal njegovo telo prenesti v Lyddo, kjer je 
pokopan, na njegovem grobu pa so postavili 
tudi lepo baziliko. Okrog njegovega `ivljenja 
kro`i tudi veliko legend. Najbolj znana je ta, 
da je re{il deklico pred zmajem. Zmaj v tem 
primeru najverjetneje predstavlja nevero in 
poganstvo, zato velja za zmagovalca nad 
bo`jimi sovra`niki. Sv. Jurij goduje 23. 4., je 
zavetnik mnogih mest in de`el, med drugim 
tudi Ljubljane. 
Zavetnik veje VV (Vol~i~i in volkuljice) je sv. 
Fran~i{ek. Rodil se je leta 1181/1182 v mestu 
Assisiju. V mladosti je razmetaval z o~etovim 
bogastvom, zato je bil med vrstniki zelo prilju-
bljen. Fran~i{ek si je zelo `elel postati vitez, 
zato se je udele`il ve~ vojn in bil tudi ranjen. 
Neko~ pa je imel skrivnostne sanje, ki so 
spremenile njegovo mi{ljenje. Spoznal je, da 
je pot do popolne svobode in prostosti v Bogu 
`ivljenje po evangeliju. Njegovo `ivljenje se 
je mo~no spremenilo, pomagal je ubogim in 
bolnim, javno pa se je odpovedal o~etovemu 
bogastvu. Med molitvijo je sli{al Bo`ji glas, 
ki mu je dejal, naj popravi njegovo Cerkev. 
Sprva je to razumel kot fizi~no popravljanje 
cerkve, kasneje pa je spoznal, da ga po{ilja 
popravljati `ivo bo`jo hi{o. Kmalu je za~el 
pridigati in oznanjati evangelij, oblekel je 
preprosto obleko in ̀ ivel v ubo{tvu. Pridru`ilo 
se mu je ve~ mo` in zato je ustanovil red 
manj{ih bratov. Fran~i{ek je bil mo~no pove-
zan z Bogom tudi preko narave, zato je tudi 
zavetnik veje VV. 
Zavetnik veje PP (popotnice in popotniki) pa 
je sv. Pavel. Velja za apostola narodov, ~eprav 
ni bil med dvanajstimi apostoli. Pavel se je 
rodil v Tarzu in se je sprva imenoval Savel. 
Bil je visoko izobra`en in je sprva mo~no 
preganjal kristjane. Na poti v Damask pa ga 
je razsvetlila mo~na svetloba in Jezus ga je 
vpra{al zakaj ga preganja. Po tem dogodku 
se je dal krstiti in je dobil krstno ime Pavel. 
Postal je eden najbolj gore~ih oznanjevalcev 
evangelija, saj je potoval po velikem delu 
Sredozemlja. Umrl je v Rimu, kjer ga je dal 
cesar obglaviti zaradi njegove vere. Ker je 
Pavel veliko potoval ni ~udno, da je zavetnik 
Popotnikov in popotnic.
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NAGRADNA KRI@ANKA
LANEN CVET
Tekstilna trgovina – Moste 74, 1218 Komenda

Od ponedeljka do petka od 9. do 19. ure; ob sobotah od 8. 
do 13. ure.

1. nagrada – BON za 30 EUR 

2. nagrada – BON za 20 EUR

3. nagrada -  BON za 10 EUR

Re{eno kri`anko (lahko napi{ete tudi samo re{itev kupona) 
po{ljite na naslov: Uredni{tvo Aplence, Zaj~eva 23, 1218 Ko-
menda DO VKLJU^NO 17. JUNIJA. Na kuverto napi{ite: ime, pri-
imek, naslov in pripi{ite Nagradna kri`anka. Sre~nim iz`rebancem 
bomo obvestila o nagradi poslali po po{ti. 

Nagrajenci kri`anke 22. ALPSKI VE^ER NA BLEDU v Aplenci 
{tevilka 4/2008:

1. - 5. nagrada po 2 vstopnici za Alpski ve~er:

• VINKO PLEVEL, KRI@ 27, 1218 KOMENDA

• ANI [TEBE, GORA PRI KOMENDI 18 A, 1218 KOMENDA

• [TEFKA OBLAK, PODBOR[T PRI KOMENDI 7 B, 1218 KOMENDA

• MARICA CVIREN, KRI@ 45 A, 1218 KOMENDA

• PETER VIDMAR, @EJE PRI KOMENDI 7, 1218 KOMENDA 

^estitamo!

Predstavimo na{o ob~ino
Spo{tovane obrtnice in obrtniki, podjetnice in podjetniki!

Tako kot nekatere mlade ob~ine, imamo tudi v ob~ini Komenda 
prilo`nost, da se  predstavimo na posebnem panoju in poka`emo na{e 
naravne, kulturne, turisti~ne in podjetni{ke  zna~ilnosti in posebnosti. 
Predstavitveni panoji so obi~ajno na kraju, kjer se ustavi veliko ljudi, saj 

niso namenjeni mimobe`nim reklamnim sporo~ilom. V  na{i ob~ini je eno 
od mogo~ih mest na zelenici pri Marketu TU[ v Mostah pri Komendi.

Na panoju se lahko predstavijo le podjetja iz na{e ob~ine in sicer z 
imenom podjetja, logotipom, naslovom in kratkim besedilom.

Predstavljeni bodo zemljevid ob~ine Komenda in njene znamenitosti, 
na njem pa se lahko pod zelo ugodnimi pogoji predstavite tudi Vi. S 
sodelovanjem si boste pove~ali poslovne mo`nosti in se predstavili kot 
pomemben del ob~ine, hkrati pa pokazali svojo pripadnost ob~ini, saj 
brez Vas predstavitev sploh nebi bila mogo~a.

Za sodelovanje se obrnite na direktorja podjetja ̂ erni~ Marketing, Ju-
rija ^erni~a na tel.: 01 5428 741 ali preko e-po{te jure.cernic�siol.net

@upan ob~ine Komenda, Toma` Drolec



Poslovna enota 
KRANJ

Kuhinj in bele tehnike 

Modernih jedilnih garnitur 

Spalnic in vzmetnic 

Modernih dnevnih sob 

Lesnina Kranj vam nudi velik izbor: 

Sob za mlade 

ter še veliko, veliko ve� …. 

PE Lesnina Kranj 
C. Staneta Žagarja 67 

4000 Kranj 
Odprto vsak delovnik med 

9°° in 20°° uro 
Sobota 

9°° do 18°° ure 

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




