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Glasilo ob~ine Komenda 6/2008Aplenca

U~iteljski zbor z vodstvom Osnovne {ole 
Komenda Moste,  `upan s sodelavci  iz 
ob~inske uprave in star{i so tudi letos 
ob koncu {olskega leta spremljali plesni 
program in ~etvorko u~enk in u~encev, ki 
so se  poslovili iz prvega dela ̀ ivljenjskega 
izobra`evanja – iz devetletne {olske poti. 

Ples  in ~etvorka – slovo iz Osnovne {ole Slovesno in {e enkrat skupaj pred slovesom in odhodom z `ivlje-
njskega kri`i{~a

Valeta generacije 2007-2008 ali...

Najbolj{i na prvem `ivljenjskem kri`i{~u   
V [portni dvorani v Komendi so tudi letos najbolj{i u~enci dobili pohvale in priznanja ob koncu {olskega leta.

Priznanja ravnateljice

Priznanja najbolj{im je ob koncu {olskega 
leta podelila ravnateljica Osnovne {ole 
Komenda Moste Mira Rek. Dobili so jih iz 
9. A: Simona ^erne, Lucija Filipi~, Tja{a 
Ko{ir, Barbara Nemec, Barbara Pavlini~, 
Kaja Poreber, Maja Repnik, Sa{o Slabajna 
in Bal` Valen~i~; iz 9. B: Domen Ipavec, De-
jan Bolari~, Marko Paunovi~, Anja Skvar~a, 
Julijan Kri`man, Karmen Poga~ar, Matej 
Hudmal, Tja{a Tramte, Sandra Ribnikar, @
iga Plevel, Robyn Strm{ek, Marija ^ebulj, 
Nejc Zarnik in Uro{ Urani~.

Sre~no in dolgo, lepo poletje!
– Andrej @alar 

Podpis v Zlato {olsko 
knjigo 

Nagrade `upana 
najbolj{im

Devet popisanih listov bo spominjalo poslej 
na skupna u~na in druga osnovno{olska 
do`ivetja najbolj{e, med njimi pa jih je pet, 
ki so dobili tudi  nagrade `upana Toma`a 
Drolca:    

Barbara Pavlini~, za odli~en uspeh v vseh 
letih {olanja in vrsto razli~nih priznanj: 
angle{ka bralna zna~ka, iz logike, eksli-
bris, raziskovalna naloga iz zgodovine, 
geografije, raziskovalna naloga Obleka po 
meri ~loveka, Cankarjevo priznanje, zlata 
bralna zna~ka in druga.

Barbara Nemec za vrsto priznanj v letih 
{olanja: iz matematike, angle{ke bralne 
zna~ke, logike, za Vegovo priznanje, eks-
libris, za raziskovalno nalogo Ko {e ni bilo 
mobitelov, iz angle{~ine, za raziskovalno 

nalogo Obleka naredi ~loveka, iz zgo-
dovine, za zlato bralno zna~ko.

Sa{o Slabajna za odli~en uspeh v vseh 
letih {olanja in priznanja: za Ra~unanje je 
igra,  bronasta in srebrna Vegova priznanja, 
za Stefanovo in Preglovo priznanje iz ke-
mije, iz angle{kega jezika in za zlato bralno 
zna~ko. 

Dejan Bolari~za odli~en uspeh v vseh 
letih {olanja in za {tevilne aktivnosti  na 

razli~nih podro~jih in za razli~na 
priznanja: Vegovo, iz logike, 
Stefanovo Cankarjevo, iz Vesele 
{ole, za bralno in angle{ko bralno 
zna~ko, za  uvrstitev na podro~no 
tekmovanje v nogometu in za 
bronasto medaljo na regijskem 
atletskem tekmovanju v {tafeti. 

Domen Ipavec za odli~en u~ni 
uspeh v vseh letih {olanja in za 
{tevilne uspehe:  na naravoslov-
nem podro~ju, vrsto Vegovih in 
Stefanovih priznanj, za v vseh letih 
osvojeno zlato bralno zna~ko, za 

priznanje Legobum in re{evanje problema 
iz robotike.

[e posebno sve~an trenutek na sklepni 
{olski prireditvi ob koncu {olskega leta 
je bil vpis in podpis v zlato {olsko knjigo 
Osnovne {ole Komenda Moste. Podpisal 
se je Domen Ipavec iz Komende. 

Od odprtja Zlate {olske knjige v {olskem 
letu 1992-1993 se je do letos vanjo pod-
pisalo ob koncu {olanja na Osnovni {oli Ko-
menda Moste pet u~enk oziroma u~encev: 
Mitja Lu{trek iz Komende (1992-1993), 
Damjana Kern iz Nasov~ in Toma` Krem`ar 
iz Komende (1994-1995), Tja{a Ipavec  iz 
Komende (1997-1998) in po desetih letih 
{e Tja{in brat Domen Ipavec iz Komende 
(2007-2008).
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Leto{nja {olska veselica pred {olo v Mo-
stah je bila sicer nadaljevanje vsakoletne 
tradicije, poznane {e posebno po igrah in 
Bol{jem sejmu, ki sta vsako leto `e nekaj 
let nekak{no naznanilo iztekajo~ega se na-
pornega {olskega leta. Tudi letos  so 7. ju-
nija napovedali bogat, zanimiv, raznovrsten 
program {olske veselice. Vendar pa je 
tokrat prijetno izstopala simbolika dobro-
delnosti, ki se je na koncu tudi potrdila 
z imenom prireditve; veselica je bila res 
pravo ime za sklenitev dobrodelne akcije 
za nakup inzulinske ~rpalke s senzorskim 
sistemom za u~enca {ole. Vsi so bili po 
kon~an veselici tudi zares veseli, saj so 

Tudi ob~inski svet
Pobudo za nakup inzulinske ~rpalke je na 
zadnji seji podprl tudi ob~inski svet ob~ine 
Komenda. Do kon~anja obveznega {olanja 
v ob~ini oziroma svetni{kega mandata so 
svetniki namenili vsako leto po 4000 evrov 
iz ob~inskega prora~una za redno letno 
delovanje ~rpalke in merilnika s senzorji.

Ma`orete – vse bolj prepoznavna simbolika Komende Ravnateljica Mira Rek je `e na za~etku napovedala, da je leto{nja 
{olska veselica dobrodelna

Bolj{i sejem Karaoke Med dvema ognjema 

Kegljanje Modna revija in najmanekeni 

Vesela napoved brezskrbnega poletja 
[olski sklad Osnovne {ole Komenda Moste je letos z dobrodelno prireditvijo [olska veselica pred {olo v Mo-
stah napovedal tudi za~etek brezskrbnega poletja. Dobrodelno akcijo pa je na zadnji seji podprl tudi ob~inski 
svet ob~ine Komenda.

uspeli, da bo u~enec {ole dobil inzulinsko 
~rpalko, vredno ve~ tiso~ evrov. 

Program je bil zares zanimiv in je kar od 
za~etka  ob 9. uri zjutraj pa tja do enih popol-
dne »dr`al« obiskovalce, ki jih je bilo letos 
{e posebno veliko, »na vajetih«. Neprekin-
jeno se je dogajalo, kar je bilo {koda 
zamuditi. Za~ele so namre~ ma`oretke, ki 
vse bolj postajajo prepoznavna radostna 
simbolika ob~ine Komenda. Bolj{i sejem 
so oblegali z igrami  med dvema ognjema, 
kegljanjem, sejem sla{~ic, kozmeti~no 
frizerska delavnica, odbojka, harmonikarji, 
karaoke, ansambel Viharnik in modna re-
vija. Slednja je bila res prava pa{a za o~i 

in presene~enje, kakr{nega si je komaj 
doslej ̀ e privo{~ila kak{na slovenska {ola. 
Ob u~encih–manekenih so nastopile tudi 
u~iteljice s politi~nim in gospodarskim 
pridihom, za povrh pa {e ravnateljica {ole. 
To je bila zares {pica, da dol pade{.  

Bila je  v soboto, 7. junija, zares vesela 
napoved brezskrbnega poletja. ^estitka 
ideji, prirediteljem in vsem nastopajo~im, 
iskrena hvala pa vsem, ki so prispevali 
dobrodelni del~ek za inzulinsko ~rpalko 
za u~enca {ole.

Andrej @alar
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@upan Toma` Drolec

Dr`ava ne ravna
modro in odgovorno

Sprenevedanje o pokrajinah – Po {estnajstih letih {e vedno 
denacionalizacija za ob~ino najpomembnej{ih zemlji{~ – Kro`i{~e 
spomladi - Jeseni v vrtcu varstvo za vse -  Voda v dveh mesecih.  

Po gradbeno razgibani pomladi na 
nekaterih obmo~jih v ob~ini smo pri~a 
tudi nepotrebnemu »pregrevanju«, ki ga 
`upan komentira: »Zelo, zares zelo, sem 
razo~aran.«  In zakaj?

»Najprej nedeljski posvetovalni referendum. 
Ne bom komentiral udele`be, ki je sama 
po sebi dovolj zgovorna. Razo~aran nad 
ravnanjem dr`ave sem bil `e zaradi predla-
ganega razkosanja Slovenije na 13 pokrajin. 
Trdim, da tak{na ureditev ne more za`iveti. 
Kar pa zadeva nas v Podjetni regiji, smo od 
prvega dne naprej trdili, da niti s Trbovljami, 
niti s Hrastnikom nikoli nismo imeli nobene 
povezave. Zato enostavno ne moremo biti z 
njimi v pokrajini. 

Iz vladnih krogov pa smo potem sli{ali, da iz 
na{e Podjetne regije nikoli ni pri{lo nobenih 
usklajenih predlogov. To enostavno ni res. 
@e od prvega dne naprej smo poudarjali, 
da je 13 pokrajin preve~ in da jih podpi-
ramo {est. Ob sedanjem {tevilu pa smo bili 
odlo~ni, da je Podjetna regija s priljubljans-
kimi ob~inami edina primerna za samostojno 
pokrajino, v katero pa ne sodita Trbovlje in 
Hrastnik. Nesprejemljivo je tudi, da bi `iveli 
v skupnosti s ko~evsko in delom notranjske. 
Tak{en sklep smo v razpravi posredovali 

tudi poslancu Rudiju Ver{niku, ki pa je v 
dr`avnem zboru glasoval za vladni predlog, 
~eprav sta bili sklepa ob~inskih svetov Kam-
nika in Komende ter stali{~a obeh `upanov 
proti vladnemu predlogu.«

In drugi razlog za razo~aranje?

»Velikim problemom smo pri~a v na{i ob~ini 
pri denacionalizaciji. Ne le, da se denacio-
nalizacija vle~e neskon~no in v nedogled, 
ampak postopki niso razumljivi in jasni; in to 
tam in v primerih, ko je zakon nedvoumen, 
kdaj in katere parcele se lahko vra~ajo. Tako 
je bil na primer brez vednosti Konjeni{kega 
kluba Komenda in ob~ine Komenda vrnjen 
del konjeni{ke steze in tribune v velikosti 
okrog 3000 kvadrantih metrov. Ob~ina 
je zato morala ta zemlji{~a odkupiti od 
Maru{i~ev. Maru{i~i pa so 6. junija 2008 
(pred nekaj dnevi) Upravno enoto Kamnik 
opozorili, da postopek za vra~ilo zemlji{~a 
v naravi v samem centru Komende z `e 
izdanimi delnimi odlo~bami {e ni kon~an. 
Gre za zemlji{~e, za katerega je Upravna 
enota v postopku pridobivanja gradbenega 
dovoljenja za ru{itev objektov zaradi gradnje 
trgovine v Komendi aprila letos `e izdala 
potrdilo, da na teh zemlji{~ih ni vlo`enih 
denacionalizacijskih zahtev. Dober mesec 

po izdaji potrdila pa so investitorju 
iz Upravne enote sporo~ili, da so 
po ponovnem pregledu spisa ugo-
tovili, da del te parcele ni bil vrnjen 
v celoti. Zato je sedaj tudi ponovni 
zahtevek, da se Maru{i~em 2000 
kvadratnih metrov velika parcela na 
zemlji{~u Konjeni{kega kluba vrne v 
naravi. @alostno je, da tudi 
po 16 letih od prvih vlog 
niso kon~ani denacional-
izacijski postopki za tako 
pomembna zemlji{~a v na{i 
ob~ini.«

Ja, poznamo pregovor o 
dr`avnih mlinih.

»Res. Da dr`avni mlini meljejo 
po~asi, potrjuje tudi cesta @elod-
nik – Vodice. [tiri leta smo ~akali 
in samo po zaslugi prej{njega 
prometnega ministra g. Bo`i~a, ki je 
obiskal na{o ob~ino, imamo danes 
semaforja v Mostah in projekt obvozne ceste 
Moste na odseku @elodnik-Vodice. Pred tem 
smo bili namre~ deset let pri~a ugotovitvam 
Direkcije RS za ceste (DRSC), da semafor-
iziranega kri`i{~a pri Kralju in semaforjev za 

pe{ce pri {oli ni mo~ narediti. Re{itvi res nista 
idealni, je pa situacija sigurno bolj{a, kot je 
bila pred tem. Nekaj podobnega se nam 
sedaj `e lep ~as dogaja z makadamskim 
zemlji{~em nasproti gostilne Kralj. ^eprav 
bi v ob~ini radi sami uredili odstavni pas, 
kar je sicer stvar dr`ave oziroma DRSC, se 
nekako ne morejo ali pa no~ejo opredeliti do 
na{e pobude.”  

In kako ka`e obvoznica Moste? 

»Obljuba, da se bomo letos jeseni vozili 
~ez novo kro`i{~e med Mostami in @ejami, 
verjetno ne bo izpolnjena. Gradnja se bo, kot 
ka`e, zavlekla prek novega leta do pomladi. 
Ka`e, da se bo moral DARS poslu`iti tudi 
razlastitvenega postopka za parcele, za 
katere lastniki no~ejo podpisati prodajnih 
pogodb. Zato se bo postopek za za~etek 
posegov podalj{al vsaj za 4 do 6 mesecev. 
Spodbudno pa je, da smo pred dobrim ted-
nom pri ministru za promet g. @erjavu s pred-
stavniki DRSC, DARS in poslancem Rudijem 
Ver{nikom dosegli, da bodo pri projektiranju 
spo{tovali na{e zahteve in da obvoznica ne 
bo poslab{ala poplavnih razmer v Mostah 
in Suhadolah.     

Ob tem pa moram poudariti, da me zelo 
motijo izjave nekaterih lastnikov, kako 
cenovno krivi~no jim dr`ava ho~e odvzeti 
zemlji{~a za potek ceste. Pozabljajo oziroma 
zamol~ijo pa, da jim je ob~ina ob umestitvi 
obvoznice v prostorskem planu za Moste 
med bodo~o obvoznico in vasjo spremenila 
kmetijska zemlji{~a v zazidljiva. S tem se je 
mo~no pove~ala vrednost teh zemlji{~ na 
cca 150 evrov za kvadratni meter.«

Glasovalo 10,59 odstotka vseh, proti 63,21 
odstotka (Neuradni rezultati) – Posvetoval-
nega referenduma o pokrajinah v Sloveniji 
se je v ob~ini Komenda od 3881 volivcev 
udele`ilo 411 ali 10,59 odstotka, proti pred-
lagani pokrajini pa jih je bilo 63,21 odstotka. 
Na Kri`u se je glasovanja udele`ilo 15,01 
odstotka vpisanih, proti pa jih je bilo 77,19. V 
Mostah je glasovalo 9,96 odstotka volivcev, 
proti pa jih je bilo 60,29 odstotka. V Komendi 
pa je glasovalo 10,18 odstotka vpisanih, 
proti predlagani pokrajini pa jih je bilo 61,32 
odstotka. – A. @

Asfalt namesto prahu – 18. junija sta tudi 
Remi~ova pot in Jezer{kova ulica v Komendi na 
veliko zadovoljstvo prebivalcev ob njej dobili 
te`ko pri~akovano asfaltno prevleko. Stro{ek: 
ob~inski prora~un. - A. @. 
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V prej{nji {tevilki Aplence ste omenjali 
gne~o v vrtcu. Lahko danes poveste, kaj 
bolj spodbudnega?

»Kot sem ̀ e povedal, se je konec aprila 2008 
iztekel rok, do katerega so morali star{i, ki 
`elijo s septembrom svoje otroke vklju~iti 
v vrtec, oddati vloge za sprejem otrok. Po 
zasedanju komisije je bilo, glede na precej 
ve~je {tevilo oddanih vlog kot v preteklem 
letu, stanje slede~e: komisija je obravnavala 
122 vlog; vrtec v  {olskem letu 2008/2009 
lahko sprejme 47 otrok; v tem primeru se 
zavrne 39 otrok, preostali niso izpolnjevali 
razpisnih pogojev.

Vodstvo ob~ine se zaveda, kaj bi za star{e 
pomenil sprejem negativnih odlo~b, zato 
smo s problematiko prezasedenosti ka-
pacitet otro{kega varstva na junijski seji 
seznanili ob~inski svet in mu predlagali v 
sprejem sklep, da se dve u~ilnici v  O[ v 
Mostah za~asno, do izgradnje novega vrtca, 
preuredita v igralnici za potrebe otro{kega 
varstva. Ob~inski svet je predlog soglasno 
podprl in sklenil, da se potrebna investici-
jska sredstva za najnujnej{a obrtni{ka dela 
(pleskanje, bru{enje parketa), nakup opreme 
za dve igralnici ter dve garderobi, morebitno 
preureditev sanitarij (menjava WC {koljk), 
nakup  »kuhinjskega drobnega inventarja« 
ter ureditev zunanjega igri{~a, v ocenjeni 
vrednosti 80.000 €, uvrstijo v Odlok o spre-
membah in dopolnitvah Odloka o prora~unu 
Ob~ine Komenda za leto 2008.

Ob tem seveda ne gre pozabiti, da je fi-
nanciranje podro~ja otro{kega varstva  za 
Ob~ino Komenda tudi sicer (brez inves-
ticijskega vlo`ka v dva nova oddelka) velik 
finan~ni zalogaj. S pove~anjem {tevila otrok 
za dva oddelka, skupaj bomo tako imeli `e 
10 oddelkov, bo v prora~unu v letu 2008 
potrebno zvi{ati tudi postavko »Dopla~ilo 
oskrbnih stro{kov vrtcem«, v okviru katere 
ob~ina, skladno z veljavnim Pravilnikom o 
pla~ilih star{ev za programe v vrtcih, pokriva 
oziroma subvencionira program otro{kega 

varstva star{em, 
ki imajo otroke 
v k l j u ~ e n e  v 
»doma~i vrtec«; 
in seveda tudi 
d r u g e  v r t c e 
po Sloveniji, v 
katerih so nas-
tanjeni otroci 
iz na{e ob~ine. 
Ob tem ni zane-
marljiv podatek, 
da star{i (na{i 

ob~ani) za varstvo in vzgojo svojih otrok v 
vrtcih v povpre~ju pla~ujejo 30 odstotkov 
cene programa, razliko do polne cene (70 
odstotkov) pa jim dopla~uje Ob~ina Ko-
menda. V letu 2007 je ob~ino dopla~evanje 
stalo 475.000 €, v letu 2008 pa bo, predvsem 
zaradi ve~jega {tevila otrok v vrtcu in vi{jih 
cen programov vrtca, morala ob~ina za ta 
namen nameniti  pribli`no 600.000 €. 

V prihodnjih letih pa nas, kot vam je ̀ e znano, 
~aka {e en velik finan~ni zalogaj na podro~ju 
otro{kega varstva. To je investicija v novi 
otro{ki vrtec, ki je ocenjena na 6 milijonov 
evrov.

Kljub hudim finan~nim obremenitvam ob~ine 
na podro~ju otro{kega varstva pa bi `elel 
povedati, da sem vesel in zadovoljen, da 
bomo z realizacijo za~rtane investicije v 
dva nova oddelka, seveda s precej{njim 
po~itni{kim udejstvovanjem ob~inske up-
rave, `e s 1. septembrom 2008 zagotovili 
pove~anje kapacitet vrtca za dva oddelka. 
To bo pomenilo, da bodo vsi star{i, ki so v 
preteklih tednih prejeli negativne odlo~be, z 
leto{njim septembrom svoje mal~ke lahko 
oddali v vrtec.«

Kaj pa ste v ob~ini ugotovili po napovedani 
popoldanski zapori vode 12. junija?      

»Ugotovili smo, da je tisto popoldne okrog 
30 gospodinjstev ostalo brez vode. To so 
bila tista gospodinjstva, ki so {e vedno 
priklju~ena na vodovod  Krvavec in prav za 
vsa smo vedeli, da je temu tako. Skrbelo 
nas je namre~ le, da so na krvav{ki sistem 
priklju~ena tudi gospodinjstva, za katere tega 
sploh ne vemo. Sedaj lahko re~em, da bo 
v dveh mesecih tudi teh trideset gospodin-
jstev priklju~enih na novi vodovod z vodo iz 
kamni{kega Iverja.«  

Andrej @alar 

Va{ki odbor vasi Moste – Na pobudo vo-
livcev je `upan sklical zbor va{~anov 5. junija, 
udele`ilo pa se ga je  61 krajanov. Na tajnih 
volitvah so izvolili 7 ~lanov v va{ki odbor, ki 
jih je na seji potrdil tudi ob~inski svet. ^lani 
va{kega odbora so: Ferdinand Kepic, Mateja 
Kepic, Alfonz Kern, Vinko Ko`elj, Pavel 
Ojster{ek, Cirila [penko in Bojan Tav~ar. Sejo 
odbora bo v 20 dneh po imenovani sklical 
`upan. – A. @.

Moje vpra{anje je posledica pogovorov in 
vpra{anj sova{~anov s Podbor{ta. V na{i 
vasi se dogajajo velike spremembe. Vseh 
nismo veseli, saj smo z novogradnjami 
izgubili prelep pogled na na{o do sedaj 
idili~no in tipi~no vas. Poti nazaj ni, vsi pa si 
`elimo napredka. @e dobro leto se vozimo 
mimo velikega gradbi{~a, pogled nanj pa 
je zelo klavrn. 

Spra{ujemo se:

-kdaj bo na vrsti z novimi posodobitvami tudi 
staro naselje Podbor{t, 

-kdaj bomo dobili kanalizacijske in plinske 
priklju~ke. 

Radi `ivimo na koncu vasi, ljubimo svoj 
preljubi mir, neradi pa vidimo, da smo »dale~ 
od o~i in dale~ od srca Ob~inske uprave«. 
Zavedamo se, da se ne da vse naenkrat, 
da je to ogromen finan~ni zalogaj in ravno 

zato mislimo, da bi bilo prav nadaljevati delo 
naprej od [midovega travnika. 

Pri~akujemo pojasnilo, kdaj in kako je na{a 
vas predvidena za urejanje infrastrukture. 
Hvala za razumevanje in pozdrav. 

Katja Tabernik

Odgovor: »Z izgradnjo infrastrukture v 
naselju na [midovem travniku bomo dobili  
na dveh krajih mo`nost za priklju~itev 
na plin, kanalizacijo, T2 in podobno. Za 
potrebni vodovodni tlak v vi{je le`e~ih 
krajih in stavbah bo zgrajen hidrofor, kar `e 
pospe{eno pripravlja Komunalno podjetje 
Kamnik kot vzdr`evalec. Kanalizacija letos 
{e ne bo izvedljiva, prihodnje leto pa `e. 
Va{~anom Podbor{ta pa svetujem, da izmed 
sebe izberejo predstavnike in ustanovijo 
va{ki odbor, ki nam bo pri opredeljevanju in 
na~rtovanju nedvomno v veliko podporo.«

Va{ `upan Toma` Drolec

Vpra{anje `upanu 



Glasilo ob~ine Komenda 6/2008Aplenca PISMA - DOGAJANJA

6

Smeti zopet dvigajo prah. Slabo leto potem, 
ko so propadli poskusi umestitve MBO 
na Drnovsko polje, je ob~ina Komenda 
idejo vrnila v nekoliko spremenjeni obliki 
in obsegu. Obenem je predlo`en na~rt ob-
likovanja tretje (ali ~etrte) poslovne cone v 
ob~ini na Drnovem. Ena manj{ih slovenskih 
ob~in postaja veliko gradbi{~e {tevilnih, a le 
redko zares zaklju~enih projektov.

Na~eloma podpiramo poslovno ambi-
cioznost. Toda biti mora dobro premi{ljeno! V 
Komendi gre ̀ al povsem druga~e. Gradnja in 
{irjenje poslovne cone na mestu izsekanega 
mo~virnega gozda (sicer za{~itene pod Na-
turo 2000!), stanovanjski bloki kri~e~ih barv, 
nove stanovanjske soseske na poplavnih 
obmo~jih, poslovna cona in MBO nad 
podtalnico sredi kakovostnih kmetijskih 
zemlji{~ in zaletavi poskusi gradnje vodnih 
zadr`evalnikov so o~iten dokaz stihijskih in 
premalo pretehtanih posegov v okolje, ki so v 
popolnem nasprotju z dr`avnimi in globalnimi 
prizadevanji za trajnostni razvoj in racionalno 
rabo virov. Kakovost bivanja se naglo slab{a, 
ogro`en je obstoj kmetijstva, zazidana in 

Na javni razgrnitvi prostorskega plana za 
Suhadolsko jamo je `upan med drugim 
dejal, da sta Vinko in Tone kriva, ker sta v 
Kamniku sprejela sklep, po katerem je jama 
opredeljena za smeti{~e. Prav tako je dejal, 
da je bil v Kamniku sprejet prostorski akt, 
po katerem so v Mostah zgradili stolpnice 
ob Pavlinovi jami.

Tisti, ki imate nekaj spomina, se boste 
spomnili, da smo na zborih krajanov v Mo-
stah kot na ob~ini v Kamniku sprejeli sklep, 
da je prekladalna rampa za smeti za~asna, 
jama pa se postopoma zasuje z gradbenimi 
odpadki in se do leta 2007 vrne kmetijstvu. 
Sprejet je bil tudi sklep, po katerem bi morali 
za vse posege, ki obremenjujejo okolje na 
podro~ju KS Moste, obvezno izvesti refer-
endum.

Tudi na ob~inskem svetu ob~ine Komenda 
smo dne 27. 7. 2000 sprejeli sklep za sanacijo 
gramoznice in 
vrnitev kmeti-
jski rabi. San-
acijski program 
j e  t ak ra t  po 
naro~ilu ob~ine 
izdelovala EKO-
NOVA d.o.o.

Krajevna skup-
nost Moste in 
ob~ina Kamnik 
sta imeli Pav-
linovo jamo, v 
kater i  je bi lo 
del zemlj i{~a 
o b ~ i n s k e g a , 

Zahvala 
Spo{tovani darovalci! 

Zahvaljujem se Vam, da ste mi pomagali 
pri nakupu inzulinske ~rpalke.

S tem ste mi omogo~ili miren spanec, ve~jo 
svobodo, manj zbadanja v prste, ve~ji 
ob~utek varnosti, ker ima ~rpalka nastav-
ljiva opozorila na bli`ajo~o se hipoglikemijo 
ali hiperglikemijo. (– R)

Premisleki o prostorskem na~rtovanju in 
stanju okolja v ob~ini Komenda 

neestetska pokrajina lahko dolgoro~no po-
koplje tudi konjeni{ko tradicijo in z njo pove-
zane dejavnosti. Gospodarski in dru`beni 
razvoj ne more temeljiti na preprodaji zem-
lji{~, gradnji skladi{~ in lagodnem u`ivanju 
okoljske rente (od MBO, npr.), temve~ na 
znanju in usposobljenosti ljudi. Obse`ne 
poslovne povr{ine pove~ujejo promet, 
obenem pa spro`ajo tudi potrebe po novih 
prometnih povr{inah. Treba jih bo vzdr`evati. 
Investicije so obse`ne in drage. Investicij v 
komunalno infrastrukturo, {olo, vrtec ipd. ne 
ogro`ajo nasprotovanja »okolja{ev« in civilne 
iniciative, temve~ napa~ne prioritete in slabo 
izvedena dela. Zelo hitro in lahko se zgodi, da 
se bo Komenda (kot se je ̀ e zgodilo v nekaj 
manj{ih slovenskih ob~inah) zaplezala v 
spiralo investicij in zadol`evanja, ̀ rtvovala pri 
tem zadnjo ped kakovostne zemlje in potem 
drago pla~evala za posledice neprimernih 
prostorskih posegov. Tudi na lokalni ravni 
smo {e kako dol`ni odgovorno ravnati z 
zemljo, vodo, zrakom: prvinami, od katerih 
zares `ivimo. 

dr. Jernej Zupan~i~ 

Kdo je kriv?
rezervirano za rekreacijske dejavnosti. Kdaj 
so bili sprejeti prostorski dokumenti, po 
katerih so bile zgrajene stolpnice, in kdaj 
je ob~ina zemljo prodala? Sem vpra{al ve~ 
svetnikov drugega mandata ob~ine Ko-
menda, pa odgovora ne vedo.

Nekateri ob~ani se danes spra{ujejo: Ali 
smo glasovali za ob~ino Komenda zato, 
da nam kapital nebrzdano uni~uje okolje in 
na{a naselja postajajo podobna sra~jemu 
gnezdu?

To kaj smo svetniki v Kamniku delali in 
naredili, sem ob podobni obdol`itvi `upana 
`e napisal v Aplenco. Vsekakor smo delali v 
korist celotne ob~ine in ob~anov brez {kode 
za okolje, na svoje delo smo brez dvoma 
lahko ponosni. V Kamniku smo ob~insko 
politiko delali svetniki, v nobenem primeru 
nismo bili `upanove marjonete.

Vinko Ovija~

Dan dr`avnosti 
Dru{tvo umetnih kulturnikov Komenda 
Kaj ti mar je tudi letos na predve~er dneva 
dr`avnosti  pripravilo kulturno in dru`abno 
sre~anje in nanj povabilo ob~anke in 
ob~ane. Tokrat so se odlo~ili za predstavo 
in dru`enje pri novem Planinskem domu 
na Podbor{tu. Bilo je prijetno, ~eprav je 
dru`enje hotel na trenutke zalivati tudi 
de`.

Volitve  2008
Predsednik Republike Slovenije dr. Danilo 
Türk je razpisal volitve v dr`avni zbor za 
21. september letos. V julijski {tevilki bomo 
objavili pravila za objavo predvolilnih ogla-
sov v Aplenci, ki bo iz{la septembra pred 
volitvami. – A. @.

Na zadnji seji ob~inskega sveta, 19. junija, 
je Roman Gro{elj opozoril na urejanje 
bankin po celotni ob~ini zaradi odvodnja-
vanja meteornih voda. Janez Dolinar pa je 
med drugim vpra{al, kako je z zadr`evalniki 
proti poplavam, z neugledno barako na 
Kri`u ob glavni cesti nasproti uvoza proti 
Publicusu in posredoval pobudo za pos-
vetovalni referendum, ~e so v ob~ini za to, 
da se preneha graditi nova stanovanjska 
naselja oziroma bloke, saj bodo samo na-
selja, ki so sedaj v gradnji, pove~ala {tevilo 
prebivalcev za dva tiso~.

Posebno na vpra{anje glede zadr`evalnikov 
in pobudo za posvetovalni referendum so 
se odzvali nekateri svetniki in `upan, ki 
je pojasnil, da so naro~eni protipoplavni 
projekti. @e julija pa bo sestanek z vsemi 
lastniki, ki mejijo na Tunjico. Baldomir 
Krem`ar je pripomnil, da je u{la iz rok 
gostota naseljenosti, referendum pa da ne 
bi re{il problema. Roman Gro{elj je nami-
gnil, da je pobuda o referendumu neokusna 
sedaj, ko so nekateri (ki dajejo pobude za 
tak{no posredovanje v ob~inskem svetu) 
`e dosegli uresni~itev svojih ciljev. Župan 
pa je dodal, da bo ~as za to ~ez pribli`no 
pol leta v okviru razprave o prostorski 
strategiji razvoja ob~ine. 

P.S.: Barako in njeno okolico smo letos `e 
zbodli z Osatom tudi v Uredni{tvu Aplence. 
– A. Ž.  

Pobude, vpra{anja
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Nova podoba, nova sporo~ila 
Na eni od preteklih de`evnih junijskih sobot 
so liberalke in liberalci stare LDS na kon-
gresu obravnavali in sprejeli volilni program 
stranke za obdobje 2008- 2012. Z novo 
podobo in novim programom smo si za~rtali novo in sve`o pot, 
ki nas bo peljala v naslednjo levo vladno koalicijo.

Vemo, da je prihodnost Slovenije v dobrih ljudeh in mladih 
o~eh. Proti Sloveniji prepira in pogoltnosti postavljamo Slo-
venijo ponosnih mam in ustvarjalnih sinov, ganjenih o~etov 
in zaposlenih soprog, zaslu`nih dedov in neustavljivih h~era. 
Pri tem iskanju bolj{ih re{itev nas vodi nova, ustvarjalna, 
pozitivna energija. Tako je med drugim zapisala predsednica 
Katarina Kresal v pismu, ki je bilo prilo`eno programu stranke.

Nekaj poudarkov.

Ustvarili bomo sistemske pogoje, da so ljudje stimulirani ~im 
dlje ostati v delovnem razmerju; upokojencem pa omogo~ili, 
da lahko ostanejo v delovnem razmerju brez odtegljajev 
pokojnin. 

Ustanovili bomo vladno medresorsko delovno telo, ki bo 
skrbelo za na~rtovanje in usklajevanje ukrepov, ki spodbujajo 
zmanj{evanje rev{~ine ter pove~ujejo stopnjo socialne poveza-
nosti in socialne vklju~enosti, uvedba sistema enotne vstopne 
to~ke za razli~ne oblike socialnih transferov – reorganizacija 
centrov za socialno delo, poenotenje elementov, ki vplivajo na 
dodeljevanje razli~nih socialnih transferov.

Postavili bomo tako mre`o javnega zdravstva, v katerem bodo 
finan~na sredstva razporejena v skladu s potrebami uporabnikov 
in v skladu z u~inkovitostjo izvajalcev. Osrednji del mre`e bo 
javni zdravstveni dom.

LDS, ob~inski odbor Komenda

Ali vemo kam gremo?
Na majski seji IO smo na zahtevo ~lanov 
dodali {e eno to~ko dnevnega reda z 
naslovom »Strategija  razvoja ob~ine Ko-
menda«. Pri{li smo do skupne ugotovitve, 
da je ne premoremo. Zaradi pretirane naglice in nepremi{ljenosti 
mnogi projekti obti~ijo na pol poti. Najve~ji problem, ki se ga zdaj 
mogo~e {e niti dovolj ne zavedamo pa je gradnja stanovanjskih 
naselij. Na za~etku smo rekli, da ̀ elimo imeti ob~ino z ve~ kot pet 
tiso~ prebivalcev. Ko bodo zgrajena in vseljena vsa stanovanja, 
ki so trenutno v gradnji, nas bo `e blizu sedem tiso~ in ni~ ne 
ka`e, da se bo ta hitra pozidava ustavila. @e letos nismo mogli 
sprejeti v vrtec vseh otrok, a smo {ele na za~etku. Kaj {ele bo? 
^e bomo tako nadaljevali, bo tudi novo na~rtovani vrtec `e ob 
izgradnji premajhen. In potem bo treba zgraditi {e novo {olo itd. 
Kje bomo dobili denar za vse to?  Verjetno bomo odpirali nove 
in nove cone, dokler ne bomo prodali zadnje krpe razpolo`ljive 
zemlje. Potem nam bo kon~no dr`ava rekla STOP, mi pa bomo 
z vsemi na{imi umetno ustvarjenimi problemi ostali brez denarja. 
Skrajni ~as je, da se sami ustavimo in naredimo bilanco stanja, 
potem pa preudarno razmislimo, kako razpolo`ljiv doma~ in tuj 
kapital usmeriti v pravi razvoj, ki bo na{im podjetnikom in ostalim 
ob~anom omogo~il soliden zaslu`ek v doma~em kraju, ne da bi 
za to pretirano degradirali na{e okolje.

Zakaj ne bi raje spodbujali gradnjo turisti~ne infrastrukture? Samo 
en turisti~ni objekt na kri{kem hribu, ki ga zdaj prodajamo, ne bo 
dovolj, da bi turizem v na{i ob~ini v polni meri za`ivel. 

Pavel [mid, predsednik OO SDS Komenda

Rojstvo pomladi naroda
Slovenska ljudska stranka je 11. maja 
2008 v polni dvorani Hotela Union sve~ano 
praznovala Rojstvo pomladi naroda. S 
slovesnostjo je SLS proslavila 20. oblet-
nico ustanovitve svoje predhodnice Slovenske kme~ke zveze, 
prve demokrati~ne politi~ne stranke po II. svetovni vojni v Sloveniji. 
Ta stranka je bila nosilka organizirane demokrati~ne opozicije in 
je odlo~ilno spodbudila slovensko demokratizacijo. Njena jasna 
demokrati~na in nacionalna vizija, dobra organiziranost ter izredna 
mno`i~nost je odlo~ilno prispevala k zmagi koalicije Demos na 
prvih demokrati~nih volitvah aprila 1990. Ta zmaga je omogo~ila 
uresni~enje stoletnih sanj na{ih prednikov po samostojni in 
neodvisni slovenski dr`avi. Dogodke izpred 20 let je predsednik 
SLS Bojan [rot opisal kot dejanja pogumnih in vizionarskih ljudi, 
ki so na pot demokracije stopili odlo~no in vztrajno. Na sloves-
nosti sta posebno ~astno priznanje za svoje delo prejela prvi 
predsednik SKZ Ivan Oman in pobudnik ustanovitve SKZ in Zveze 
slovenske kme~ke mladine dr. Franc Zago`en. Slednji je mnenja, 
da vzdu{ja, ki je vladalo pred dvajsetimi leti v Unionski dvorani, 
skoraj ni mogo~e opisati. Na proslavi je Bojan [rot poudaril, da 
nadaljujemo proces, ki smo ga pred 20. leti spro`ili z ̀ eljo in ciljem, 
da bo pomladno sonce sijalo enako toplo za vse dr`avljanke in 
dr`avljane Republike Slovenije. Da bodo ljudje zaupali v pravno 
dr`avo in da bo demokracija res nekaj samo po sebi umevnega. 
Imamo velik zgodovinski kapital, izku{nje 20 let in energijo, ki je 
enaka takratni. 

Naj nas dvajsetletnica trenutka, ko se je Unionaska dvorana na-
polnila do zadnjega koti~ka, polna energije in odlo~ne volje, da 
se polo`aj slovenskih kmetov dvigne na vi{jo raven, navdihuje 
tudi leto{njo jesen.

Franc Petri~, podpredsednik OO SLS Komenda

Ob~ine bodo dobile 
ve~ sredstev!
Vlada Republike Slovenije je pred kratkim 
pripravila spremembo zakona o finan-
ciranju ob~in. Spremembe zakona predvidevajo: 1. ve~ sredstev za 
ob~ine, 2. poseben solidarnostni sklad in 3. na novo urejen na~in 
zadol`evanja ob~in. Nov predlog zakona bo ob~inam zagotovil 
ve~jo fleksibilnost pri finan~nem poslovanju in olaj{al pridobivanje 
evropskih sredstev.

Leta 2004 je dr`ava ob~inam za delovanje odstopila 35% zbrane 
dohodnine, ta dele` se je v tem mandatu zelo pove~al, tako da 
danes za potrebe delovanja ob~in dr`ava namenja `e 54% 
zbrane dohodnine. Na predlog ministrstva za finance bodo 
slovenske ob~ine z novim zakonom o financiranju ob~in tokrat 
`e tretji~ po letu 2004 dele`ne pove~anja sredstev, namenjenih 
njihovemu delovanju in izvajanju nalog. 

Ena izmed pomembnej{ih sprememb v novem predlogu zakona je 
tudi na~in zadol`evanja. Novi sistem zadol`evanja omogo~a, da se 
ob~ine na dalj{e ~asovno obdobje za realizacijo nujno potrebnih 
investicij lahko zadol`ijo tudi za precej visoke zneske, vendar 6% 
omejitev odpla~evanje dolga na posamezno prora~unsko leto 
zagotavlja, da ob~inski dolg v posameznem prora~unskem letu 
ne hromi rednega delovanja ob~ine.

V predlogu novega zakona je pomembna tudi uvedba likvid-
nostnega kredita, s katerim bo lahko ob~ina premostila trenutne 
likvidnostne te`ave. Ta mo`nost je izredno pomembna pri {tevilnih 
razpisih za evropska sredstva. Pri ve~ini evropskih razpisov ob~ina 
v primeru odobritve sredstev le te dobi po `e kon~ani investiciji, 
investicijo pa je potrebno ponavadi pla~ati `e pred prilivom ev-
ropskih sredstev. Likvidnostni kredit re{uje finan~ne te`ave ob~in 
v vmesnem obdobju od kon~ane investicije do priliva evropskih 
sredstev.

Matej Tonin, tiskovni predstavnik NSi



8

Glasilo ob~ine Komenda 6/2008Aplenca KULTURA

Prepri~ani smo, da se zavedate vseh dobrih 
in pozitivnih u~inkov branja, a to ne pomeni 
prav veliko, ~e ne berete in ~e zadeve ne 
preizkusite na lastni ko`i. In ko vas bodo 
otroci videli, da u`ivate ob branju knjig in 
da berete pogosto in do`iveto, boste lahko 
svojo ljubezen do knjig in branja prenesli 
nanje in s tem ustvarili novo generacijo 
bralcev.

Poletna nagradna bralna akcija v na{i 
knji`nici je namenjena spodbujanju 
dru`inskega branja in pogovarjanju in 
razmi{ljanju o prebranem. Skupno branje 
z otrokom je lahko na~in za pridobivanje 
znanja, lahko je oblika sprostitve in 
pre`ivljanja prostega ~asa in lahko je {e 
ve~ – bli`ina in ob~utek varnosti, poveza-
nosti in sprejetosti. 

Akcija bo tudi letos potekala od 1. junija 
do 31. avgusta 2008 v Mati~ni knji`nici 
Kamnik in v Knji`nici Komenda. Akciji se 
bodo pridru`ili letos prvi~ tudi bralci iz 

Na{a ob~anka Klara Filipi~, {tudentka 
pred{olske vzgoje na Pedago{ki fakulteti 
v Kopru, {e ne {teje dvajset let, a se je `e 
odlo~ila za zelo pogumen korak – natis 
pesni{ke zbirke. Svoj pesni{ki prvenec 
je, letom, hrepenenju in sanjam mladega 
dekleta primerno, naslovila: Klic po Lju-
bezni. To ni zgolj »klic« po ljubljeni osebi, 
marve~ tudi po Jezusu, nad~utni ljubezni, 
lepem, dobrem, plemenitem, iskrenem 
in predanem prijateljstvu, poglobljenem 
do`ivljanju vsega v naravi, kar vse, in {e 
veliko drugega, izra`ajo njene pesmi. Zato 
je besedo »ljubezen« v naslovu pesni{ke 
zbirke napisala z veliko za~etnico.

Korenine tega do`ivljanja in pesni{kega 
izra`anja je treba najprej iskati v doma~em 
ognji{~u, pri katerem je Klara izkusila 

toplino in mo~ 
velike star{evske 
ljubezni in ra-
zumevanja za 
svoja najgloblja 
ob~ut ja ,  in  v 
gibanju Marijino 
delo (Gibanje 
fokolarov),  k i 
jo je kot mlado 
dekle duhovno 
obl ikovalo,  j i 
izostrilo ~ut za 
vrednost in vred-
noto duhovno 
p o l n e g a  o s -
e b n e g a  ` i v -
ljenja, pa tudi 

Albanska slikarka
V torek, 17. junija, so v prostorih Varst-
veno delovnega centra INCE, v  enoti 
INCE – ZU Moste 88 c, Moste pri Ko-
mendi odprli razstavo slikarke Rudine 
Proda. 

Slikarka Rudina Proda je oseba z avtiz-
mom, ki prihaja iz Tirane iz Albanije. V 
njenem ob{irnem nizu aktivnosti slikarka 
bele`i prek 100 razstav, od katerih je imela 
45 samostojnih. Polovica teh razstav je 
uresni~ila in pripravila v tujini. Za svoje delo 
je dobila ve~ kot 25 nagrad, diplomam in 
certifikatov na nacionalnih in mednarodnih 
tekmovanjih. 

Alenka Miklav~i~

BEREM…BERE[…BEREMO…

Poletno dru`insko branje v Mati~ni knji`nici Kamnik
Ponovno pozdravljeni ljubitelji branja! Letos vas `e peti~ vabimo, da si poi{~ete koti~ek v senci in se prepustite 
svetu ~arobnih besed. 

knji`nice v [marci in iz Potujo~e knji`nice. 
Knji`nica v [marci je poleti sicer zaprta in 
tudi kombi Potujo~e knji`nice je v gara`i, 
a zveste bralce vabimo, da nas obi{~ejo 
v Kamniku.

Ker je v bralni akciji poudarek na dru`inskem 
branju, lahko v njej sodelujejo otroci skupaj 
s svojimi star{i, starimi star{i, tetami, strici 
… Dru`ine, ki bodo `elele sodelovati, se 
lahko do 31. julija 2008 prijavijo na pionir-
skem oddelku knji`nice v Kamniku ali pa 
pri izposojevalcu v knji`nici v Komendi. V 
knji`nici v [marci se lahko prijavite samo 
v mesecu juniju, prav tako v Potujo~i 
knji`nici. Ob vpisu bodo sodelujo~i prejeli 
ustrezne izkaznice, kamor bodo najmlaj{i 
otroci za vsakih 5 prebranih oz. pregledanih 
slikanic nalepili nalepko in narisali vtise ob 
poslu{anju zgodbic, {olarji in njihovi star{i 
pa bodo v izkaznico bele`ili prebrane knjige 
in vanjo zapisovali vtise, razmi{ljanja in 
utrinke o prebranem.

Otroci naj pregledajo oz. poslu{ajo in pre-
berejo najmanj 20 leposlovnih ali pou~nih 
knjig, odrasli pa vsaj 5 knjig po svoji izbiri. 
Seveda je dobrodo{lo, da je {tevilo prebra-
nih knjig vi{je.

Za la`jo izbiro poletnega ~tiva v svoji 
knji`nici poi{~ite koti~ek Poletno dru`insko 
branje, prelistajte Bralne mozaike in 
ostale bralne namige na na{ih spletnih 
straneh (www.kam.sik.si in www.kamni-
skaveronika.net) ali vpra{ajte za nasvet 
svojo knji`ni~arko. Z veseljem vam do 
svetovala.

Izpolnjene izkaznice bomo zbirali na vseh 
lokacijah knji`nice do 6. septembra 2008, 
torej v Komendi, [marci, Potujo~i knji`nici 
in v knji`nici v Kamniku. 

In kaj smo vam pripravili za zaklju~ek? 
Prijetno in spro{~eno dru`insko sre~anje 
v septembru. Obljubljamo vam nagradno 
dru`enje in zabavno kramljanje o knjigah. 
Kajti dobre knjige so dragocene zato, ker 
{olajo na{o tenko~utnost, nas opozarjajo 
na tiso~ malenkosti in tako sprostijo na{o 
domi{ljijo, da si lahko ustvarimo lastno 
sodbo o povedanem.

^e je torej med letom tempo `ivljenja pre-
hiter, da bi si vzeli ~as in u`ivali v izbranih 
zgodbah, storite to vsaj na dopustu. 

Ilustacija: Sa{a Kerko{

Zapomnite si leto{nje poletje tudi po tem, 
kaj ste prebrali in ne le po tem, kje ste bili. 
Vzemite si ~as zase in za svoje otroke in 
– berite skupaj! 

Leto{nji moto akcije se glasi:

otroci – pripeljite v knji`nico svoje star{e!

Star{i – navdu{ite za branje svoje otroke!

Vabljeni k sodelovanju.

Sabina Zore, Mati~na knji`nica Kamnik

Pesni{ki prvenec Klare Filipi~
nesebi~nega predajanja drugim, potrebnim 
tiste ljubezni, za katero ima ta svet tako 
malo smisla in ~uta. 

Krstno ime in »ideal«, ki si ga prizadeva 
`iveti in udejanjati v duhovnem gibanju, 
sta jo spodbudila, da si je za svoj pesni{ki 
psevdonim izbrala imeni Klara in Jasna, 
kajti ime Klara pomeni ravno to: jasna, 
svetla ~ista. Za to ime se je odlo~ila po 
prebiranju `ivljenjepisa sv. Klare. 

Bli`ina morja, ki ga ima tako rada – zato si je 
mesto ob morju izbrala za svoj {tudijski kraj 
– tako osebno kot ustvarjalno blagodejno 
vpliva nanjo, jo odpira novim pesni{kim in 
`ivljenjskim hrepenenjem in snovanjem. 

Ta so v ve~ kot 160 strani obsegajo~i 
pesni{ki zbirki zaobse`ena v {tirih razdel-
kih: Pesmi prijateljstvu, Pesmi veri, Pesmi 
ljubezni in Pesmi naravi. Naslovnico krasi 
likovna podoba stare cerkve na Jamniku in 
ovac pod njo, ki se preliva v ne`ne, mehke, 
tople barvne tone, skupno zamisel ilus-
tratorke Nejke Seli{nik, pesnice in njenih 
star{ev. Uvodno besedo je prispevala 
Marjetka Smrekar, grafi~no in oblikovno 
podobo pa je zbirki dala zalo`ba Salve d. 
o. o. Ljubljana. 

Pesni{ko zbirko lahko kupite na naslednjih 
krajih: Terra RD Komenda, fran~i{kanski 
samostani v Kamniku, v Ljubljani in na 
Brezjah, cistercijanska opatija Sti~na, v knji-
garnah Vale Novak na Wolfovi v Ljubljani, 
Celiks v Koloseju, Forum, Intershop in  
Kameleon v Kamniku ter pri zalo`bi Salve 
v Ljubljani.

Jo`e Pavli~ Klara Filipi~
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GLASILO OB^INE KOMENDA

URADNE  OBJAVE
{t. 05/2008, 30. junij 2008

Na podlagi Statuta Ob~ine Komenda (Uradni list RS, {t. 37/99 in 
83/99 ter Uradne objave Glasila ob~ine Komenda, {t. 01/2001 in 
10/2005) in Za~asnega dogovora o ~i{~enju komunalne odpadne 
in padavinske vode je Ob~inski svet Ob~ine Komenda na svoji 17. 
seji dne 26. 06. 2008 sprejel

SKLEP O POVPRE^NI CENI ^I[^ENJA 
ODPADNIH VODA V OB^INI KOMENDA

1. ~len

Ob~inski svet Ob~ine Komenda sprejme Sklep o povpre~ni ceni 
~i{~enja odpadnih voda v Ob~ini Komenda v vi{ini 0,5693 EUR/m3 
odvedene odpadne vode na Centralno ~istilno napravo Dom`ale 
– Kamnik.

2.~len

Ta sklep za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnih objavah Glasila 
Ob~ine Komenda.
[tevilka: 354-013/2008
Komenda: 26.06.2008

Toma` Drolec
Župan

Na podlagi 31. ~lena Statuta Ob~ine Komenda (Uradni list RS, 
{t. 37/99 in 83/99 ter Uradne objave Glasila ob~ine Komenda, {t. 
01/2001 in 10/2005) in 4. ~lena Odloka o ustanovitvi va{kih odborov 
(Uradni list RS, {t. 65/99) je Ob~inski svet ob~ine Komenda na 17. 
redni seji dne 19. junija 2008 sprejel

SKLEP O IMENOVANJU VA[KEGA 
ODBORA VASI MOSTE

1. ~len

Va{ki odbor vasi Moste {teje 7 (sedem) ~lanov.
2. ~len

Za ~lane Va{kega odbora vasi Moste se imenujejo:
• KEPIC FERDINAND, Moste 89a, 1218 Komenda, rojen 28.10.1941, 
• KEPIC MATEJA, Moste 89a, 1218 Komenda, rojena 11.10.1978,
• KERN ALFONZ, Moste 134, 1218 Komenda, rojen 19.03.1942, 
• KOŽELJ VINKO, Moste 79b, 1218 Komenda, rojen 14.10.1955, 
• OJSTER[EK PAVEL, Moste 2c, 1218 Komenda, rojen 03.06.1959,
• [PENKO CIRILA, Moste 95a, 1218 Komenda, rojena 04.04.1955,
• TAV^AR BOJAN, Moste 98 d , 1218 Komenda, rojen 14.12.1950.

3. ~len

Prvo sejo Va{kega odbora vasi Moste skli~e ̀ upan ob~ine Komenda 
v roku 20 dni po imenovanju ~lanov.

Na podlagi 23. ~lena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, {t. 
110/02) in 16. ~lena Statuta Ob~ine Komenda (Uradni list RS, {t. 
37/99, 89/99 in Uradne objave glasila ob~ine Komenda {t.01/2001 
in 10/2005) je Ob~inski svet Ob~ine Komenda na  17. seji dne 
19.6.2008 sprejel

SKLEP O UKINITVI JAVNEGA  DOBRA 
na zemlji{~ih parc.{t. 1393/6, 1394/4, 

1412/4, 1414/2, 1415/9, 1416/10, 1431/2, 
1435/2, 1440/10, 1394/2, 1415/4, 1415/5, 
1440/3, 1393/4, 1415/11, 1415/13, 1415/7, 

1429/4, 191/4, 191/5 vse k.o. Moste in 
568/3, 568/4, 570/2  ter 571/3, vse k.o. 

Kaplja vas

1. ~len

S tem sklepom se kot javno dobro ukine zemlji{~e parcelna {tevilka 
1393/6, 1394/4, 1412/4, 1414/2, 1415/9, 1416/10, 1431/2, 1435/2, 
1440/10, 1394/2, 1415/4, 1415/5, 1440/3, 1393/4, 1415/11, 1415/13, 
1415/7, 1429/4, 191/4, 191/5 vse k.o. Moste in 568/3, 568/4, 570/2  ter 
571/3, vse k.o. Kaplja vas.

2. ~len

Nepremi~nine  iz 1. ~lena tega sklepa prenehajo imeti zna~aj javnega 
dobra in postanejo lastnina Ob~ine  Komenda.

3. ~len

Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah 
Glasila Ob~ine Komenda.

[tevilka: 478-0017/2008

Komenda: 19.6.2008

Toma` Drolec

`upan

 Kazalo Stran

1. SKLEP O POVPRE^NI CENI ^I[^ENJA ODPADNIH VODA V OB^INI KOMENDA  9
2. SKLEP O IMENOVANJU VA[KEGA ODBORA VASI MOSTE 9
3. SKLEP O UKINITVI JAVNEGA  DOBRA na zemlji{~ih parc.{t. 1393/6, 1394/4, 1412/4, 1414/2,
 1415/9, 1416/10, 1431/2, 1435/2, 1440/10, 1394/2, 1415/4, 1415/5, 1440/3, 1393/4, 1415/11, 
 1415/13, 1415/7, 1429/4, 191/4, 191/5 vse k.o. Moste in 568/3, 568/4, 570/2  ter 571/3, vse k.o. Kaplja vas 9
4. RAZPIS ZA ODDAJO PROSTIH TERMINOV V [PORTNI DVORANI KOMENDA ZA [OLSKO LETO 2008/2009 10
5. RAZPIS 10

4. ~len

Ta sklep za~ne veljati 8 dni po objavi v Uradnih objavah Glasila 
ob~ine Komenda.
[tevilka: 032-0007/2008
Komenda, 19.06.2008

Toma` DROLEC
Župan
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Glasilo Ob~ine Komenda URADNE OBJAVE [tev. 05/2008, 30. junij 2008

Na podlagi 2. to~ke prvega odstavka 68. ~lena Zakona o javnih 
uslu`bencih (Uradni list RS, {t. 63/2007, ZJU-UPB3)  objavlja 
OB^INA KOMENDA, Zaj~eva cesta 23, 1218 Komenda, razpis za 
nadome{~anje za~asno odsotne javne uslu`benke na delovnem 
mestu

»DIREKTOR OB^INSKE UPRAVE«
(nadome{~anje za~asno odsotne javne 

uslu`benke)
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, napisani v mo{ki slovni~ni 
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za mo{ke in `enske.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo 
izpolnjevati naslednje pogoje: 
• imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s 

specializacijo ali magisterijem; 
• najmanj {est let delovnih izku{enj; 
• znanje uradnega jezika; 
• dr`avljanstvo Republike Slovenije; 
• ne smejo biti pravnomo~no obsojeni zaradi naklepnega kaznivega 

dejanja, ki se preganja po   uradni dol`nosti in ne smejo biti 
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju ve~ kot {est 
mesecev; 

• zoper njih ne sme biti vlo`ena pravnomo~na obto`nica zaradi nak-
lepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dol`nosti.

• opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v up-
ravnem postopku;

• dr`avni izpit iz javne uprave (v primeru, da kandidat nima oprav-
ljenega dr`avnega izpita iz javne uprave ga bo moral, v skladu s 
prvim odstavkom 89. ~lena Zakona o javnih uslu`bencih, opraviti 
najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja). 

Od kandidata se pri~akuje tudi, da ima vodstvene in organizacijske 
sposobnosti, poznavanje podro~ja za katerega kandidira in pozna-
vanje upravnega poslovanja.
Delovno podro~je:
• organiziranje, vodenje in koordinacija dela ob~inske uprave
• skrb za pravo~asno, zakonito in u~inkovito izvajanje nalog 

ob~inske uprave
• opravljanje najzahtevnej{ih strokovnih nalog ter priprava sistem-

skih re{itev
• priprava splo{nih ob~inskih pravnih aktov
• priprava in uresni~evanje programov dru`benih dejavnosti
• izdajanje odlo~b v upravnem postopku iz pristojnosti ob~ine na 

prvi stopnji
• vodenje in sodelovanje v najzahtevnej{ih projektnih skupinah v 

ob~ini
• re{evanje premo`enjsko-pravnih zadev
• urejanje delovnih razmerij zaposlenih
• druga dela po nalogu `upana.
Prijava mora vsebovati naslednje:
• izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane strokovne 
izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter 
leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 
• opis delovnih izku{enj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje 

pogoja glede zahtevanih delovnih izku{enj, 
• izjavo kandidata, da: 

• je dr`avljan Republike Slovenije,
• ni bil pravnomo~no obsojen zaradi naklepnega kaznivega 

dejanja, ki se preganja po uradni dol`nosti in da ni bil ob-
sojen na nepogojno kazen    zapora v trajanju ve~ kot {est 
mesecev,

• zoper njega ni bila vlo`ena pravnomo~na obto`nica zaradi 
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dol`nosti,

• izjavo kandidata glede dr`avnega izpita iz javne uprave ter 
opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v 
upravnem postopku;

• izjavo, da za namen tega nate~ajnega postopka dovoljuje 
Ob~ini Komenda pridobitev podatkov iz predhodnih alinej 
iz uradnih evidenc.

Pisna prijava naj vsebuje tudi kratek `ivljenjepis in navedbo o tem, 
katera druga znanja in ve{~ine je kandidat poleg formalne izobrazbe 
pridobil, vklju~no z navedenima strokovnima izpitoma.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za 
dolo~en ~as, predvidoma 15 mesecev – nadome{~anje za~asno 
odsotne javne uslu`benke na delovnem mestu »direktor ob~inske 
uprave«,  - s polnim delovnim ~asom. Izbrani kandidat bo delo 
opravljal v prostorih Ob~ine Komenda, glede na potrebo in naravo 
dela pa tudi izven navedenih prostorov.
Formalno nepopolne in nepravo~asne prijave se ne bodo uvrstile 
v izbirni postopek.
Kandidat naj vlo`i prijavo v pisni obliki, ki jo po{lje v zaprti ovojnici z 
ozna~bo: “prijava na razpis delovnega mesta -  direktor ob~inske 
uprave  (za ~as nadome{~anja)« na naslov: Ob~ina Komenda, 
Zaj~eva cesta 23, 1218 Komenda, najkasneje do 15. julija 2008.
Z izbranim kandidatom bo po zaklju~ku postopka izbire najbolj us-
posobljenega kandidata sklenjena pogodba o zaposlitvi za dolo~en 
~as, neizbrani kandidati pa bodo o neizbiri pisno obve{~eni v roku 
8 dni po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.
Informacije o izvedbi razpisa  daje Majda Ravnikar (tel. 01/7247-400 
in 7247-401).
[tevilka: 100-0019/2008
Datum:   24.06.2008

Ob~ina Komenda
Toma` Drolec, `upan

Na podlagi 16. ~lena Statuta Ob~ine Komenda (UL RS, {t. 37/99, 
83/99; Uradne objave GOK, {t. 01/01, 10/05) in dolo~il Pogodbe 
o upravljanju in vzdr`evanju [portne dvorane Komenda, Ob~ina 
Komenda, Zaj~eva cesta 23, Komenda, objavlja

RAZPIS ZA ODDAJO PROSTIH 
TERMINOV V [PORTNI DVORANI 

KOMENDA ZA [OLSKO LETO 2008/2009
1. Termini za najem 1/3, 2/3 ali 3/3 [portne dvorane Komenda, za {ol-
sko leto 2008/2009 (september 2008 – junij 2009), so naslednji:
• za {portne klube in dru{tva v ob~ini Komenda, rekreativne sku-

pine in ostale zainteresirane: od ponedeljka do petka od 16. do 
23. ure;

• za tekme, turnirje, razli~na tekmovanja in po potrebi za prireditve 
(kulturne, zabavne ipd.): sobote in nedelje.

2. Prednost pri izboru razpisanih terminov za najem {portne povr{ine 
v [portni dvorani Komenda imajo:
• {portni klubi in dru{tva ob~ine Komenda;
• doma~i uporabniki {portne dvorane, ki so dvorano koristili v 

{olskem letu 2007/2008;
• uporabniki, ki so imeli sklenjeno pogodbo o najemu za celotno 

lansko obdobje brez pred~asne prekinitve najemne pogodbe;
• uporabniki, ki so zainteresirani za najem dvorane v celotnem 

razpisanem obdobju.
3. Prijave za proste termine se oddajo na naslov: [portna dvorana 
Komenda, Glavarjeva c. 37, Komenda.
Prijave oddate na obrazcu »Prijava na razpis za proste termine v 
[portni dvorani Komenda« . Obrazce dobite na Ob~ini Komenda ali 
v [portni dvorani Komenda, na voljo pa so vam tudi na spletnem 
naslovu Ob~ine Komenda (http://www:komenda.si) pod rubriko 
»obrazci« .
4. Zadnji rok za oddajo prijav: 31. 07. 2008
5. O izidu razpisa bodo zainteresirani pisno obve{~eni najkasneje 
do 20. avgusta 2008.
[tevilka: 671-0005/2008

Ob~ina Komenda
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Glasilo ob~ine Komenda 6/2008Aplenca KOMENDA V EVROPI

11

1. Kaj je bila va{a vloga v ~asu slovenskega predsedovanja EU?

Anja Marija: Moja vloga je bila asistentka predsedujo~e Delovni 
skupini Sveta EU za ~lovekove pravice 
(ali kraj{e COHOM). Ta delovna skupina 
je aktivna ves ~as, sestaja pa se enkrat 
mese~no. Ukvarja s ~lovekovimi pravi-
cami izven Evrope, saj gre za sodelovanje 
dr`av na ravni ministrstev za zunanje 
zadeve. To omenjam, ker je pogosto 
vpra{anje, zakaj se ne ukvarjamo s 
~lovekovimi pravicami znotraj Slovenije 
in Evrope. S tem se ukvarjajo druge in-
stitucije, mi pa le takrat, ko EU na primer 
»napadejo« kak{ne druge dr`ave v okviru 
rednih dialogov o ~lovekovih pravicah s 
tretjimi dr`avami (ne EU) in je potrebno pripraviti »obrambo«. Poleg 
tega sem bila v okviru na{ega »tima« na Ministrstvu za zunanje za-
deve odgovorna za spremljanje ~lovekovih pravic v Aziji, za skrb za 
pravice zagovornikov ~lovekovih pravic ter za pripravo konzultacij o 
~lovekovih pravicah EU-ZDA.

EU politika ~lovekovih pravic se osredoto~a na pet prioritetnih 
podro~ij, in sicer otrokove pravice, otroci v oboro`enih spopadih, 
smrtna kazen, mu~enje in zagovorniki ~lovekovih pravic. Konkretno 
se EU s problematikami spopada preko neposrednega stika z 
dr`avami, ki kr{ijo te pravice (preko dialogov, konzultacij in demar{ 
– predaja pisem ali obiski EU predstavnikov, na primer na Ministrstvu 
za zunanje zadeve Indije), z deklaracijami ter v okviru mednarodnih 
organizacij (predvsem Svet za ~lovekove pravice in 3. odbor Gen-
eralne skup{~ine Organizacije Zdru`enih narodov) s sprejemanjem 
resolucij.

Jo`ef: Novembra 2006 so me iz Berna, podobnega Ljubljani, napotili 
na slu`bovanje v petnajst milijonsko Moskvo. Re~eno mi je bilo, da 
me semkaj s povi{anim z nazivom v poobla{~enega ministra, vodjo 
konzularnega oddelka, po{iljajo ravno zaradi tega, da bo ob predse-
dovanju na tem mestu ~lovek z izku{njami. Moja vloga je bila vodenje 
konzularnega zbora (27+3), torej generalnih konzulov oziroma vodij 
konzularnih oddelkov pri veleposlani{tvih dr`av EU, dr`av Schen-
gena, kamor smo vabili tudi [vico, Norve{ko in Islandijo.  

Marta: Predsedovala sem eni izmed {tirih delovnih skupin, za 
katere je bil zadol`en Urad Republike Slovenije za kemikalije, kot 
direktorica pa sem morala poskrbeti tudi 
za delo ostalih treh predsedujo~ih skupin 
in seveda voditi urad tako, da so potekale 
tudi nacionalne naloge. Isto~asno mi je 
bila zaupana tudi koordinativna vloga pri 
pripravi nacionalnega plana zdravstven-
ega varstva, ki bo konec junija sprejet v 
Dr`avnem zboru. Kot nala{~ se je vse 
zgrnilo v istem ~asu. 

2. Kak{ni so bili uspehi, ki ste jih 
zabele`ili? 

Anja Marija: Menim, da je bilo predse-
dovanje na podro~ju ~lovekovih pravic zelo uspe{no. S svojimi 
aktivnostmi smo zagotovo vplivali na ravnanje posameznih dr`av 
glede ~lovekovih pravic. Vedno znova smo bili veseli, ko smo po 
posredovanju EU dobili novico, da so nekega ~loveka na drugem 
koncu sveta izpustili, ga pomilostili, za{~itili ali da je dolo~ena dr`ava 
podpisala kak{en mednarodno zavezujo~ dokument o ~lovekovih 
pravicah.

Vesela sem, da sem bila odgovorna za udejanjanje EU smernic o 
zagovornikih ~lovekovih pravic. Zagovorniki so namre~ lokalni ljudje, 

borci za ~lovekove pravice, ki so po mojem mnenju klju~ni za razvoj 
nedemokrati~nih dr`av. ^e EU preko posredovanja pri oblasteh v 
dr`avi namre~ omogo~i tem ljudem bolj svobodno in mirno delo, 
uresni~evanje svobode do izra`anja mnenja. S tem EU najve~ na-
redi, saj lokalni ljudje najbolje vedo, kaj je dobro za njihovo dr`avo 
in ljudstvo.

Jo`ef: V za~etku, priznam, da sem imel 
tremo, kljub dolo~enim izku{njam, saj sem 
kot konzul v [vici (2002-2006) v dolo~eni 
meri pomagal ob predsedovanju Luksem-
burga. Trema mi je pomagala, da sem se 
temeljito pripravil. @e po prvem sestanku 
se je pokazalo, da bo {lo dobro in je tudi 
{lo. Poleg tega mi je bilo povedano, da 
imam talent za resne priprave in res je, 
da imam veselje do vodenja zahtevnej{ih 
skupin.  

Marta: Predsedovanja smo se v vseh {tirih delovnih skupinah lotili 
zelo ambiciozno. Zastavili smo si visoke cilje. V treh skupinah, ki 
so jih vodili moji kolegi, so v eni do konca pripeljali uredbo ki bo v 
evropsko zvezo prenesla svetovni sistem za razvr{~anje, pakiranje in 
ozna~evanje kemikalij glede njihovih nevarnih lastnosti, v drugi direk-
tivo, s katero bodo prepovedane nekatere zelo nevarne kemikalije, v 
tretji pa so temeljito obravnavali uredbo, ki bo prinesla pomembne 
izbolj{ave na podro~ju varnosti kozmeti~nih proizvodov. Skupina, ki 
sem jo vodila sama, se ukvarja z mednarodnimi vpra{anji, kjer `eli 
biti EU vodilna. Tako podro~je je omejevanje ̀ ivega srebra, kjer smo 
naredili pomemben napredek, pripravljali smo drugo mednarodno 
konferenco o izvajanju Mednarodne strategije o ravnanju s kemika-
lijami, ki je bila sprejeta v Dubaju leta 2006, o ~emer je takrat pisala 
tudi Aplenca. Lotili smo se tudi vpra{anja starih zalog pesticidov, ki 
so posebej v lu~i vremenskih katastrof tempirana bomba v {tevilnih 
razvijajo~ih se in dr`avah v prehodu, dosegli pa smo tudi velik 
napredek pri povezovanju treh kemijskih konvencij, kar bo, upamo 
prineslo ve~jo u~inkovitost in zmanj{alo stro{ke.

3. Bi ̀ eleli izpostaviti kak{en dogodek, ki vam je posebej drago-
cen ali zanimiv, morda kak{no anekdoto?

Anja Marija: Kot asistentka predsedujo~e delovni skupini sem imela 
na januarskem sre~anju tudi to prijetno nalogo, da sem razdelila 
darilca delegatom: kravate, rute, ~okoladke in obeske za klju~e. 
Delegati so nadaljevali sestanek, hkrati pa so komaj ~akali na darila. 
S {katlo daril sem {la po~asi po dvorani in seveda mi je uspelo vse 
skupaj spustiti iz rok. Glasna in nerodna situacija, ko so prisko~ili 
trije delegati, da pomagajo. Jaz sem verjetno precej zardela, sem se 
pa tola`ila s tem, da so me vsaj opazili in si me zapomnili. To sicer 
ni bil najbolj zanimiv dogodek, sploh pa ne strokoven. Zapomnila si 
ga bom pa zagotovo.

Jo`ef: Na{a prednost je v tem, da smo se zgodaj za~eli u~iti tuje 
jezike in to posebnost, da lahko nastopam v ve~ tujih jezikih, sem 
{e posebej v ~asu slovenskega predsedovanja izkoristil, kolikor 
se je najbolj dalo. Za vsak ve~ji projekt, in takih je bilo deset, sem 
napisal celoten scenarij v angle{~ini, delno v franco{~ini (korekture 
francoskih besedil sem si dal narediti pri h~erki, ki francosko teko~e 
govori, saj je eno leto {tudirala na francoski univerzi v [vici). Bistveni 
del scenarija sem se ob jutrih (vstajam ob 4:20) nau~il na pamet. 
To, da vsaj v uvodu in na koncu spregovori{ v franco{~ini, v Rusiji 
izjemno v`ge, nem{ko seveda teko~e, pozdrave delegacijam in 
zahvalo za sodelovanje sem pa nazadnje na{tudiral skorajda `e v 
vseh jezikih EU. Na{ vicekonzul Grega Pajnkihar je dejal: ^e si vas, 
oziroma slovenskega predsedovanja ne bodo zapomnili po drugem, 
se bodo po tej va{i mnogojezi~nosti ter prijaznosti!« 

Tudi Komend~ani udele`eni v predsedovanju EU
Iz dru`ine Ciraj so bili v predsedovanje vklju~eni kar trije, torej polovica dru`ine: Anja Marija, Jo`ef in Marta. 
Vsak v svoji vlogi in na svoj na~in. Postavili smo jim enaka vpra{anja, na katera so nam z veseljem odgovorili.

Nadaljevanje prihodnji~.....
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Na pre`i....

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

^EBELO podeljujemo Klekljarskemu 
dru{tvu ^ebelica Moste, ki je sredi maja 
v sejni sobi na Glavarjevi v Komendi prip-
ravilo zanimivo in bogato razstavo  ~ipk.

^EBELA Junij 2008 

OSAT  pa podeljujemo odgovornim za 
tak{en izgled prostora v Suhadolah, kjer 
je nastal ta posnetek.

OSAT Junij 2008

Tudi v prihodnje bomo ^EBELE in 
OSATE podelili na dru`abni prireditvi.   

Najpomembnej{i gasilski dogodek je prav 
gotovo ob~insko tekmovanje. Leto{nje je 
bilo 14. in 15. junija na hipodromu v Ko-

Ob~inski pokal je osvojila Komenda
Ob~insko gasilsko tekmovanje  GZ Komenda in GZ Kamnik 

mendi. Na podlagi dose`enih rezultatov na 
tem tekmovanju se desetine uvr{~ajo na 
regijska in dr`avna tekmovanja. Rezultati 

pa so tudi merilo za potrditev 
norme za uvrstitev na gasil-
sko olimpijado. In ~eprav tek-
movanje organiziramo skupaj z 
GZ Kamnik, so rezultati lo~eni. 

GZ Komenda je organizator 
ob~inskega gasilskega tek-
movanja vsake {tiri leta. Letos 
smo morali pripraviti razpis tek-
movanja, prostor, se dogovoriti 
za orodje, pripraviti razpored 
tekmovanja, sodnike in re-
darje. Tekmovanje je potekalo 
v soboto ni nedeljo. V soboto 
so tekmovali pionirji, pionirke, 

mladinci in mladinke ter 
gasilski veterani in veter-
anke. V  nedeljo pa so se 
pomerili ~lani in ~lanice A 
(povpre~na starost ekipe 
pod 30 let) in ~lani in ~lanice 
B (povpre~na starost ekipe 
nad 30 let). V obeh tekmov-
alnih dneh je tekmovalo 126 
desetin, katerim je sodilo 
preko 30 sodnikov. 10-~lan-
skemu vodstvu tekmovanja, 
ki ga je vodil poveljnik GZ 
Komenda Drago Potokar, 
je pomagalo 30 redarjev iz 
na{e zveze.

Vsi mentorji  in tekmovalci 
smo se skoraj dva meseca 
trudili, da bi bile na{e ekipe 
pripravljene ~im bolje. Le-
tos nam je bilo vreme {e 
posebno nenaklonjeno, saj 
so nam vaje velikokrat od-
padle zaradi de`ja. V soboto 
nam je med  tekmovanjem 
de` prizanesel, na razglasitvi 
pa nas je malo namo~ilo.

Nedelja pa je bila lepa in 
son~na. Iz na{e zveze so se 
najbolje odrezale naslednje 
ekipe: pionirji iz PGD Moste, 

pionirke iz PGD Komenda, mladinci iz PGD 
Moste, mladinke iz PGD Moste, veterani iz 
PGD Kri`, veteranke iz PGD Komenda, ~lani 
A iz PGD Kri`, ~lanice A iz PGD Kri`, ~lani B 
iz PGD Kri` in ~lanice B iz PGD Komenda. 
Pokal za najbolj{e gasilsko dru{tvo, ki ga 
podeljuje Ob~ina Komenda, pa je osvojilo 
PGD Komenda. 

Mihaela Poglajen
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Dru{tvo Stari traktor Moste je konec maja 
v sodelovanju s Turisti~nim  dru{tvom 
Komenda na hipodromu v Komendi 
organiziralo prvo mednarodno sre~anje 
starih traktorjev in mehanizacije. Bilo je to 
najve~je mednarodno sre~anje starih trak-
torjev in mehanizacije v Sloveniji doslej. 

Prireditev je bila prava pa{a za o~i in pri-
jetno sre~anje za {tevilne obiskovalce, ki so 
od blizu in dale~ ta dan obiskali Komendo. 
Odprl je mednarodno sre~anje starodob-
nikov, kot se spodobi za tak{en dogodek, 
`upan Toma` Drolec. Sicer pa je prireditev, 

Mednarodni dan traktorjev v Komendi 
^lani Dru{tva Stari traktor Moste so pripravili prireditev in povorko, kakr{ne v Sloveniji {e ni bilo.

»Za mednarodno sre~anje v Komendi smo se v  dru{tvu Stari traktor odlo~ili  
decembra lani,« je ob odprtju sre~anja prek 120 traktorskih starodobnikov 
iz {tirih dr`av poudaril predsednik dru{tva Lojze Ga{perlin, ki je z ̀ upanom 
Toma`em Drolcem odprl prvo mednarodno sre~anje.

S hipodroma je sprevod krenil skozi vasi v ob~ini

Na ~elu  povorke 120 traktorjev skozi vas sta bila tudi ~astni ob~an 
ob~ine Komenda Lojze Lah (18. junija je praznoval 70 let) in pod`upan 
ob~ine Mirko Kepic.

Prava pa{a za o~i so bili starodobniki iz tridesetih let minulega stoletja 
iz Italije in Nem~ije

Vsi udele`enci so dobili listine o sodelovanju, najbolj{i iz tekmovanj 
pa priznanja in odli~ja 

kot zadnja v mesecu maju, tudi nekako 
sklenila {tevilne majske prireditve v okviru 
leto{njega ob~inskega praznika. 

Ob turisti~nih stojnicah ob velikem {otoru 
in prostoru za popoldanske igre so po 
uradnem za~etku in ugotovitvi govornikov, 
da so stroji pre`iveli marsikatero politiko, 
lastniki ~astitljive starodobnike za~eli pri-
pravljati na 15-kilometrsko povorko, ki je 
potem okrog poldneva krenila s hipodroma 
skozi vasi Potok, Breg, Klanec, Podbor{t, 
Mlaka, Gmajnica, Gora, Kri`, Moste in nazaj  
v Komendo. Sodelovalo je v povorki blizu 

120 traktorjev iz Ital-
ije, Avstrije, Nem~ije 
in Slovenije. Pravo 
spo{tovanje so vz-
bujali starodobniki iz 
za~etka tridesetih let 
minulega stoletja in 
med njimi najstarej{a 
Land in i  in  Fend. 
Sploh so bili Italijani 
in Nemci na prireditvi 
najve~ja »poslastica« 
za poznavalce, ki 

vedo, da so takrat v tridesetih letih trak-
torje v`igali s kurjenjem, ker so imeli tako 
imenovano `arilno glavo.

Popoldne pa so na hipodromu pestrile 
ob nastopanju razli~nih glasbenih skupin  
igre in razli~na tekmovanja. Pri gostih iz 
Avstrije in Nem~ije je posebno pozornost 
vzbudila tehtnica za uravnote`enje. Zamisel 
za to igro in napravo je nastala prav med 
~lani dru{tva Stari traktor, orodje zanjo pa 
so izdelali v podjetju Gorenc na Spodnje 
Brniku. Gostje iz Nem~ije so napravo {e 
pred odhodom rezervirali, da jo bodo 
vklju~ili v svoj program na prihodnji pri-
reditvi tudi v Nem~iji.

Bolj ko se je popoldne potem preve{alo 
k ve~eru, `ivahneje je postajalo pod {oto-
rom. In  ko so podelili priznanja, listine o 
sodelovanju in odli~ja najbolj{im v igrah 
so za sklenitev prireditve, za katero je 
nedvoumno gotovo, da bo postala tradi-
cionalna, nastopili {e Ga{perji. Bilo je 
veselo, ~lanom Dru{tva Stari traktor pa 
veljajo ~estitke in pohvala za prireditev, ki 
so jo, kot re~eno, pripravili ob sodelovanju 
Turisti~nega dru{tva Komenda.

Andrej @alar 
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Mama je na{a najdragocenej{a oseba v 
`ivljenju, mo~nej{a od vsake intimne vezi, 
ki jo kdajkoli nave`emo v `ivljenju. Z njo 
smo prepleteni genetsko-nosimo njeno 
podobo, poteze, lastnosti, na~in vedenja 
in odnos do sebe, drugih in sveta. Ona je 
prva oseba, na katero smo se kot otroci 
navezali, za nas je skrbela in nas nego-
vala. Spremljala nas je ob {olskih uspehih 
in neuspehih, v mladostni{ki vihravosti 
in nas pospremila v odraslo `ivljenje. In 
kje smo mi danes z mamami? Kak{en je 
na{ odnos z njimi? Kaj so naloge mame v 
vsakem razvojnem obdobju-od dojen~ka, 
mal~ka, {olskega otroka, mladostnika in 
odraslega ~loveka?

Najprej naj poudarimo, da ni perfektnih 
mam. Obstajajo samo dovolj dobre mame. 
In kak{ne so te mame? To so `enske, ki 
znajo poskrbeti za otroka tako, da v prvi 
vrsti poskrbijo zase, nato pa za otroka. Kajti 
~e `enska ne zna poskrbeti zase (da se 
notranje umiri, da ne raztresa jeze na vse 
ljudi okrog sebe, da si re~e, da jo je strah, 
kadar jo je in da ne zmore vsega sama), ne 
bo mogla poskrbeti za otroka v katerem koli 
razvojnem obdobju. Tak{ne mame dajejo 
otroku ljubezen, pripadnost, ne`nost, 
milino, dajejo jo iz sebe, ne izumetni~eno 
in zaigrano. 

Najprej mamin otrok kot dojen~ek potrebuje 
stalno nego in skrb, poleg tega pa je zelo 
pomembno, kako se mama ogla{a na 
otrokov jok, smeh, veselje, strah. Ali ga bo 
pustila samega v zibki, bo po~akala dve 
minuti, da mo~no za~ne kri~ati? Drage 
mame, recept ste ve. Prej, ko boste segle 

k otroku in ga potola`ile, prej bo nehal 
jokati in se bo hitreje potola`il v maminem 
naro~ju. Ker bo za~util varnost v maminem 
naro~ju, bo s tem dobil dovoljenje, da 
za~ne pri enem letu raziskovati okolico in 
se bo la`je, z manj strahu lo~il od mame in 
raj{i vra~al k njej po potrditve.

V pred{olskem obdobju je za otroka 
pomembno, da mu mama da povratne 
informacije o njegovem ~ustvenem stanju. 
Da mu, ko je jezen, pove, da je samo jezen, 
ko je prestra{en, da mu da varnost, ko je 
`alosten, da ga potola`i in deli z njim smeh 
in veselje. Skratka, da je mama tisti varni 
pristan, kamor se otrok po raziskovanju 
sveta vedno lahko vrne.

V {olskem obdobju otrok od mame 
potrebuje, da ga sli{i v stiskah (npr. pred 
preizkusom znanja), ga razume in pove, 
da verjame in zaupa vanj, da ga spod-
buja pri interesih, aktivnostih in da opazi, 
kaj on potrebuje in ga tako pospremi v 
mladostni{tvo, ki je za star{e in otroke 
~ustveno zelo zahtevno obdobje. V tem 
obdobju, ko se mladostniki obra~ajo k 
svojim vrstnikom in stran od star{ev, naj 
bodo mame vedno na razpolago, zlasti pri 
h~erkah, saj si na osnovi mamine identitete 
gradijo svojo. H~erke si od njih ̀ elijo, da jim 
razlo`ijo, kako je biti ̀ enska, kako je, ko se 
telo razvija, pa ko si zaljubljena, zavrnjena, 
razo~arana, prestra{ena in osamljena.

Ko otrok odhaja v svet, in ~e je ta odhod 
uspe{en (poroka, rojstvo prvega vnuka), 
si mama lahko oddahne, saj se je njene 
najve~je poslanstvo in naloga zaklju~ila. 
V svet lahko pospremi odraslega otroka, 

Biskvit (za peka~ velikosti 35 x 25 cm)

4 jajca

120 g sladkorja

2 vanili sladkorja

80 g moke

1 pecilni pra{ek

4 `lice vode

Krema

3 navadne jogurte

2 sladki smetani (najbolje rastlinski)

100 g sladkorja

1 vanili sladkor

2 polni `lici `elatine

½ kg -1 kg sadja

Biskvit pripravimo kot obi~ajno. Beljake 
stepemo v trd sneg, dodamo 2/3 sladkorja 
in rumenjake ter vse ostalo. ^e `elimo 
~okoladni biskvit, dodamo {e `lico ali dve 
~okolade ali kakava v prahu. Medtem ko 
se biskvit hladi, zme{amo jogurt, sladkor 
in vanilijev sladkor. To prilijemo v stepeno 

Odnosi v krizi (5): Mame
ve, da mu je uspelo in zato je uspelo tudi 
njej. In lahko je ponosna nase. Hkrati pa 
mora prevzeti novo vlogo, vlogo babice in 
odrasle `enske, ki se je sposobna pogov-
arjati s svojim odraslim otrokom kot oseba, 
ki ima veliko izku{enj in jih je pripravljena 
posredovati naslednjim rodovom.

V bistvu vsi otroci ho~emo od mam, pa naj 
bo to v katerem koli razvojnem obdobju, 
le eno: da nas mama sli{i in vidi v stiski, 
potola`i in re~e, da je vse v redu in da nas 
ima rada, ne glede na…

Ana Zarnik, univ. dipl. psih.

Jogurtove rezine
smetano in postavimo na hladno. @elatino 
zme{amo z 10 `licami vode. Pustimo 
namakati pribli`no 10 minut, nato pa seg-
rejemo le toliko, da se stopi. Vme{amo v 
smetano in dodamo sadje (jagode, breskve 
...). Zlijemo na biskvit v modelu in pustimo 
vsaj tri ure v hladilniku oziroma eno uro v 
zamrzovalniku. Re`emo kot krem{nite. Ker 
so kosi kar veliki, priporo~am, da naredimo 
le polovi~ni recept kreme. 

Dober tek, Vam `eli 
Marta Jerebi~

Meni ste mar 
Marsikoga, kakor tudi mene, je letos pri-
jetno presenetilo, da so bili ~lani Dru{tva 
umetnih kulturnikov Kaj ti mar na predlog 
`upana Toma`a Drolca nagrajeni s sre-
brnim priznanjem Ob~ine Komenda. 

Kljub temu, da to dru{tvo vsi ̀ e zelo dolgo 
poznamo, se  vse do letos ni nih~e spomnil, 
da si {e kako zaslu`ijo priznanje. Trudili so 
se za nas, nam prikazovali kulturo na zdrav, 
resen in v~asih tudi na {aljiv na~in. 

^estitam!  [e kako nam je mar!

Kar nekaj ~lanov tega dru{tva izhaja iz 
na{e vasi Gora. Seveda pa nam je vseka-
kor najbolj poznan Darko Mavsar, ki ga 
na raznih ob~inskih in drugih prireditvah 
videvamo kot napovedovalca. Jaz in tudi 
marsikateri sova{~an in ob~an pa ga vide-
vamo v tak{ni lu~i: je izviren, zabaven, spo-
soben, prijazen, skromen, bister, priljubljen, 
dober, po{ten in {e bi lahko na{tevala. 
Kot sosed, sova{~an in soob~an pa nam 
pomeni toliko, kot pove tale pesem, ki sem 
jo napisala, ko sem na lokalni televiziji prvi~ 
gledala leto{njo slavnostno sejo s podelit-
vijo ob~inskih priznanj.

Pesem je namenjena Dru{tvu umetnih 
kulturnikov »Kaj ti mar«.

GORJAN – KOMENDE OB^AN!

Kdor je Gorjan ta pravi, se zaveda svojih 
korenin,

se ob sova{~anu rad ustavi, da obudi si 
kak spomin.

Kdor vas doma~o ljubi, je zvest komendski 
ob~an,

ga obdajajo vrednote, vsem dobro je 
poznan.

In kdor rodno zemljo ljubi, bo ljubil vse 
kar je lepo,

zvest ostal bo rodni grudi, nikdar zapustil 
je ne bo.

Ponos vasi je njena starost, sega nazaj v 
stari vek.

Je vzpone, padce do`ivela, zdaj te~e ji 
hitrej{i tek.

MENI STE MAR!

Marija Ko`elj z Gore
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V Sloveniji je veliko cerkva. Nekatera mesta, 
kjer stojijo, so izbrana po nekem ~udnem 
klju~u, saj velikokrat stojijo osamljene in dale~ 
na poljih, na gozdnatih pobo~jih... Vendar ne 
bomo govorili o pomenu posameznih lokacij 
cerkva, ki imajo {tevilne paraznanstvene 
razlage. Govorili bomo izklju~no o vpra{anju 
tehnike geodetskih izmer za lokacije cerkva, 
ki tvorijo sistem pravilnih geometrijskih likov 
in vzorcev, kar lahko ugotovimo le na zemljev-
idu. To je dokaz, da so bile za lokacije cerkva 
ali poganskih sveti{~, ki so stali tam pred 
njimi, opravljene geodetske izmere. Velike 
razdalje ter natan~nost teh likov in vzorcev 
dokazuje, da je bila tehnologija geodetskih 
izmer pred ve~ tiso~ leti natan~na tudi na 
zelo velikih razdaljah. Samo s palico, vrvjo in 
kamnom je preko hribov in dolin nemogo~e 
tako natan~no izmeriti lokacije. Tudi z 
naprednej{imi pripomo~ki, ki so jih poznali 
stari narodi, kot je merkhet pri Egip~anih, 
dioptra pri Grkih in groma pri Rimljanih, bi 
zelo te`ko dokazali izvedljivost tako natan~nih 
meritev, saj so merili s prostim o~esom brez 

optike, kakr{na je na pimer v dana{njem 
teodolitu, ki ga poznamo komaj sto let. Kljub 
temu so stari Grki opravili 
temeljna znanstvena dela 
na podro~ju prikazovanja 
Zemlje, med drugim so 
dolo~ili velikost Zemlje in 
izvajali geodetske izmere na 
osnovi astronomskih opa-
zovanj. Ali so pri nas merili 
Grki ali nekdo drug s {e 
popolnej{im znanjem in in-
strumenti, da so lahko merili 
tako natan~no na ve~deset 
kilometrskih razdaljah v 
hriboviti pokrajini z veli-
kimi vi{inskimi razlikami?
Tudi cerkve v Komendi, 
Mostah in Kri`u so poleg 
nekaterih drugih slovenskih 
cerkva del sistema pravilnih 
geometrijskih likov. Na sliki 
1 vidimo, da je komendska 
cerkev sv. Petra pomembna 

Na ̂ e{kem sem bil prvi~ pred devetintrideset-
imi leti. Odzval sem se na povabilo Kolia{evih, 
ki sem jih prej{nje leto sre~al ob obali blizu 
Zadra. Gospod Kolia{ me je v lepi sloven{~ini 
prijazno ogovoril, ko sem zjutraj prilezel iz 
{otora. Nisem mogel skriti presene~enja, da 
lahko ^eh govori slovensko brez vsakega 
naglasa. Ko je to opazil, mi je prijazno razlo`il, 
da je do konca druge svetovne vojne `ivel v 
Kranju kot lastnik tekstilne tovarne. Povedal 
mi je {e, da zdaj `ivi v Novem Boru na 
severu ̂ e{ke. Naslednje poletje sva s sestro 
pre`ivela dvajset ~udovitih dni. Prepotovala 
sva in si pod ~e{kim vodstvom ogledala velik 
del severne in osrednje ^e{ke. Brez ve~jih 
te`av sva razumela njihov jezik in tudi oni so 
razumeli naju.

Letos na za~etku junija sem ^e{ko ponovno 
obiskal. Z `eno sva se sredi no~i pridru`ila 
skupini upokojencev iz komendske ob~ine. 
Z njimi sva potovala prvi~, pa  sva bila takoj 
prijazno sprejeta in oba za~utila humorno 
ter prijateljsko vzdu{je. Tudi starej{i so z 
dobro voljo premagovali precej{en napor 

tridnevnega potovanja. Ko sem se povz-
pel v Komendi na avtobus, sem prijetno 
presene~en ugotovil, da so med udele`enci 
mladostne prijateljice in prijatelji, moji dobri 
biv{i sosedje, so{olka in so{olec iz osnovne 
{ole in celo moja u~enka. Kako hitro be`i ~as, 
sem pomislil.

Vo`nja je bila dolga, in ko se je zdanilo, smo 
`e lahko ob~udovali lepote avstrijskega in 
kasneje {e ~e{kega pode`elja. Travo ob robu 
ceste sta marsikje krasila rde~i mak in plavica. 
Name so najmo~nej{i vtis napravile ogromne 
njive. Do kamor je segel pogled je bilo vse 
rumeno od oljne repice ali temnozeleno od 
p{enice. Tega v Sloveniji ne bi mogel do`iveti; 
samo njive in nobene hi{e ali kak{ne druge 
zgradbe. Zares znajo spo{tovati obdelovalno 
zemljo.

^e{ka ima bogato zgodovino in njeni pre-
bivalci so vse do danes obvarovali {tevilne 
bogato opremljene gradove in tudi druge 
kulturne spomenike. Nekaj njihovih zgodovin-
skih »biserov« smo si od blizu ogledali. 

Geodetske izmere tudi za cerkve v ob~ini Komenda?
centralna to~ka za razdalje 5400 metrov, vseh 
takih razdalj lahko najdemo kar devet.

Izlet na ^e{ko
Najprej smo se za dober dan ustavili v nji-
hovem glavnem mestu Pragi. V tiso~letni 
zgodovini je bila Praga sede` knezov, kraljev 
in tudi cesarjev. Ogledali smo si pra{ki grad, 
kjer so neko~ `iveli kralji in bili prisotni pri 
menjavi ~astne stra`e. Najmo~nej{o sled v 
gradbeni{tvu mesta je zapustil kralj Karel 
IV. Leta 1344 je postavil temeljni kamen za 
imenitno katedralo  Svetega Vida in leta 1357 
ukazal zgraditi kamniti most preko reke Vltave, 
ki ga danes imenujejo kar Karlov most. Most 
je sestavljen iz {estnajstih obokov in njegova 
ograja je okra{ena z razli~nimi kipi. Most je 
bil strate{ko pomemben, zato so pred vhoda 
na most  postavili visoka obrambna stolpa. 
Ko smo zapu{~ali Prago, smo med vo`njo 
ob~udovali lepo cerkev, ki jo je na~rtoval 
slovenski arhitekt Jo`e Ple~nik

Zaradi omejenega prostora naj omenim 
samo {e dva gradova, ki smo si ju ogledali 
na jugu ^e{ke: Hluboka in ^esky Krumlov. 
Grad Hluboka je najbolj bogato opremljen 
in velja za najlep{i grad na ^e{kem. Krasijo 
ga prekrasni stropi, kristalni lestenci, barviti 

vitra`i, lesorezi, ~udovite tapiserije, 
velike oljne slike biv{ih gospodarjev, 
razli~ne posode iz porcelana itn. 
Najve~ji prostor je knji`nica, ki vsebuje 
okrog 10.000 knjig. Grad ̂ esky Krum-
lov je za pra{kim gradom drugi najve~ji 
grad na ^e{kem in ima zelo bogato 
zgodovino. Kot zanimivost naj povem 
{e, da imajo ob gradu `ive medvede.

Za konec samo {e zahvala sopotnikom 
za prijetno vzdu{je, prijaznemu {oferju 
za varno vo`njo in organizatorki izleta 
Mariji [pehonja za dobro opravljeno 
delo.

Rudi Ocepek

Pentagrame tvorijo nekatere cerkve na Bistri{ki ravnini, med 
njimi sta tudi komendska in cerkev na Kri`u
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V na{em razredu vsako leto u~enci naredijo 
svoj ekslibris, a le ~e to ̀ elijo. Odlo~ila sem 
se, da bom tistim, ki so ga letos naredili, 

razdelila anketo, saj me je zanimalo, kako je 
potekalo delo, kak{en je bil njihov motiv itd. 
Anketirala sem 18 u~encev ter jim postavila 
{est vpra{anj. Tu so rezultati: 

1. Zakaj si se odlo~il/a izdelati eksli-
bris?

Najve~ u~encev se je odlo~ilo izdelati eks-
libris samo zato, ker so dobili tako likovno 
nalogo oz. jim je to naro~ila u~iteljica. Ver-
jetno ti u~enci pri izdelovanju ekslibrisa ne 
u`ivajo tako zelo kot tistih {est, ki so izdelek 
naredili zaradi tega, ker je to zabavno ter 
zanimivo. Trije u~enci menijo, da se pri izde-
lovanju sprosti{, saj je lahko in preprosto. 
Samo en u~enec ne ve, zakaj je pravzaprav 
naredil ekslibris. 

2. Kako je potekalo tvoje delo?

U~enci menijo, da je njihovo delo potekalo 
odli~no. Najprej so svojo domislico nari-
sali na list papirja, ki so ga nato pokazali 
u~iteljici. ̂ e je bilo dobro narejeno, so svojo 
risbo prerisali na linolej. Potem so vzeli 
posebne no`ke in za~eli izrezovati. Ko je bilo 
vse dobro izrezano, so  linoleje prebarvali in 
odtisnili. Po kon~anem tiskanju so jih oprali 
ter jih pustili, da se posu{ijo. Tako so bili 
pripravljeni na novo tiskanje.

3. Se ti je zdelo delo naporno ali si  se 
zabaval? 

13 u~encev se je pri izdelovanju ekslibrisa 
zabavalo. Trem u~encem se je zdelo delo 
zabavno, hkrati pa tudi naporno, samo en 
u~enec je menil, da izdelovanja ne moremo 
uvrstiti pod ta dva pojma. Na{el se je tudi 
u~enec, ki ne ve, kako se je po~util pri 

izrezovanju.

4. Kako si se odlo~il za motiv?

Pri izbiri motiva je bila ve~ kot polovica 
iznajdljiva, saj so motiv poiskali v svoji 
domi{ljiji ter ga potem prelili na papir. 7 
u~encev pa se je o tem posvetovalo z 
u~iteljico, a so si vseeno ve~ji del motiva 
izmislili sami.

5. Ti je tvoj ekslibris v{e~, bi `elel {e kaj 
spremeniti?

U~enci so svoj ekslibris ̀ e kon~ali, a se je iz-
kazalo, da bi si pet u~encev ̀ elelo spremen-
iti svoj izdelek. Dvema je njun izdelek v{e~, 
a bi ga popravila, ~e bi imela to mo`nost. 

Ostali pa so zadovoljni s 
svojim izdelkom in ga ne 
bi spreminjali. 

6. Si `eli{, da bi tvoj 
izdelek predstavili {e 
drugje, ne le na na{i 
{oli? 

[est anketiranih si `eli, da 
bi njihov izdelek predstavili 
{ir{emu krogu ljudi, med 
temi u~enci pa se poja-
vljajo predvsem dekleta. 
Najve~ji del si jih `eli, da 
bi njihov izdelek ostal v {oli 
ter se ga ne bi predstavl-
jalo {e po drugih krajih. 

Dve u~enki pa nista ~isto prepri~ani, saj bi 
svoj ekslibris predstavili le, ~e bi bil dovolj 
dober.

Pri branju odgovorov sem se zabavala, 
saj je vsak odgovor zanimiv in poseben. 
Pri{la pa sem  do zaklju~ka, da u~enci radi 
izdelujejo ekslibris, se pri tem zabavajo ter 
so nanj ponosni. Zato menim, da  bi morali 
ekslibris izdelovati tudi v prihodnjih letih ter 
s tem nadaljevati tradicijo {ole. 

Pia Prezelj, 7. a

Spomin na padle borce
U~enci O[ Komenda Moste, ki obiskujemo 
pevski zbor, ter dva flavtista, smo se 17. 
5. 2008 zbrali na Komendski Dobravi, na 
mestu, kjer je neko~ stala partizanska 
bolni{nica dr. Tineta Zajca. Kmalu se je 
zbralo veliko ljudi, ki so pri{li, da bi po~astili 
spomin na mrtve, ki so se borili za svobodo 
Slovenije.

Program se je pri~el. Najprej so v spo-
min na padle polo`ili dva venca, sledil je 
slavnostni govor. Nato smo ~lani pevskega 
zbora odpeli dve pesmi ter po nastopu 
od{li domov. Proslava se je slovesno nad-
aljevala brez nas, a tudi na{a izku{nja je 
bila prijetna.

Pia Prezelj, 7. a

Ob zaklju~ku bralne 
zna~ke
Sre~anje s popotnico Benko Pulko

Ko sem pri{el v dvorano, sem se z dvema 

so{olcema usedel v prvo klop. Komaj sem 
~akal, da se bo za~elo.

Na za~etku smo videli nekaj posnetkov z 
njenega potovanja. Potem je pri{la Benka 
Pulko in za~eli smo potovati okoli sveta. 
Najprej nam je povedala, kje je za~ela. To 
je bilo v Severni Ameriki. Povedala je, kako 
so tam prijazni ljudje in da je tam ostala eno 
leto. Nato je {la v Ju`no Ameriko, kjer je 
pri{la na konec sveta in to~no tam sre~ala 
Slovenca, ki je prodajal ~asopise. Po pogov-
oru z njim, je {la z ladjo na Antarktiko, kjer je 
videla pingvine. Potem je {la zopet z ladjo 
v Novo Zelandijo in nato {e v Avstralijo. To 
celino je vso prevozila. [la je {e v Azijo, 
kjer je bilo zelo nevarno. Bila je tudi na 
Japonskem in v Pakistanu, kjer so izdelovali 
oro`je. Po Aziji je pri{la v Afriko in tam se ni 
mogla z nikomer pogovarjati. Tu je morala 
zelo paziti na motor, da ji iz pnevmatik niso 
naredili okraskov. Na koncu pa je kon~no 
pri{la v Evropo.

Povedala je, da je potovala kar pet let in pol. 
Bilo ji je zelo lepo. Tudi jaz bi prepotoval 
svet z motorjem. Benka Pulko se je potem 
vpisala v knjigo rekordov. To potovanje mi 
je bilo zelo v{e~. Tudi naslednje leto bom 
naredil bralno zna~ko!

Andra` Petek, 5. e

Za vse, ki smo letos naredili bralno zna~ko, 
je Benka Pulko pripravila nastop. 

Ko smo pri{li v telovadnico, nas je svetovna 
rekorderka `e ~akala. V svoji predstavitvi je 
imela pripravljenih veliko fotografij, sprem-
ljala jih je glasba, zna~ilna za posamezne 
kraje. V dobri uri smo se »sprehodili« skozi 
vse tisto, za kar je sama potrebovala pet let 
in pol. Najprej nam je pokazala zanimivo 
Severno Ameriko in zatem {e Ju`no Ameriko 
in Avstralijo. Zadnja de`ela mi ni bila preve~ 
v{e~. Iz Avstralije smo se odpravili v Azijo, 
ki mi je bila bolj v{e~. Na vrsti je bila Afrika, 
nato {e kraj{i opis Antarktike. Ste vedeli, da 
pingvini zelo smrdijo? Jaz tudi nisem. Na 
koncu je sledila {e Evropa in njena vrnitev 
v doma~i kraj – Ptuj.

Nastop je bil odli~en in upam, da bomo {e 
kdaj videli kaj podobnega.

@iga Reven, 7. b

Vesela sobota – [olska 
veselica
ZAHVALA

[e tako medla svetloba pregrize temo. In 
mladosti nasmeh svet poji z (za)upanjem 
in prihodnostjo. Hvala vsem, ki ste se 
nesebi~no odzvali pro{nji in pomagali priv-
abiti nasmeh na zaskrbljen obraz.

Plemeniti namen je povezal otroke, star{e, 
u~itelje, vso lokalno skupnost – in uspelo 
nam je. Vsem. Skupaj.

Zato {e enkrat hvala – darovalcem, 
sodelujo~im na {olski veselici in tistim, ki 
ste zanjo `rtvovali svoj ~as. Veseli smo, 
da se je za~etna drobna dobronamerna 

Ekslibris – anketa 
u~encev 7. a razreda 
Letos mineva 30 let od za~etkov eksli-
brisa, prva razstava je bila na na{i {oli 
`e leta 1978. K njegovim koreninam 
so se mlade raziskovalke odpravile 
pod vodstvom mentorice Irene Traven, 
njihova spoznanja in intervjuji pa so 
objavljeni v leto{njem {olskem glasilu 
Prvo klasje.
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iskrica razplamtela v tolikih srcih. Naj nas {e 
dolgo greje misel, da je prihodnost na{ega 
u~enca, hudega sladkornega bolnika, z 
inzulinsko ~rpalko veliko svetlej{a.

Hvala Vam!

Organizatorice

V soboto, 7. junija 2008, se je ob 9. uri pred 
{olo v Mostah za~ela {olska veselica, ki je 
letos imela prav poseben namen: trudili 
smo se zbrati ~im ve~ denarja za zdravst-
veno ogro`enega u~enca na{e {ole, ki mu 
bo inzulinska ~rpalka povsem spremenila 
`ivljenje. Razli~ne to~ke so se hitro vrstile 
– u~enci so igrali med dvema ognjema, 
balinali, peli na karaokah, tudi star{i in 
u~itelji so igrali odbojko ter se predstavili 
na modni reviji. Vseskozi je potekal bol{ji 
sejem, na katerem smo prodajali izdelke 
iz {ole, igra~e, knjige in {e kaj. Veselica 
se je zaklju~ila ob 13. uri, a bila je veliko 
prekratka, saj mi je bilo na njej zelo v{e~.

Ga{per Erce, 7. b

Za uvodnim pozdravom ravnateljice in 
voditeljev dneva so nastopile ma`oretke. 
Po nastopu smo za~eli prodajati izdelke, ki 
smo jih naredili v {oli. Evre smo zamenjali 
za »bonke«, denar pa se je stekal v dobro-
delni sklad. 

Navdu{ena sem bila nad karaokami, pevci 
so bili super. Sodniki so imeli te`ko delo pri 
izbiri najbolj{ih, mi pa smo se vmes sladkali 
s pi{koti, ki so jih star{i, u~itelji in u~enci 
napekli posebej za to prilo`nost. [la sem se 
tudi nali~it v kozmeti~ni koti~ek. ̂ as je hitro 
tekel in na modni reviji, kjer so mladi in malo 
starej{i manekeni nosili obla~ila trgovine Tia 
in Pletenin [penko, se je predstavila tudi 
ravnateljica.

Ko se je prireditev uradno kon~ala, skoraj 
nih~e ni od{el domov. Upam, da bo tudi 
naslednja {olska veselica prav tako vesela 
ali pa {e bolj.

Tja{a Korbar, 7. b

Jaz in moja prijateljica Lara sva bili pred 
{olo ̀ e ob osmih, ker sva prodajali in je bilo 
treba stojnice prej pripraviti. Nanje sva lepo 
razvrstili izdelke iz gline, ki smo jih naredili 
pri likovnem pouku. Kmalu so za~eli priha-
jati prvi gostje in na mizi je bilo vedno manj 
gne~e, bonki pa so se pridno kopi~ili. Med 
trgovanjem se je veliko dogajalo.

Najbolj prijetno so me presenetili nastopi 
mladih pevcev na karaokah, bili so izvrstni. 
Zmago so si zaslu`ili prav vsi, a komisija 
je izbrala najbolj{e tri. Mislim, da so izbrali 
prave pare. Po modni reviji je sledil drugi del 
karaok, na katerem so nastopali starej{i, a 
meni so bili mlaj{i bolj v{e~. 

Ob koncu karaok je po naju pri{la mami. 
Dan je bil zelo zabaven.

Tja{a Hrovat, 7. b

Pri{la je sobota, komaj sem ~akal na 
zabavo. Ura je bila enajst, ko sem z mamo 
od{el na veselico. Kmalu po enajsti je bila 
na vrsti moja mlaj{a sestrica, ki je pela na 

karaokah. Pela je ~udovito, kot bi pela Hill-
ary Duff. A tudi ostali so odli~no peli. 

Minilo je nakaj ~asa in sre~al sem prijatelje, 
s katerimi sem igral nogomet. Z `ogo smo 
tudi podirali steklenice – igro smo imenovali 
bowling. Bil je ~as za odbojko. S prijatelji 
sem opazoval, kako je Rokova skupina 
izgubljala proti devetemu razredu – imeli 
niso niti najmanj{e mo`nosti za zmago. Po 
odbojki sem se lotil hrane – tudi ta je bila 
odli~na. Jedel sem ~evap~i~e, hrenovke 
in kruh, porcije pa so bile kar prevelike. S 
svojimi bonki sem si kupil obesek in dve 
lon~eni posodi.  

Zabavi ni bilo videti konca, a po nekaj 
urah sem moral oditi. Imel sem namre~ 
nogometno tekmo, prej pa sem si moral 
{e ostri~i lase. Kljub temu je bila veselica 
zelo zabavna.

Tim Domadenik, 7. b

O[ Komenda Moste
Del evropske dru{~ine eko {ol
Z 10. majem 2008 je na{a {ola postala del 
evropske dru{~ine eko {ol! @e enajsto leto 
zapored je nacionalni koordinator programa 
Eko{ola kot na~in `ivljenja podelil medn-
arodno priznanje Zelena zastava sloven-
skim {olam, ki so vklju~ene v program. V 
leto{njem {olskem letu smo jo med 52 vrtci 
ter osnovnimi in srednjimi {olami prejeli 
tudi mi.
[ola in vrtec sta morala v leto{njem {ol-
skem letu izpolniti kar nekaj obveznosti. 
Na osnovi razpisanih kriterijev smo sode-
lovali v celoletnem projektu, ki ga je na 
za~etku {olskega leta razpisala nacionalna 
koordinacija programa Eko{ola kot na~in 
`ivljenja in v katerem so sodelovali vsi 
u~enci in njihovi mentorji. Tako je bila rde~a 
nit zaklju~ujo~ega se {olskega leta projekt 
Zdravo `ivljenje, v okviru katerega smo se 
posvetili zdravi prehrani in prehranjevalnim 
navadam.
Poleg tega so na{i u~enci in otroci iz vrtca 
sodelovali v Eko bralni zna~ki, v vseh 
razredih in obeh zbornicah smo poskrbeli 
za lo~eno zbiranje odpadkov (za~eli smo 
zbirati {e aluminijaste plo~evinke), skrbeli 
smo za urejeno okolico {ole in na svoji 
spletni strani objavljali in poro~ali o svojih 
projektih. Kot eko {ola smo poleg na{tetih 
projektov v okviru Dneva Zemlje organizirati 
eko dan z zeleno {tafeto, priredili pa smo 
tudi ve~ zbiralnih akcij papirja.
Velika zahvala gre vsem u~encem in 
u~enkam kot glavnim akterjem programa, 
seveda pa ne bi {lo brez gonilne sile v obliki 
u~iteljic in u~iteljev, ki so vztrajno nagovarjali 
mlade k odgovornemu ravnanju z na{im 
planetom v prihodnosti. Pomemben prispe-
vek imajo seveda tudi star{i in spodbujajo~e 
doma~e okolje na{ih mladih.
Zavedanje, da bodo dana{nji u~enci lahko 
vplivali in sprejemali pomembne odlo~itve 
`e v bli`nji prihodnosti, je eno od temeljnih 
na~el Eko{ole kot na~ina `ivljenja. Otroci 

Pikapolonice na 
pohodu za znanjem 
V skupini PIKAPOLONICE smo v tem 
{olskem letu spoznavali poklice star{ev 
na{ih otrok.

Marca nas je obiskala gospa Bri{nik 
– Sla{~i~arka. Predstavila je svoj poklic, 
nato pa smo skupaj spekli dve vrsti peciva, 
s katerim smo posladkali na{e star{e ob 
njihovem prazniku.

V tednu zdrave prehrane smo spoznavali, 
predvsem pa pripravljali hrano in napitke, 
ki so pomembni za na{ zdrav razvoj. 
Podrobneje smo se seznanili s poklicem 
PEK. V pekarni nas je gospa Horvat-Ke{nar 
popeljala skozi vse postopke pri pripravi in 
pe~enju kruha, nato pa smo tudi mi spekli 
vsak svojo ̀ emljo. Svoje znanje smo utrdili 
`e naslednji dan  v vrtcu. Zamesili in spekli 
smo velik hlebec r`enega kruha.

Lon~arstvo je v na{em kraju zelo poznano 
predvsem po ro~no izdelanih posodah. 
Kako nastanejo sklede, vr~i, poti~nice 
iz gline pa smo si ogledali pri gospodu 
KREM@ARJU. Pod njegovimi prsti so nas-
tajali ~udoviti izdelki tako hitro, da smo 
komaj sledili. Pre`iveli smo lep dopoldne 
in pridobili veliko novega znanja, kar se 
je pokazalo `e v naslednjih dneh, ko smo 
ustvarjali z glino. 

Za kaj se {e uporablja glina pa smo `e 
spoznali naslednji teden na obisku pri 
Pe~arstvu Avgu{tin. Z zanimanjem 
smo gledali postopek predelave gline 
do izdelave pe~nic in kon~nega izdelka 
– pe~i.

[e enkrat bi se zahvalili gospe BRI[NIK, 
HORVAT-KE[NAR, gospodu KREM@ARJU 
in pe~arstvu AVGU[TIN za prijazno sode-
lovanje in ~as. Tako smo PIKAPOLONICE 
postale veliko bogatej{e v znanju.

Vrtec Mehur~ki, Komenda 

Vzgojiteljici: Anka Zamernik, Ana Brulc

in mladi `e danes preko dejavnosti v eko 
{oli postajajo pravi ambasadorji Slovenije 
za uresni~evanje trajnostnega razvoja in 
tudi vplivajo na obna{anje odraslih ter 
spreminjajo njihove vzorce ravnanja, ~e je 
to potrebno.
S skupnimi mo~mi poskrbimo, da bomo ta 
planet zapustili lep{i, kot smo ga dobili!

Barbara @gavec, eko koordinatorka

Sonce
Ko sonce vzide,
svetloba v hi{o pride.

Takrat iz postelje sko~i{,
si z vodo obraz zmo~i{.

Sonce se potem {e ves dan smeji
in u~encem v {oli te`i,
saj jim sveti v o~i.

Alja` Sodnik, 5. a
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Obi~ajno je bil v prej{njih letih mesec maj 
razmeroma miren in nekonflikten. Letos 
pa je nekoliko druga~e. Sicer mesec ne 
izstopa iz slovenskega povpre~ja kaznivih 
dejanj in prekr{kov, je pa morda pokazatelj 
»poletne kulture« in dobro napotilo za na{e 
obna{anje v ~asu po~itnic in odsotnosti z 
doma.

^e najprej pogledamo statistiko Polici-
jske postaje Kamnik za pretekli mesec, 
ugotovimo, da je imela policija kar obilico 
raznovrstnega dela. Tako so obravnavali 
3 voznike, ki so prekora~ili dovoljeno 
»merico« alkohola v izdihanem zraku, 
dvakrat je bilo vlomljeno v stanovanjske 
objekte, nepridiprave so zamikale tuje 
stvari v zaklenjenih avtomobilih in so si jih 
enostavno prilastili z vlomom. Na sve`em 
zraku so omagale tri osebe (pijanost), tudi 
tri kolesa so menjala lastnike na nedovoljen 
na~in. Izvr{ena je bila 1 tatvina. 

Drugi zaskrbljujo~i podatek je, da so poli-
cisti obravnavali kar dva primera posedo-
vanja nedovoljenih drog, zraven tega pa je 
bilo ukradeno tudi eno osebno vozilo. En 
povzro~itelj prometne nesre~e je pobegnil 
s kraja nesre~e (pa ne za dolgo), ena oseba 
je kr{ila Zakon o tujcih, v eni trgovini je bila 
izvr{ena tatvina, zgodila pa se je tudi ena 
prometna nesre~a. Ena oseba si je dovo-
lila divjanje z osebnim avtomobilom po 
naselju, pa {e ob prijetju se je neprimerno 
vedla, kot vedo povedati policisti. Je `e 
tako, da hodita objestnost in nesramnost 
pogosto z roko v roki.

Pa v na{i ob~ini? Kljub mno`i~nemu 
praznovanju ob~inskega praznika in 
mno`ici prireditev, razen vandalizma, 
o katerem smo pisali `e v prej{nji {te-
vilki, ni bilo huj{ih »pretresov«. Morda je 
najbolj skrb vzbujajo~e to, da se tudi na 
na{em obmo~ju pojavlja droga v tak{ni ali 
druga~ni obliki. Tako so policisti ob kon-
troli naselja Kri` pri bajerju kr{itelju zasegli 
neznano rjavo-zeleno rastlino, za katero 
so posumili, da gre za nedovoljeno drogo 
(konoplja). Snov so poslali v analizo in bo 
v primeru potrjenega suma zoper kr{itelja 
izdana odlo~ba zaradi posedovanja in 
u`ivanja prepovedane droge.

Enajstega maja se je na lokalni cesti 
Gmajnica-Tunjice zgodila huda prometna 
nesre~a. Voznik osebnega avtomobila, ki 
je vozil iz Gmajnice proti Tunjicam, je na 
ravnem delu ceste  iz neznanega vzroka 
zapeljal levo v obcestni jarek. Posredovali 
so gasilci in re{evalci, ki so voznika zaradi 
hudih telesnih po{kodb odpeljali na UBKC 
v Ljubljano-policisti so si ogledali kraj 
nesre~e in bodo vozniku izrekli ustrezno 
globo.

Lep skavtski 
pozdrav!
[ole je konec, tako pa tudi skavtskega 
leta. Leto{njega smo zaklju~ili s sre~anjem 
stega, na katerem pa smo podelili tudi 
priznanja in nagrade tistim, ki so se celo 
leto trudili s svojimi ve{~inami, volkovi so {li 
na izlet s kolesi, napisali pa smo vam tudi o 
ustanovitelju skavtov Robertu Baden-Pow-
ellu. Vsi pa `e nestrpno od{tevamo dneve 
do trenutka, ko se bomo vsi slovenski skavti 
zbrali na enem mestu in za~eli tako te`ko 
pri~akovan Jamboree. Brez skrbi, o vsem 
kar se bo tam dogajalo bomo tudi kaj na-
pisali. Do takrat pa: Bodite pripravljeni!

Skrbni sokol 

Izlet na Ljubno
Na{a pot iz ̀ upnije v Komendi se je za~ela 
30. maja ob petih zjutraj. Tako smo se Bla`, 
Domen, @iga, David in Rok ob vzhajajo~em 
soncu odpravili proti [tajerski. 

Peljali smo se ~ez Kamni{ko Bistrico in 
naredili prvi postanek pred vzponom na 
^rnivec. Nato smo nadaljevali dolgo pot na 
902 metra visok hrib. Ko smo dosegli vrh, 
se nismo obotavljali, ampak smo se hitro 
odpravili naprej, da bi prihranili ~im ve~ 
~asa. Nekaj ~asa smo u`ivali ob spustu, 
ko pa smo prispeli do vzno`ja hriba, smo 
zopet naredili 
kraj{i postanek 
za malico. Pot 
smo nadaljevali 
proti Gornjem 
Gradu in kmalu 
dosegli Ljubno. 
Vendar pa na{a 
pot {e ni bila 
kon~ana. ̂ akal 
nas je {e zadnji 
vzpon, za kat-
erega smo na 
koncu ugoto-
vili, da je dalj{i 
in napornej{i 
od vzpona na 
^rnivec, a smo 
veselo nadalje-
vali ob misli na 
strmine, po katerih se bomo spu{~ali ob 
poti nazaj.

V Kernov vikend smo pri{li malo manj kot v 
petih urah. Prva stvar na na{em cilju je bil 
po~itek. Kasneje smo imeli kosilo, po tem 
pa smo se odpravili ven, kjer smo si kraj{ali 
~as z igrami z `ogo in seveda, kar je bilo 
vsem v veselje, kurjenje v kaminu. Po nekaj 
urah kurjenja v prazno smo se odlo~ili, da 
bomo za ve~erjo pekli na `aru, zato se je 
na{ navdu{en kuhar @iga odpravil na delo. 
Po ve~erji nas je sosed nau~il novo igro s 
kartami. Ko se je stemnilo smo se odpravili 
v hi{o in nato ob enajstih spat.

Vse prej kot 
zadovoljivo

Naslednji dan smo se zbudili ob sedmih, 
pripravili nahrbtnike in se odpravili v dolino 
k ma{i. Pot se nam je malo zavlekla, zaradi 
spu{~ene gume Rokovega kolesa. Pribli`no 
v eni uri smo pri{li k cerkvi. Po ma{i smo 
se odpravili do Savinje in kak{no uro v njej 
namakali noge in se spro{~ali. Za tem smo 
nadaljevali pot nazaj proti Gornjem Gradu, 
kjer smo imeli kosilo. Po kosilu pa je sledila 
pot nazaj na vrh ^rnivca, ki nam je delala 
manj te`av kot pa pot iz kamni{ke strani. 
Na vrhu smo imeli kratko malico, nato pa 
smo se odpravili proti domu. 

Domov smo prispeli v slabih treh urah. 
Izlet nam je ostal v dobrem spominu, ker 
smo do`iveli marsikaj zanimivega in malo 
izbolj{ali prijateljske vezi. Sedaj pa vsi v 
pri~akovanju veselo na~rtujemo podvige 
za naslednja leta.

Vedri volk

Ve{~ine 2008 
V soboto, 14. junija, ko smo imeli komend-
ski skavti zadnje sre~anje stega letos, smo 
poleg orientacije, na kateri smo tekmovali, 
kdo bo imel dalj{o salamo, imeli {e podel-
itev ve{~in tistim, ki smo jih opravili. Letos 
je ve{~ine opravljalo veliko izvidnikov in 
vodnic, a na `alost smo svojo izbrano 
ve{~ino opravili le trije. Barbara Pavlini~ je 
opravljala ve{~ino signalizatorja, zato se 
je morala nau~iti morsejevo abecedo in 
odtipkati razli~ne besede. Ve{~ino glasbe-

nika je opravljal in opravil Sa{o Slabajna, 
ki se je poglobil v sestavo ma{nih pesmi 
ter njihovo zaporedje in podrobno opisati 2 
in{trumenta. Tudi jaz sem uspe{no opravila 
ve{~ino stezosledca, nau~iti pa sem se 
morala prepoznati sledi in nadrobno opi-
sati ̀ ivalske vrste, ki jih lahko najverjetneje 
sre~amo v gozdu. Vsi trije, ki smo naredili 
ve{~ine, smo za nagrado prejeli priznanje 
o opravljeni ve{~ini, prakti~no nagrado in 
na{itek, ki ga lahko nosimo 1 leto. To so 
nam podelili na{i mentorji, ki so nas med 
letom usmerjali in nas u~ili. Za konec pa so 
sledili {e klici na{ega stega.  

Polona Zupan~i~, Brihtna Gazela



Mali oglas:
Samski, zaposlen starej{i mo{ki na-
jamem 1.5 do 2 sobno stanovanje ali 
del starej{e hi{e takoj oz. najkasneje v 
dveh mesecih. Kontakt Milan – GSM: 
040-534 401

Od{li so …
Umrli od 27. maja do 24. junija 2008
Ana Brem{ak, Križ 41B, umrla 30. maja 
2008 v 66 letu:
Pavla Grintal, Križ 42, 3. junija 2008 v 
88 letu;
Terezija Badali}, Dom Kamnik (Klanec 
17), 9. junija 2008 v 81 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 7 bo iz{la

31. julija 2008.
Gradivo za objavo oddajte do

14. julija 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

Ko za`elimo tvoje si bli`ine,
gremo v mirni kraj ti{ine,
tja, kjer srce se tiho zjo~e,

saj verjeti no~e,
da te ve~ med nami ni.

V SPOMIN

KRISTIJAN BELE
^eprav si pred enim letom od{el od nas, {e 
vedno ~utimo tvojo bli`ino, v ti{ini {e vedno 
sli{imo tvoj smeh, tvoj glas. Spomini nate 
nam napolnijo praznino, ki je ostala.
Kristijan, tako te pogre{amo.
Hvala vsem, ki se ga spomnite v mislih, 
mu pri`gete sve~o ali samo postojite ob 
njegovem grobu.

Vsi njegovi

Oddaja zahval in oglasov
na naslov:

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

e-naslov: aplenca@bavant.net

Skromnost, delo in trpljenje,
tvoje je bilo `ivljenje.

Zdaj k po~itku leglo je telo,
tvoje delo pa pozabljeno ne bo!

ZAHVALA
Nenadoma nas je v 65. letu starosti 

zapustil na{ dragi
mo`, o~e, stari ata, brat, stric in tast

FRANC SODNIK
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, 
sosedom in prijateljem za izre~ena so`alja, 
podarjeno cvetje in sve~e.
Hvala `upniku g. Zdravku @agarju za lepo 
opravljen pogrebni obred, g. Jeri~u za 
opravljene storitve, pevcem za lepo petje, 
gasilcem PGD Komenda, vsem, ki ste 
ga imeli radi in ga pospremili na njegovi 
zadnji poti.
Vsem {e enkrat iskrena hvala.

Vsi njegovi
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Res je bencinski servis OMV na Potoku tik 
ob gozdu, pa {e ob eni glavnih prometnic 
v na{i ob~ini. Morda je prav zaradi tega 
ve~kratna tar~a tistih, ki bi se radi vozili na 
tuj ra~un. Neznani voznik osebnega avto-
mobila BMW 5 – ~rne barve z ukradenimi 
registrskimi tablicami je dvanajstega maja 
nato~il za 50 EUR goriva in odpeljal, ne da 
bi pla~al. Zoper storilca bodo kriminalisti 
podali kazensko ovadbo. @e 15. maja se 
je podoben primer zgodil na bencinskem 
servisu Petrol v Mostah, kjer je voznik oseb-
nega avtomobila VW GOLF srebrne barve, 
seveda z ukradenimi registrskimi tablicami, 
nato~il 50 l goriva in jo brez pla~ila »odku-
ril«. Sledi kazenska ovadba.

MORDA PRAKTI^EN NASVET: V OKVIR 
NAME[^ENO REGISTRSKO TABLICO 
PRITRDITE DODATNO VSAJ Z ENIM 
VIJAKOM. Manj je mo`nosti za tatvino 
tablice, pa {e zmikavtom boste zagrenili 
`ivljenje.

Na Zaj~evi cesti se je 25. maja zgodila huda 
prometna nesre~a, ki jo je povzro~il voznik 
kombiniranega vozila, ki je izsilil prednost 
kolesarja. Kolesar je bil hudo po{kodovan 
in je bil prepeljan na UBKC v Ljubljano. 
Nastala je materialna {koda v vi{ini 1.500 
EUR. Zoper povzro~itelja bo podana ka-
zenska ovadba na sodi{~e.

^e pogledamo statistiko prometnih nesre~ 
v dr`avi, je morda novi Zakon o varnosti v 
cestnem prometu prinesel le nekaj (vsaj 
za~asno) koristnega. Zni`alo se je {tevilo 
prometnih nesre~ s smrtnim izidom. To 
seveda ni jamstvo, da se bo upadanje {te-
vila takih nesre~ nadaljevalo, ker izku{nje 
izpred nekaj let niso ravno najbolj{e. Zato 
bo med 27. junijem in 6. julijem na obmo~ju 
celotne dr`ave potekala preventivno-repre-
sivna akcija: HITROST – PO^ASNEJE 
JE VARNEJE. Namen – povsem jasen 
– zmanj{ati {tevilo prometnih nesre~ 
zaradi neprilagojene hitrosti in pove~anje 
spo{tovanja predpisov o omejitvi hitrosti. 
Dr`i ugotovitev, da ljudje vozimo tako, kot 
`ivimo. Prehitro in nepremi{ljeno, ne da bi 
pri tem upo{tevali vrednote ~love{kega ̀ iv-
ljenja in splo{ne varnostne kulture. Dovolj 
je le trenutek nepazljivosti ali objestnosti, 
da se `ivljenje ~loveka popolnoma spre-
meni ali celo ugasne.

Isto~asno pa tudi opozorilo, da prepo~asna 
vo`nja, ki je bistveno po~asnej{a od 
dovoljene, lahko tudi povzro~a prometne 
nesre~e.

Poleg navedene vsedr`avne akcije kon-
trole hitrosti bodo policisti na{e Policijske 
postaje v juniju izvedli tudi 4 kontrole 
psihofizi~nega stanja voznikov (alkohol), 
predvsem v ve~ernem in no~nem ~asu. 
Hitrost bodo kontrolirali vsaj {tirikrat in 
izvedli tudi dve skriti meritvi hitrosti. Poleg 
navedenega bodo isto~asno nadzorovali 
tudi uporabo varnostnega pasu, pe{ce in 
motoriste in prevoze otrok. Tudi tehtanje 
tovornih vozil ne bo izostalo.

Pred  nami so dopustni{ki meseci. Ste `e 
poskrbeli za varnost svojega doma v ~asu 
va{e odsotnosti?

Lepe in prijetne, predvsem pa varne 
dopustni{ke dni vam `elim!

Tone Ogorevc
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Leto{nja sezona avtokrosa je v diviziji 3 
po treh dirkah zelo izena~ena. Prve tri v 
trenutnem skupnem se{tevku dr`avnega 
prvenstva lo~ijo le tri to~ke! 

Potem ko so iz na{e ob~ine v lanski sezoni 
nastopali trije tekmovalci, sta se jim letos 
pridru`ila {e dva. Od 14 prijavljenih voznikov 
v DP v tej diviziji lahko torej navijamo za kar 
5 Komend~anov. Bojan Osredkar, ~lan AMK 
Depala vas, je pripravil buggy z 2.8-litrskim 

motorjem VW VR6 in je povratnik v ta {port, 
medtem ko je Marcel Grgi~ novinec za 
volanom dirkalnika. Pred sezono se je ~lan 
AMK Tunjice odlo~il za nakup buggy-ja tatra 
3.5. Ravnikar in Zgonec zaupata enakim 
motorjem kot lani, za posodobitev svojega 
dirkalnika pa se je odlo~il tudi Igor Kern. 
Njegovo vozilo sedaj `eneta dva yamahina 
motorja s po 1000 ccm (lani 2x 750 ccm).

Po prvi dirki v Sopotnici konec aprila je bil 
najbolj zadovoljen Grgi~, ki je `e kar v pre-
miernem nastopu stopil na drugo stopni~ko. 
Na odru sta mu dru`bo delala zmagovalec 
Matija Rakovec (suzuki 1.3 buggy) in lanski 
prvak Ravnikar, ki je bil tokrat tretji. Zgonec 

je dirko kon~al na sedmem, Kern pa na 
osmem mestu. Osredkar {e ni imel priprav-
ljenega buggy-ja.

Druga dirka se je odvijala konec maja v Tun-
jicah. Zmago je ponovno odnesel Rakovec, 
medtem ko se je od Komend~anov s 4. 
mestom najbolje izkazal Osredkar. Ostali so 
imeli razli~ne te`ave s svojimi dirkalniki, tako 
da je Kern dobil to~ke za 8. mesto, Ravnikar 
9., Zgonec 10., Grgi~ pa 12.

Na tretji dirki smo dobili novega 
zmagovalca. Na Planini se je prvi~ v 
karieri najvi{je zavihtel mladi Dejan 
Petri~ (opel 2.0 turbo buggy). Drugi~ 
v tej sezoni si je tretje mesto privozil 
Ravnikar, Kernu pa se je kljub okvari 
enega motorja uspelo prebiti do 4. 
mesta. Od sedmega do devetega 
mesta so se zvrstili Zgonec, Grgi~ 
in Osredkar.

Neuradno je vodstvo v skupnem 
se{tevku prevzel Petri~ s 123 
to~kami, drugi je Rakovec (120 

to~k), z enakim izkupi~kom je mesto za njim 
Jure Su{nik. Najbolj{i trojici pa sledi trojica 
Komend~anov. Ravnikar je po treh dirkah pri 
92 to~kah, Grgi~ jih je zbral 87, Kern pa 76. 
Zgonec je trenutno 9. (69 to~k), Osredkar 
pa 11. (52).

Sedaj nas v dr`avnem prvenstvu ~aka kar 
dolg premor, saj je naslednja dirka na spo-
redu 6. in 7. septembra v Tunjicah, zadnja 
pa 14 dni kasneje na Planini nad Horjulom. 
Vmes nekatere dirka~e ~aka {e mednar-
odna dirka v Rupi na Hrva{kem (28., 29. 6.), 
dirki za DP v paralelnem relikrosu in katera 
od dirk za evropsko prvenstvo.

S. Zupan~i~

Od pomnika Do 
pomnika!
V ob~ini so potekale v maju razli~ne 
prireditve, ki so jih prirejala dru{tva in 
ustanove v ob~ini. V Mladinskem centru 
Mravlji{~e so ravno tako pripravili nekaj v 
ta namen.

V nedeljo, 25. maja, med 10. in 17. uro so 
povabili vse ob~ane in tiste, ki so to `eleli 
postati, na sprehod po ob~ini. Prireditev so 
poimenovali Od pomnika Do pomnika! Pri-
reditev je bila namenjena vsem, ki so ̀ eleli 
pre`iveti son~no nedeljo aktivno in pri tem 
spoznati del~ek zgodovine kraja. 

Za vsakega izletnika `elnega spoznavanja 
ob~ine so pripravili Sprehajalno knji`ico, v 
kateri je bila opisana pot in to~ke, ki so jih 
pohodniki sre~evali na cca. 10 kilometov 
dolgi sprehajalni poti.

Za~etek in konec poti je bil pred Kulturnim 
Domom v Komendi. Pripravili so tudi 
nagradno igro, v kateri so sodelujo~i od-
govarjali na vpra{anja zastavljena pri vsaki 
to~ki. Odgovore so po{iljali preko SMS-a, 
storitev je omogo~ila TV Plus. Najbolj{im 
znalkam in znalcem so se podelile nagrade 
na zaklju~ni prireditvi, ki se je kon~ala s 
kratko predstavitvijo Mravlji{~a in dru`abno 
sre~anje pohodnikov. 

Trasa je bila izbrana na podlagi predloga 
Odbora za kulturno dedi{~ino v ob~ini Ko-
menda. Prav tako je odbor prispeval opis 
posamezne to~ke v Sprehajalni knji`ici. 
Levji dele` sta prispevala dr. Marta Ciraj in 
Jo`e Pavli~. Pot je potekala iz za~etne to~ke 
pred Mravlji{~em, na Breg, ~ez Klanec do 
cerkve, proti Gmajnici. Na Kri`u mimo @
nidarjevega kozolca ter cerkve na Kri`u v 
Moste. Pot se je nadaljevala v Suhadole 
in nazaj mimo cerkve v Mostah, po {olski 
poti do Meja~eve brivnice in zaklju~ek pred 
Mravlji{~em. 

Glede na pozitiven odziv bomo projekt, 
gotovo {e kdaj ponovili in dodali nove 
to~ke ter naredili pohod {e bolj zanimiv in 
atraktiven. 

Ob tem ne smem pozabiti in se zahvaliti 
vsem sodelujo~im 
m e n t o r j e m  v 
Mravl j i{~u, k i  so 
pomagali uresni~iti 
idejo, Ton~u za bre-
zhiben print in Tja{i 
za velik ducat plas-
tenk z vodo. Hvala 
tudi vsem sponzo-
rjem in Ob~ini Ko-
menda, ki so prisp-
evali prilo`nostne 
nagrade.   

Mladinski  center 
Mravlji{~e

Jure Debeljak, 
vodja projekta

Izena~eno prvenstvo se je prevesilo v 
drugo polovico

Ko{arkarski klub Komenda, ki deluje `e 
sedem let, ima 120 ~lanov. Predzadnjo 
soboto v juniju so za {portno dvorano v Ko-
mendi pripravili 10-urni ko{arkarski turnir, 
na katerem so se predstavile vse selekcije: 
od {ole ko{arke, 
p ioni r jev  U-12, 
U-14 do kadetov. 
Nasprotniki so bili 
klubi iz sosedn-
jih ob~in. Poseb-
n o s t  s r e ~ a n j a 
pa je bila  tekma 
veteranov-mara-
toncev. Predsed-
nik kluba Roman 
Gro{elj, ki bo o 
delu spregovoril v 
prihodnji Aplenci, 
jo je ozna~il za 
tekmo nostalgije in 
spomin na mara-
ton ter leto 1986. 

Ko{arkarji sklenili sezono

SKUPNA SLIKA - ^epijo: Cveto Hafner, Roman Gro{elj, Ladi Gorjan, Igor Mlakar, Marjan 
[trukelj; Stojijo: Matko Lipov{ek, Franc Ko{ir, Tadej Omerzel, Marko Hren, @arko [pacapan, Miro 
[lebir, Brane Ko{ir, Danilo Zorman, Milan Kepic, Miro Miku{, Jo`e Podgor{ek, Brane Maren, Rudi 
Ocepek, Ale{ Logar, Tomo Vaupeti~, Martin Osterman

Sre~anje pa so {e posebno po`ivile ple-
salke Ma`oretnega twirling in plesnega 
kluba Komenda z idejnim vodjo Aleksandro 
Majcen. – A. @.
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V soboto,  24. maja, je bila v Komendi `e 
2.VN OB^INE KOMENDA, kjer so najprej 
nastopali rekreativni kolesarji na ob~inskem 
prvenstvu in za njimi {e  mladi kolesarji iz 
vse Slovenije. [e nekaj dni pred tekmo 
je kazalo, da nam vreme letos ne bo pri-
zaneslo, a smo se k sre~i motili. @e zjutraj 
ob osmih je nad Komendo posijalo sonce, 
ki nas je nato grelo ~ez cel dan, kolesarjem 
pa prineslo tudi veliko veselja. 

Leto{nja proga je prav tako kot lani potekala 
na 3.300 metrov dolgem in zelo zahtevnem 
krogu, da pa bo vse skupaj {e bolj za-
nimivo, smo se organizatorji odlo~ili da cilj 
prestavimo na vrh klan~ka pred cerkvijo sv. 
Petra. In res je bilo zelo zanimivo…Nekaj 
minut ~ez deveto so se najprej na slabih 
10 kilometrov (3 krogi) dolgo preizku{njo 
pomerili rekreativni kolesarji in nekaj (tri) 
kolesark. Da klanec ni kar tako, smo videli 
`e v prvem krogu, kjer je v ospredju ostalo 
le {e sedem kolesarjev, ki so nato vse do 
cilja slo`no narekovali tempo in se v ciljnem 
vzponu pomerili za zmago. Najhitrej{i med 
mo{kimi in tudi ob~inski prvak je postal 
Aljo{a Martinja{ iz Komende, med ̀ enskami 
pa Ur{ka Mer~on iz Sela pri Vodicah. To~no 
ob desetih pa se je za~elo tekmovanje za 
Pokal Slovenije, najprej v kategoriji de~kov 
C, kjer sta bila na {tartu tudi dva mlada 
kolesarja iz Komende in sicer Tilen in Tadej 
Poga~ar. [tirje krogi so za fante stare 12 let 
in manj bili kar zahtevni, a vseeno jih je zma-
govalec, Bo`i~ Jon (Adria Mobil) prevozil s 
povpre~no hitrostjo malo manj kot 34km/h! 

Zelo dobro so nastopali tudi doma~i kole-
sarji ekipe Radenska KD Finan~na to~ka, 
saj je bil Sopotnik Vid Anton odli~en drugi, 
Komend~an Tilen Poga~ar pa deseti. 
(Slednji je prejel tudi posebno nagrado za 
najbolj{ega mladega kolesarja iz ob~ine 
Komenda). Sedem krogov ali dobrih 23 
kilometrov je pri de~kih B najhitreje pre-
vozil, leto{nji »serijski« zmagovalec Per 
David iz novome{kega kluba Adria Mobil, 
ki je v cilj pri{el v solo vo`nji slabo minuto 
pred zasledovali. Od na{ih tekmovalcev 
(ekipe Radenska KD Finan~na to~ka) so 
bili najbolj{i 4., 5. in 6. Bla` [u{tar, @iga 
Ru~igaj in Jo{t Mer~on. De~ki A so morali 
prevoziti 10 krogov, kar pa za {tirinajstletne 
fante ni bilo preve~ te`ko, saj na treningih 
delajo tudi `e po 70 kilometrov. Tudi tu je 
v solo vo`nji najhitreje (povpre~na hitrost 
35.5 km/h) opravil Simon Komper{ak iz 
TBP Lenart. Naj omenimo, da je Simon tu v 
Komendi ̀ e lani postal dr`avni prvak! Izmed 
na{ih je bil najbolj{i Bla` @akelj na 4.mestu, 
5. je bil Gaber Jure, 6. pa Jure Mi{kulin. 

Za konec pa je bila {e najatraktivnej{a 
dirka, kjer so se v petnajstih krogih pomerili 
mlaj{i mladinci. Slabih 50 kilometrov za to 
kategorijo sicer ni ni~ posebnega, a za vse 
tiste, ki ste `e 15 krat prevozili klanec do 
cerkve s hitrostjo prek 30 km/h, veste, da ni 
tako lahko. Dirka je bila zelo dinami~na, saj 
so se ves ~as vrstili pobegi, ki pa niso trajali 
prav dolgo. Odlo~ilni pobeg je dva kroga 
pred ciljem uspel Francu Mu{ki iz Adria 
Mobil, ki je le za nekaj sekund premagal 

Festival kolesarstva v Komendi 
Polanc Jana in Be{ter Nejca, 4. pa je bil 
najbolj{i iz ekipe Radenska KD Finan~na 
to~ka, Jure Berk. Luka Pibernik iz Suhadol 
je v tej kategoriji prvo leto, a kljub temu 
dosegel odli~no 11. mesto oz. drugi med 
svojo starostjo.

Slavnostno podelitev nagrad so popestrili 
hip hop plesalci iz Plesnega kluba Miki, 
medalje in pokale za najbolj{e pa sta 
podeljevala direktorica ob~inske uprave 
Majda Ravnikar in nekdanji odli~ni kolesar 
Andrej Hauptman. 

Ob tej prilo`nosti se moramo {e posebej 
zahvaliti Ob~ini Komenda za vso pomo~ 
pri izvedbi kolesarskega tekmovanja, gas-
ilcem PGD Komenda za odli~no izvedeno 
varovanje, {e posebej poveljniku Poglajen 
Slavku in pa vsem pomo~nikom kolesar-
skega kluba Bexel in kolesarske ekipe 
Radenska KD Finan~na to~ka iz Ljubljane. 
Hvala pa tudi vsem sponzorjem, ki ste pri-
pomogli, da je prireditev tako dobro uspela. 
Za drugo leto pa `e pripravljamo novosti, 
ki bodo dirko v Komendi naredile {e bolj 
zanimivo. Se torej vidimo na 3. VN OB^INE 
KOMENDA 2009.

REZULTATI PSLO: DE^KI A 1.Bo`i~ 
Jon (Adria Mobil) 2. Sopotnik Vid Anton 
(Radenska KD Finan~na to~ka) 3.^otar 
Luka (Hit Gorica). DE^KI B: 1. Per David 
(Adria Mobil) 2. Kebelj Denis (Adria Mobil) 
3.Katra{nik Ga{per (Sava Kranj). DE^KI 
A: 1.Komper{ak Simon (TBP Lenart) 2. 
Gabrov{ek Patrik (Sava Kranj) 3.Curk 
Marko (Hit Gorica). MLAJ[I MLADINCI: 1. 
Mu{ka Franc (Adria Mobil) 2. Polanc Jan 
(Sava Kranj) 3. Be{ter Nejc (Sava Kranj). 

REKREATIVCI mo{ki do 15.let 1.Zarnik 
Nejc 2. Slabajna Sa{o. Mo{ki do 50.let: 
1. Martinja{ Aljo{a (KD Calcit Kamnik 2. 
Dacar Bo{tjan (Menge{) 3. Oter Mitja (Lo-
kateks). Mo{ki nad 50.let 1. Kozjek Anton 
(Bambi) 2. Grilc Marko (Bexel) 3. Lo` Drago 
(Menge{). @enske do 30.let:1.Jeraj Nika. 
@enske nad 30.let: 1. Mer~on Ur{ka 2. 
[u{tar Alojzija. 

OB^INSKO PRVENSTVO mo{ki: 1. 
Martinja{ Aljo{a 2.Weisseisen Gregor 
3.Schumet Edvard. `enske: 1.Jeraj Nika 

Miha Koncilija

V okviru tekmovanj za mladino GZ Ko-
mende in GZ Kamnika smo v soboto, 21. 
junija, v Nevljah pri Kamniku tekmovali v 
malem nogometu v Nevljah. Sodelovalo 
je 11 prostovoljnih gasilskih dru{tev iz 
obeh gasilskih zvez. Vseh tekmovalcev je 
bilo 140. Iz na{e zveze sta se tekmovanja 
udele`ila PGD Kri` in PGD Komenda. 

Regijsko tekmovanje 
v orientaciji 
Letos se je regijskega tekmovanja v 
orientaciji 31. maja udele`ilo pet ekip. 
Tekmovanje je organizirala GZ Dom`ale v 
@ejah pri Sv. Trojici. To pa je sicer o prvo 
tekmovanje, na katerega smo se peljali 
z novim kombijem. Zato je bil dan za 
nas {e posebno lep. @al pa nismo imeli 
{portne sre~e, da bi se uvrstili na dr`avno 
tekmovanje.

Ob~inski gasilski nogomet
Dan je bil za nogomet kar malce prevro~, 
vendar to ni ustra{ilo tekmovalcev, pred-
vsem tekmovalk iz PGD Komenda, saj sta 
dve ekipi osvojili zlate medalje, dve pa sre-
brne. Tako smo tudi ̀ e tretji~ zaporedoma 
osvojili prehodni pokal, ki je postal. 

Mihaela Poglajen
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Lani ob praznovanju 50. obletnice nogo-
meta v Komendi smo si za enega izmed 
nadaljnjih ciljev zadali tudi preboj ~lanske 
ekipe Nogometnega kluba Komenda v vi{ji, 
kvalitetnej{i rang tekmovanja.

Uspelo nam je, gremo naprej! 
IN KON^NO NAM JE USPELO – GREMO 
NAPREJ, je {e dolgo v no~ 7. junija 2008 ob 
zaklju~ni zabavi donelo ob nogometnem 
igri{~u hipodroma v Komendi, kjer smo se 
vsi ljubitelji nogometa poveselili ob zma-

goslavju na zadnji 
prvenstveni tekmi 
z ekipo NK Krka 
iz Novega mesta. 
^eprav so na tekmo 
dopotovali z veliko 
ve~ino igralcev iz 
~lanske ekipe, ki jih 
je zastopala tudi v 
2. slovenski nogo-
metni ligi, smo jih 
domov pospremili 
s {estimi zadetki v 
njihovi mre`i, ~esar 
tudi sami niso mogli 
verjeti.

S tem rezultatom 
smo postali pod-
prvaki 2. lige MNZ 
Ljubljana, takoj za 
rezervno ekipo NK 
Interblock iz Lju-
bljane, ki je imela 

na poti do osvojitve naziva prvaka pravega 
rivala le v NK Komenda. Tudi to poveli~uje 
na{ uspeh in na{o uvrstitev v 1. nogo-
metno ligo MNZ 
Ljubljana.

Za vse rezultate 
so zaslu`ni prav 
vsi igralci, njihov 
trener, vodstvo 
kluba in seveda 
vsi sponzorji ter 
prista{i kluba, 
k i  so  nam v 
m a r s i ~ e m u 
p o m a g a l i  z a 
dosego  tega 
cilja, za kar se 
jim iskreno zah-
valjujemo.

Ob koncu velja poudariti tudi vso pod-
poro in pohvalo vsem igralcem iz mlaj{ih 
kategorij, njihovim mentorjem ter seveda 
star{em, ki so zaupali v na{e delo ter 
podpirali nogomet tako v dobrih kot slabih 
trenutkih.

ISKRENE ^ESTITKE IN HVALA!

NK Komenda, predsednik Darko Bolari~

Rok Vrhovnik,
kapetan ekipe

^lansko mo{tvo po zmagi nad ekipo NK Krka
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Konjeni{ka prireditev na 
hipodromu
Konjeni{ki klub Komenda vabi v nedeljo, 13. julija, ob 14.30  na 
hipodrom v Komendo na velike kasa{ke dirke. ^e bo nastopil 
Jasin GL Toma`a Laha s Klanca pri Komendi, bodo ljubitelji 
konjeni{kih dirk in tudi organizatorji seveda navijali za njegovo 
60. zmago. – A. @.

NAGRADNA KRI@ANKA
KO@ELJ – HI[A DOBRIH VIN 
Ko`elj Jo`e d.o.o., Moste 54, 1218 Komenda
Tel.: +386 1 83 43 560; faks: +386 1 83 43 561; GSM 041 623 014; 
E-mail: kozelj.doo�siol.net; www.kozelj.si  

Nagrade: 3 krat DARILNI PAKET 

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 16. JULIJA. 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 LANEN CVET – Tekstilna trgovina – Moste 74,  
1218 Komenda v Aplenci {tevilka 5/2008:

1. nagrada – BON za 30 EUR – MARIJA @URBI,

 GLAVARJEVA CESTA 60, 1218 KOMENDA

2. nagrada – BON ZA 20 EUR – ALENKA [PRUK,

 GLAVARJEVA CESTA 86, 1218 KOMENDA

3.nagrada – BON ZA 10 EUR – JO@E @ULI^,

 MLAKA 42, 1218 KOMENDA

^estitamo! Potrdilo o nagradi bomo nagrajencem poslali po 
po{ti.   



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 


