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nedavnim v nesre~ah dvakrat za las »u{el« 
najhuj{emu. Toma`eva pot je bila uspe{na. 
Jasin je na dirki to nedeljo dosedanjim 56. 
zmagam dodal {e 57. (Op. p.: Na zadnji 
dirki v nedeljo, 22. julija, na Igu pa je Jasin 
zabele`il `e 58. zmago). Iskrene ~estitke 
so mu z aplavzom na polni tribuni in ob 
stezi v nedeljo, 8. julija, namenili {tevilni 
obiskovalci. 

Konji, Konjeni{ki klub s prireditvami in ~lani 
kluba tako {e naprej nadgrajujejo  pre-
poznavnost Komende. Zato je razumljivo, 
da hipodrom ostaja {e naprej  pomembna 
prostorska umestitev v ob~ini tudi na 
drugi lokaciji. Tako bo Komenda namre~ 
{e naprej poznano ime slovenske dr`ave 
v Evropi.

Andrej Žalar

Naslednja dirka 16. septembra
Tretja leto{nja dirka bo v Komendi 16. 
septembra. Takrat bo v znamenju 60 
zmag Jasina, v Konjeni{kem klubu bo 
prijateljsko sre~anje s ~lani nem{kega DTC 
iz Wuerssna, slovesno pa bodo odprli tudi 
klubske turisti~ne sobe.

prireditve na hipo-
dromu v Komendi je 
bila spominska dirka 
Rudolfa Maistra pod 
pokrov i te l js tvom 
Ministrstva za ob-
rambo R Slovenije. 

Druga posebnost 
sredi popoldneva 
pa je bila povezana 
z zanimivim dogod-
kom. Konjeni{ki klub 
Komenda je za dela 
na stezi in druga 
opravila dobil novi 
traktor New Holland, 
katerega pokrovitelja 
sta bila ITRO d.o. o. 
[tore in Kmetijski 
center Lah. Prev-
zem te pomembne 
klubske pridobitve je 
slovesno blagoslovil `upnik Pavle Juhant, 
sicer doma~in v komendski fari, obele`ili 
jo tudi ~lani Folklorne skupine Dru{tva 
upokojencev Komenda, pozdravil in za`elel 
{e naprej uspehov klubu pa je tudi Ciril 
Smrkolj, predsednik Zveze dru{tev kasa{ke 
centrale Slovenije. Slovesno povorko na 
hipodromski stezi ob tribuni pa so pripravili 
~lani Dru{tva Stari traktor Moste, ki so 
obudili spomin na stare ~ase s traktorji od 
18 do 35 konji, nazadnje pa so se v povorki 
predstavili {e novi traktorski mogo~niki s 60 
konji. Za {tevilne obiskovalce je bila to res 
prava pa{a za o~i.

Tretja posebnost, ki pravzaprav sploh 
ni bila posebnost, pa je bila zadnja, 7. 
dirka, v kateri je tekel tudi konj Jasin GL, 
last Toma`a Laha s Klanca. Pred to dirko 
je {el Toma` pe{ na Brezje v zahvalo in 
pripro{njo za zdravje, saj je Jasin  pred 

Konjeni{ke prireditve so v Komendi tradicija 
in vsakokrat privabijo ob hipodromsko 
stezo in na tribuno {tevilne prijatelje in lju-
bitelje tega {porta. Tako je bilo tudi drugo 

julijsko nedeljo, ko so obiskovalci kljub 
vro~emu popoldnevu napolnili tribuno in 
prostor ob ograji steze, na kateri je bilo 
tokrat zanimivo ne le zaradi dirk, marve~ 
tudi zaradi drugih dogajanj.

Prva posebnost druge leto{nje kasa{ke 

Cirilj Smrkolj je podelil pokal zmagovalcu 
dirke Rudolfa Maistra

Na ~elu povorke (od leve proti desni) `upnik 
Pavle Juhant, predsednik kluba Alojz Lah in 
direktor ITRO Simon Pucin 

Stare traktorje (v ozadju novi New Holland) so predstavili ~lani Dru{tva Stari traktor Moste

Novi New Holland Konjeni{kega kluba Komenda 

Jasin GL je na dirki 8. julija v Komendi tekel 
svojo 57. zmago.  

Konji so komendska prepoznavnost
8. julija je bila na hipodromu v Komendi zanimiva konjeni{ka prireditev.
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Župan Toma` Drolec:

Naprej po poti zaupanja 
Maratonsko pot smo hodili od lanskega aprila, da smo pri{li do cilja. 

Kako v teh poletnih dneh ocenjujete delo 
v ob~ini v prvem poletju oziroma pred 
po~itnicami?
»Veliko se je dogajalo in se dogaja. Posebej 
bi izpostavil tisto, kar nas je najbolj te`ilo. To 
je bilo soglasje Zavoda RS za varstvo naravne 
dedi{~ine v zvezi s Poslovno cono II. To so-
glasje je bilo namre~ potrebno za izdajo tako 
imenovanega pozitivnega mnenja, ki ga za 
okoljsko poro~ilo izda Ministrstvo za okolje in 
prostor. Po zadnjih informacijah bo soglasje 
izdano in zadr`kov za  pozitivno mnenje 
Ministrstva za okolje in prostor k okoljskemu 
poro~ilu ni ve~. 
Bila pa je to »maratonska pot«, ki smo jo 
»hodili« od lanskega aprila naprej. Smo jo 
pa morali »hoditi«, ker je bil to pogoj za nad-
aljevanje izgradnje Poslovne cone II. Na njej 
pa, vemo, temelji ves nadaljnji razvoj in sleherni 
od opredeljenih in sprejetih razvojnih finan~nih 
projektov v ob~ini. Sledila bo tridesetdnevna 
javna razgrnitev okoljskega poro~ila in revizije 
tega poro~ila. V tem ~asu bo organizirana v 
ob~ini tudi javna obravnava. 
Po kon~ani razgrnitvi in javni obravnavi bomo 
dopolnjeno okoljsko poro~ilo in revizijo 
ponovno posredovali Ministrstvu za okolje in 
prostor, da kon~no pridobimo soglasje. Temu 
pa naj bi potem, poenostavljeno re~eno, sledil 
sprejem lokacijskega na~rta. Skratka, gre za 
postopek, da pridobimo lokacijski na~rt, ki je v 
nadaljevanju osnova za vse potrebne korake za 
pridobitev potrebnih gradbenih dovoljenj.«
Torej so se vrata za lokacijski na~rt za~ela 
odpirati?  
»Mislim da. Pridobitev lokacijskega na~rta je 
nadvse pomembna ̀ e iz naslednjega razloga. 
S sprejetjem tega na~rta bodo za podjetje Po-
slovna cona Komenda, kakor tudi za ob~ino, 
izpolnjeni pogoji za izpla~ilo preostalega dela 
kupnine za parcele v Poslovni coni II. Tako naj 
bi vsi lastniki zemlji{~ na obmo~ju Poslovne 
cone II letos tudi dobili pla~ana zemlji{~a. 
Ob~ina pa bo potem za~ela uresni~evati tudi 
tisti del prora~una, ki je vezan na  poslovno 
cono in na investicijska vlaganja. Ali druga~e 
povedano, Poslovna cona je vhod, so vrata, v 
jutri{njo investicijsko dejavnost v ob~ini.
S tem je bilo v zadnje pol leta ogromno dela. 
Do`ivljali smo dobesedno stresno in pregov-
orno potrjevanje, da dr`avni mlini meljejo 
po~asi. Vendar, saj vemo,  konec dober, vse 
dobro. Upam, da bomo nazadnje zadovoljni 
nad pogoji za nadaljevanje.«

Mislite, da je tale maratonska pot 
koga preve~ iztirila in za~ela rojevati  
malodu{je? 
»To ravno ne. ^utim pa ta trenutek nekaj ve~ 
nestrpnosti. Morda so se nas nekateri uspehi 
v minulem ~asu tudi res tako »prijeli«, da so 
na~rtovanja, pogledi, `elje, cilji postali nekaj 
vsakdanjega, samoumevnega. Saj, ~e po-
mislim,  je bilo v ob~ini Komenda doslej vse 
nekako samoumevno uresni~ljivo. Vendar,  ~e 
pomislimo, ni bilo vedno tako. Rad bi spom-
nil, da je bilo predvsem {e kako pomembno, 
da smo vsi skupaj v tisto, kar smo delali, kar 
delamo, verjeli in delali z zaupanjem. ^e ne 
bi bilo skupne volje in zaupanja, marsikateri 
projekt ne bi uresni~ili, marsikaj ne bi uredili in 
dosegli. Sedaj je trenutek, ko velja to spomniti 
in poudariti. Zato ni na mestu malodu{no in 
nestrpno gledanje na sedanje stanje.  
Torej, ta trenutek sta nam potrebna strpnost 
z ugotovitvijo, da smo veliko naredili. ^e ne 
bomo sposobni tak{nih ugotovitev, priprav-
ljenosti in ZAUPANJA, se  lahko zgodi, da se 
{e dolgo ne bomo veselili. To se je ̀ e ve~krat 
ponovilo. Zato se tudi ob tej priliki zahvaljujem 
za zaupanje in mislim, da ni razlogov, da 
ga ne bi imeli {e naprej. Potrebovali pa ga 
bomo, ko se bomo lotevali enega najve~jih 
{portnih projektov in sicer centralnega hipo-
droma severno od Žej. Da bomo sploh lahko 

za~eli s pogodbenimi pripravami zanj, smo 
morali po~akati na odmere za cesto Želodnik 
- Vodice na obmo~ju Most. Sedaj imamo 
vse pogoje, da lahko za~nemo podpisovati 
pogodbe. Prepri~an sem, da nam bo tudi 
projekt hipodrom z  ve~namenskim {portnim 
objektom, ~e bomo verjeli in zaupali vanj, 
uspel. ^e pa tak{nega zaupanja med nami 

ne bo, se v na{em prostorskem planu, ko 
bomo jeseni opredeljevali lokacijo, lahko od 
tega cilja poslovimo. Zaupanje je edina pot 
k uspehu.«

Pa {e pogled na ostala trenutna dogajanja. 
Kaj bi izpostavili?   
»Trenutno poteka postopek za pridobitev 
gradbenega dovoljenja in imamo razpis za 
izgradnjo mostu [olska pot z dostopom z 
Glavarjeve. Most bo zgrajen {e letos. 
S sprejetem odloka o kanalizaciji se pri~enjajo 
priklju~evanja na kanalizacijo, kjer bo to `e 
mogo~e.  
Zadovoljen sem zaradi dokon~nega podpisa  
pogodb med ob~ino, Konjeni{kim klubom 
in podjetjem, ki bo gradilo nove hleve preko 
P{ate, trgovino za Mercator in okrog trideset 
stanovanj nad trgovino. Zares sem vesel, da 
se je ta zadeva sedaj razre{ila. S pridobitvijo 
gradbenega dovoljenja bodo najprej zgrajeni 
hlevi, temu pa bo potem sledilo uresni~evanje 
centra.  
Potek oziroma izgradnja ceste Želodnik 
- Vodice skozi Moste poteka po na~rtih. 
Geometri so bili na terenu in imamo {e 
neuradne geodetske izmere. ^ez mesec, 
dva lahko pri~akujemo prve pogodbe za 
odkup zemlji{~, do konca leta pa gradbeno 
dovoljenje. Temu pa naj bi potem sledil tudi 
za~etek gradnje. Skratka, glede ceste bi 
rekel, da priprave potekajo normalno in v 
okvirih na~rtovane dinamike.   
Pospe{eno dela potekajo v {oli Moste za 
potrebno prenovo avle v pritli~ju in prvem 
nadstropju oziroma nekaterih prostorov in v 
{oli Komenda za ureditev {e enega oddelka 
za otro{ko varstvo, s ~imer bo trenutno vsem 
star{em, ki so oddali vloge za sprejem otrok v 
vrtec, in otroci izpolnjujejo pogoje za sprejem, 
omogo~en sprejem njihovih mal~kov v orga-
nizirano varstvo.«

Andrej Žalar

Deseti oddelek vrtca – Ko je 1999. leta Ko-
menda postala samostojna ob~ina, je bilo 
v vrtcu pet oddelkov. Letos v {oli v Komendi 
urejajo `e deseti oddelek. Na junijski seji 
ob~inskega sveta pa je `upan poudaril, da se 
tokrat zadnji~ prostor za varstvo najmlaj{ih 
re{uje na ra~un {olskega prostora. Prihodnje 
leto je na~rtovan za~etek gradnje vrtca s 15 
oddelki. – A. @.

Obnova v {oli v Mostah – V pritli~ju in 
prvem nadstropju {ole Mostah potekajo med 
po~itnicam pred jesenskim za~etkom {ole 
temeljita prenavljanja stropov, sten, sanitarij, 
oken... - A. @.
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Poletna signalizacija
Pravi po~itni{ki in dopustni{ki za~etek 
poletja so tudi letos naznanile obnov-
ljene talne oznake na ob~inskih cestah 
in parkiri{~ih. – A. @.

Va{ki odbor @eje
Na prvo sejo se je 5. julija sestal va{ki 
odbor @eje. Na sestanku, ki sta se ga 
udele`ila tudi `upan Drolec in pod`upan 
Kepic, so za predsednika odbora izvo-
lili Toma`a Lamov{ka, za namestnika 
pa Igorja [tebeta. @upan je na sestanku 
predstavil ~lanom odbora traso ceste 
@elodnik – Vodice oz. obvoznice v Mo-
stah, pod`upan pa je obljubil, da se bo 
udele`eval sestankov odbora in svetoval 
pri delu. –  (a`)

Parkiri{~a in grobovi
Pri farni cerkvi v Komendi je 29. junija, na 
praznik apostolov Petra in Pavla, generalni 
vikar in {kof dr. Anton Jamnik s sprem-
stvom ob 860-letnici `upnije blagoslovil 
parkiri{~e in del pokopali{~a. Na podlagi 
sporazuma med cerkvijo in ob~ino je ure-
ditev parkiri{~a za ve~ kot 50 avtomobilov 
ob~ino veljala okrog 155.000 evrov. Na 
pokopali{~u pa je bilo urejenih 17 `arnih 
in 12 klasi~nih grobov. – A. @.

Tudi v letu 2007 so kmetijce prizadele nara-
vne nesre~e. Na na{em podro~ju je bila 
to~a in ob~inska komisija je takoj pristopila k 
ocenjevanju {kode in spro`ila tudi vse ostale 
postopke, ki bi posledice to~e lahko zmanj{ale. 
Ker pa nekateri od ob~inskih komisij pri~akujete 
tudi finan~no podporo sem iz »Zakona o 
odpravi posledic naravnih nesre~« potegnila 
nekaj delov
Kaj je naravna nesre~a?
Naravna nesre~a je nesre~a, ki jo povzro~i:
• potres, sne`ni ali zemeljski plaz ali poplava, 

~e povzro~ijo {kodo na stvareh, ali
• neugodne vremenske razmere, kakor so 

zmrzal ali slana, to~a, led ali `led, de`evje 
ali su{a, ~e povzro~ijo {kodo v kmetijski 
proizvodnji in uni~ijo ve~ kakor 30 % obi~ajne 
letne proizvodnje posameznega kmetijskega 
gospodarstva, ali

• mno`i~en izbruh rastlinskih {kodljivih orga-
nizmov ter rastlinskih ali ̀ ivalskih bolezni, ~e 
povzro~ijo {kodo v kmetijski proizvodnji.

Ali sem upravi~en do sredstev za 
odpravo posledic?
Sredstev po tem zakonu ni mogo~e pridobiti 
ali dodeliti za odpravo posledic neugodnih 
vremenskih razmer v kmetijski proizvodnji ali 
na gospodarskih objektih kmetijskih gospo-
darstev ali za odpravo posledic mno`i~nega 
izbruha rastlinskih {kodljivih organizmov ter 
rastlinskih ali `ivalskih bolezni, ~e je bila za 
odpravo teh posledic omogo~ena pridobitev 
dr`avne pomo~i v obliki sofinanciranja zava-
rovalne premije. 
Pri odlo~anju o vi{ini sredstev za odpravo 
posledic {kode v kmetijstvu je treba zagotoviti, 
da vsota sredstev, dodeljenih po tem zakonu, in 
sredstev, dodeljenih kot izpla~ilo zavarovalnega 
zneska, ter sredstev, dodeljenih iz dr`avnega 
in ob~inskih prora~unov kot neposredno 
izpla~ilo v kmetijstvu za odpravo posledic 
naravnih nesre~, ni ve~ja od zmanj{anja vred-
nosti kmetijske proizvodnje, nastalega zaradi 
posledic nesre~e.
Sredstva za odpravo posledic {kode v 
kmetijstvu se ne smejo dodeliti pri odpravi 
posledic {kode v kmetijstvu na kmetijskih 
zemlji{~ih, ~e njihova najemnica ali najemnik 
(v nadaljnjem besedilu: najemnik) ali njihov 
lastnik v ~asu nastanka {kode ni bil vpisan 
v register kmetijskih gospodarstev, ki ga 
vodi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in 
gozdarstvo.
Kdaj se vlada odlo~i za uporabo sred-
stev iz prora~una?
Vlada mora pri odlo~anju o uporabi sredstev za 
odpravo posledic {kode v kmetijstvu upo{tevati 
naslednja merila:
• sredstva za odpravo posledic {kode v kmeti-

jstvu se lahko uporabijo za odpravo posledic 
posamezne naravne nesre~e, za katero 
je ocena neposredne {kode v kmetijstvu 
ve~ja od 0,3 promila na~rtovanih prihodkov 
dr`avnega prora~una,

Naravne nesre~e v kmetijstvu
Kolik{na je najve~ja vi{ina dodeljenih 
sredstev?
Upravi~encu se dodelijo sredstva v vi{ini do 
najve~:
• 30 % potrjene vi{ine {kode ali za obmo~ja 

z omejenimi mo`nostmi za kmetijsko deja-
vnost do najve~ 40 % potrjene vi{ine {kode, 
~e je kmetijska proizvodnja zavarovana za 
{kodo v kmetijstvu zaradi neugodnih vre-
menskih razmer,

• 40 % potrjene vi{ine {kode ali za obmo~ja 
z omejenimi mo`nostmi za kmetijsko 
dejavnost do najve~ 45 % potrjene vi{ine 
{kode, ~e {koda v kmetijstvu nastane zaradi 
neugodnih vremenskih razmer, za katere 
na obmo~ju Republike Slovenije ni mo`no 
skleniti pogodbe o zavarovanju kmetijske 
proizvodnje.

Kako se izra~una vi{ina {kode?
Komisija za odpravo posledic {kode v kmetijstvu 
dolo~i potrjeno vi{ino {kode posameznemu 
upravi~encu za vsak posamezni kmetijski 
pridelek posebej na podlagi podatkov o:
• zmanj{anju kmetijske proizvodnje iz prijave 

upravi~enca,
• povpre~nem zmanj{anju kmetijske proizvod-

nje na geografsko zaokro`enem obmo~ju, 
kjer upravi~enec proizvaja kmetijske 
pridelke,

• obi~ajni letni proizvodnji kmetijskega 
pridelka,

• povpre~ni tr`ni ceni kmetijskega pridelka,
• povr{inah kmetijskih zemlji{~, na katerih je 

upravi~enec izvajal kmetijsko proizvodnjo.
(4) Pri dolo~itvi vi{ine sredstev, ki se jih 
upravi~encu dodeli za {kodo v kmetijstvu, 
je treba zagotoviti, da za posamezno vrsto 
kmetijske proizvodnje v letu nastanka {kode 
v kmetijstvu vsota:  ne presega 80 % in na 
obmo~ju z omejenimi mo`nostmi za kmetijsko 
dejavnost 90 % zmanj{anja vrednosti kmeti-
jske proizvodnje, pri ~emer se zmanj{anje 
vrednosti kmetijske proizvodnje izra~una kot 
razlika med:
• zmno`kom obi~ajne letne proizvodnje 

kmetijskega pridelka in povpre~ne tr`ne 
cene tega pridelka v letu nastanka {kode v 
kmetijstvu in

• zmno`kom dejanske letne proizvodnje 
kmetijskega pridelka v letu nastanka {kode 
v kmetijstvu in povpre~ne tr`ne cene tega 
pridelka v letu nastanka {kode v kmetijstvu.

Kdaj se sredstva ne dodelijo, ~etudi 
smo do njih upravi~eni?
Upravi~encu se ne dodelijo sredstva za 
odpravo posledic {kode v kmetijstvu, ~e 
pristojni in{pektor ugotovi, da je upravi~enec 
proizvajal kmetijski pridelek v letu nastanka 
{kode v nasprotju s predpisi, ki urejajo 
varstvo okolja, ali predpisi, ki urejajo varstvo 
voda, namenjenih oskrbi s pitno vodo na teh 
kmetijskih zemlji{~ih. op. ( pravilna uporaba 
ffs in gnojil)

Pripravila: Damjana Ilja{,
Kmetijski zavod Ljubljana
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V mesecu juniju so se za~ela razli~na tek-
movanja, ki so jih organizirala dru{tva iz 
ljubljanske regije. Na{e dru{tvo se takih 
tekmovanj z veseljem udele`uje in na njih 
sodeluje, vedno pa tudi dosegamo dobre 
rezultate, na katere smo zelo ponosni.
Prvo tako tekmovanje so bile regijske kme~ke 
igre, ki so jih letos organizirali DPM Litija in 
[martno. Vse skupaj se je za~elo v soboto, 
9. junija, ob 15. uri s prijavo ekip na samo 
tekmovanje. Na tekmovanju je bilo 9 ekip, 
ki so tekmovale za zmago in za uvrstitev na 
dr`avne kme~ke igre. Samo tekmovanje se 
je pri~elo s ko{njo, kjer so kosci posku{ali 
v najkraj{em ~asu pokositi ~im bolj ~isto 
svojo parcelo. Sledile so jim grabljice, ki 
so morale ravno tako v najkraj{em ~asu 
spraviti poko{eno seno na kopico in nato {e 

temeljito pograbiti. Tu se lahko pohvalimo, da 
imamo najbolj{ega kosca Mateja Pibernika iz 
Vol~jega Potoka in najbolj{o grabljico Ireno 
Gerbic iz Kr{i~a pri Stahovici. Nato pa so 
svoje spretnosti pokazali {e `upani, kjer je 
bil najhitrej{i `upan ob~ine Morav~e. Igre, ki 
so sledile, so zahtevale sodelovanje celotne 
ekipe in ekipnega duha.
Prva igra je bila spravilo pridelkov, kjer so 
ekipe tekmovale v prenosu pridelkov na 
razli~ne na~ine. Sledila je igra peke kruha, 
ki je od igralcev zahtevala, da so si podajali 
»kruh« kot v pekarni z loparji za kruh. Kot zad-
nja igra pa je bila igra presene~enja. Tu so se 
tekmovalci najprej vrteli okoli koli~ka, sledila 
pa je dirka na smu~eh, kjer so isto~asno na 
enih smu~eh smu~ali trije tekmovalci. Igro je 
bilo zabavno gledati, tekmovati pa verjetno ni 
bilo tako lahko. Na{a ekipa je dosegla skupno 
5. mesto in se s tem uvrstila na dr`avne 
kme~ke igre v Trebnjem. Po kon~anih igrah 
pa je sledilo veselo dru`enje z ansamblom 
Ceglarji.
Teden dni kasneje smo bili povabljeni na 
kme~ke igre v Blagovico. Tudi tukaj smo se 
pomerili v zanimivih in {aljivih igrah. Hodili 
smo na hoduljah, iz soda polnega vode jemali 
jabolka (brez pomo~i rok), si podajali orehe in 
nosili vodo iz bli`njega potoka. Na{a ekipa je 
na koncu osvojila tretje mesto in si prislu`ila 

nov pokal v na{ih `e tako bogatih vitrinah. 
Po igrah pa je sledila veselica z ansamblom 
Gamsi.
V mesecu juniju pa je na{e dru{tvo orga-
niziralo pravi mali turnir v odbojki na travi. 
Povabili smo dru{tva iz celotne ljubljanske 
regije. Za~etek tekmovanja je bil ob 16. uri. 
Prijavilo se je 6 ekip, med njimi pa je bilo 
tudi dru{tvo Fontanci, ki so poskrbeli za res 
prijetno dru`enje, pokazali pa so tudi veliko 
znanja. Ekipe smo razdelili na dva dela, tako 
da je vsaka igrala z vsako ekipo. Na koncu 
pa je sledila napeta in zelo zanimiva finalna 
tekma med DPM Kamnik in pa dru{tvom 
Fontanci, ki so na koncu tudi zmagali. Drugo 
mesto je pripadlo DPM Kamnik, tretje pa DPM 
LI[. Po turnirju je sledila velika vrtna veselica z 
ansamblom Viharnik ter bogatim sre~elovom. 
Na tem mestu bi se radi {e enkrat zahvalili 
na{im sponzorjem, ki so nam pomagali, da 
smo izpeljali tako zahteven projekt.

^e smo vas z zgoraj opisanimi dogodki 
premamili in bi se nam radi pridru`ili, imamo 
vsak prvi petek ob 20.30 v Godi~u sestanke, 
kamor ste lepo povabljeni. Povabljeni pa ste 
tudi na na{o internetno stran www.dpmkam-
nik.com, kjer si lahko ogledate tudi slike in 
ostale zanimivosti. 

DPM KAMNIK

Diamantna ma{a 
rojaka Maksimilijana 
Ocepka
V nedeljo, 15. julija, dopoldne je v `upnijski 
cerkvi sv. Petra v Komendi praznoval dia-
mantni ma{ni jubilej (65 let duhovni{tva) 
~astni kanonik Maksimilijan Ocepek, na{ 
rojak s Komendske Dobrave. Stanuje 
pri zagreb{kih sestrah usmiljenkah na 
[utni v Kamniku, kjer je tudi njihov hi{ni 
duhovnik, rad pa pomaga tudi pri pastoralnih 
opravilih v bli`nji `upnijski cerkvi Marijinega 
brezmade`nega spo~etja v Kamniku in 
v tamkaj{njem domu upokojencev. Prav 
v Kamniku je v nedeljo, 1. julija, najprej 
slovesno obhajal diamantno ma{o, nasled-
njo nedeljo, 8. julija, pa v @eleznikih, kjer je bil 
dolga leta ̀ upnik. Iz tega kraja je soupravljal 
`upniji Zali log in Dra`go{e, kjer 
je v te`kih povojnih razmerah 
zidal novo `upnijsko cerkev.

Jubilanta sta pozdravila Fer-
dinand Lah iz Suhadol in lju-
bljanski stolni pro{t, prelat 
Jo`ef Lap, rojen v Nasov~ah, 
ki je prav tako obele`il 40 let 
duhovni{tva in 30 let cerkvene 
slu`be v Novem mestu in Lju-
bljani.

Jo`e Pavli~

Ne le evropska, 
svetovna varnost
Evropska Agencija za kemikalije je pri~ela 
z delom - Velik dose`ek na podro~ju kemi-
jske varnosti ne le v evropskem, temve~ 
tudi svetovnem merilu.
Evropska agencija za kemikalije je bila ustanov-
ljena na podlagi uredbe REACH (registracija, 
evalvacija in avtorizacija kemikalij) in je pri~ela 
delovati 1. junija 2007. Namen te zakonodaje je 
varovanje zdravja ljudi in okolja pred nevarnimi 
vplivi kemikalij ob zagotavljanju prostega pretoka 
blaga.
Najvi{ji organ upravljanja agencije je Upravni 
odbor, ki je imel svoje prvo sre~anje od 27. do 
29. junija 2007 v Helsinkih. Slovenijo v Upravnem 
odboru zastopa dr. Marta Ciraj, direktorica 
Urada RS za kemikalije. Upravni odbor ima 35 
~lanov, od tega je 27 imenovanih od dr`av ~lanic, 
trije so ~lani Komisije, trije pa so zainteresirani 
udele`enci, ki jih prav tako predlaga Komisija, 
dva pa sta iz vrst Evropskega parlamenta.
Prora~un za 7 mesecev leto{njega leta (od ju-
nija do konca decembra) zna{a 15,3 mio EUR. 
Prora~un za leto 2008 je 66,4 mio EUR.
Delovni program ECHA za leto 2007 se 
osredoto~a na glavne naloge, ki jih je treba 
postoriti, da bi bila ECHA popolnoma operativna 
1. junija 2008, ko bodo zavezanci po uredbi 
REACH 1907/2006 pri~eli z on-line predlaganjem 
pred-registracijskih in registracijskih dosjejev 
o kemijskih snoveh. Delovni program tako 
pokriva operativno organizacijska vpra{anja. 
Pomembna pa bo vsekakor predvsem uvel-
javitev nove kemijske zakonodaje v EU, ki bo 
v globalnem trgovanju imela velik vpliv tudi 
na ostale dele sveta, saj se bodo na EU trgu 
lahko pojavljale le kemikalije, ki bodo ustrezale 
visokim standardom za varnost in zdravje ljudi, 
dolo~enimi z uredbo REACH. Zato tudi ni ~udno, 
da imajo sodelavci agencije, ki odgovarjajo na 
vpra{anja v zvezi z uredbo, najve~ dela prav s 
pojasnjevanjem zakonodaje dr`avam zunaj EU, 
kot so Kitajska, Rusija, ZDA, Indija idr.

16. tabor SLS
Slovenska ljudska stranka vabi na 16. tabor 
SLS, ki bo v nedeljo, 9. septembra 2007, v 
Postojni. Za organiziran odhod iz Komende 
se lahko prijavite do 25. avgusta 2007 na 
telefon 051-688-705.

Ekipa DPM Kamnik z navija~i

Novice iz Dru{tva pode`elske 
mladine Kamnik
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Avstrijski izobra`enci 
v Komendi
V torek, 19. junija, popoldne je Komendo 
obiskala ve~ja skupina avstrijskih upoko-
jenih u~iteljic, ki so leta 1953 maturirale na 
u~itelji{~u Marija Regina v Döblingu na Du-
naju. Spremljali so jih mo`je. Obiskovalke je 
vodil malte{ki vitez Johann Sachs z Dunaja, 
pridru`il pa se jim je tudi nekdanji tirolski 
de`elni glavar Partl. Pomnike na cerkvenem 
trgu v Komendi in znamenitosti `upnijske 
cerkve jim je razkazal in v nem{~ini ve{~e 
pribli`al univ. dipl. ekonomist Jo`e Ko~ar 
iz Most. Obiskovalci so bili navdu{eni nad 
lepoto ̀ upnijske cerkve in urejenostjo trga ter 
njene okolice, v cerkvi pa so tudi zapeli.

Jo`e Pavli~

Poslikave na stropu 
komendske cerkve
Obiskovalci `upnijske cerkve sv. Petra v Ko-
mendi dobro vemo, da sta njen prezbiterij in 
ladja poslikana s freskami. Manj pa je tak{nih, 

ki bi vedeli povedati, da je to naredil kamni{ki 
slikar Matija Ko`elj, ki je veliko slikal v na{em 
koncu (cerkev sv. Bo{tjana in kapelica Marije 
Kraljice z Detetom v Mostah, kapelici Sv. Kri`a 
na Kri`u in Marije Kraljice jugovzhodno od te 
vasi) in okolici ter drugje po Sloveniji. [e manj 
pa je tistih, ki bi vedeli povedati, koga je slikar 
upodobil na svojih slikah in kaj pomenijo 
naslikani prizori.

V Bogoljubu {t. 12, letnik X, leto 1912, str. 419 
je natan~en zapis o poslikavah v komendski 
cerkvi, ki bo pri{el prav tudi na{im turisti~nim 
vodnikom, ko bodo vodili skupine od ene 
do druge komendske kulturno-umetni{ke 
dragocenosti in zanimivosti, h katerim go-
tovo med prvimi spada `upnijska cerkev z 
enim najlep{ih lesenih baro~nih oltarjev na 
Slovenskem.

Jože Pavli~

V domovini starih 
star{ev
V Slovenski hi{i v Buenos Airesu `e 47 let 
deluje petletni Srednje{olski te~aj ravnatelja 
Marka Bajuka. Ob sobotah ga obiskujejo 
dijaki in dijakinje slovenskega rodu, ki med 
tednom hodijo v argentinske gimnazije. 
Ves pouk je v sloven{~ini, obiskovalci pa 
se poleg jezika svojih dedov in babic (so 
namre~ `e tretji rod slovenskih izseljencev 
po drugi svetovni vojni v Argentini) u~ijo {e 
zemljepisa Slovenije, zgodovine, slovstva, 
etnografije, verouka in drugih predme-
tov. V zadnjem letniku, ko imajo zimske 
po~itnice, vedno kam skupaj potujejo. To 
potovanje so poimenovali RAST (Roj abi-
turientov srednje{olskega te~aja). Sprva 
so obiskovali argentinske kraje, posebej 
{e Barilo~e v vzno`ju Andov, odkar je Slo-
venija samostojna dr`ava, pa prihajajo k 
nam. Najprej s tem namenom, da spoznajo 
kraje, od koder izvira njihov rod, nato pa od 
blizu tisto, kar so se u~ili v {oli. Po Sloveniji 

nastopajo s kulturnimi programi, ki so zanje 
tudi prilo`nost, da poka`ejo, ~esa so se v 
srednje{olskem te~aju nau~ili, zaple{ejo 
pa tudi slovenske in argentinske plese 
in zapojejo. V sloven{~ini se izpopolnijo 
na kraj{em te~aju slovenskega jezika pri 
nas.

Nekaj od teh maturantov je v preteklosti ̀ e 
obiskalo sorodnike v na{i ob~ini. Z leto{njo 
generacijo RAST-i, {estintrideseto po vrsti, 
sta v Slovenijo pri{la tudi brata Andrej (kot 
eden izmed spremljevalcev skupine) in 
Valentin @nidar (na fotografiji). Obiskala 
sta tudi sorodnike v Suhadolah, od koder 
izvira njun stari o~e Ivan @nidar, ki je bil `e 
ve~krat na obisku v Sloveniji in smo ga `e 
predstavili v Aplenci. Zelo sta bila vesela, 
da se jima je uresni~ila velika `elja videti 
kraje, od koder je njun rod. Pri nas jima je 
bilo zelo v{e~, najbolj pa sta bila navdu{ena 
nad prelepo slovensko pokrajino. Ta se 
jima bo, kot vse, kar sta pri nas do`ivela, 
vtisnila v trajen spomin. Potem jima bo tudi 
la`e zdr`ati v velemestnem hrupu in tru{~u 
Buenos Airesa in `e z ve~jim `arom ter 
zavestjo ohranjati plemenita izro~ila starih 
star{ev in star{ev.

Besedilo in slika Jo`e Pavli~

Praznik slovenske 
samostojnosti
Na ve~er praznika slovenske samostojnosti 
je tudi letos Kulturno dru{tvo Komenda, 
ki mu predseduje Bo{tjan Per{in, je na 

prostoru oziroma parkiri{~u 
za ob~insko stavbo pripravilo 
kulturni program. Nastopile so 
pevke, pevci – zbrani kar tako 
in harmonikar Bo`o Mati~i~ iz 
Kamnika. Po scenariju Francija 
Petri~a, ki je z  izvirno in duhovito 
spro{~enostjo tudi povezoval 
program, smo podobno kot lani, 
tudi tokrat do`iveli lep in prijeten 
predprazni~ni ve~er.

A. Ž.

Mo{ki zbor s pevci kar tako 

Harmonikarska legenda Bo`o Mati~i~, ki igra 
harmoniko `e 75 let.  
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Ob~ina Komenda in 
{iritev letali{~a Jo`eta 
Pu~nika Ljubljana
S {iritvijo Letali{~a Jo`eta Pu~nika Ljubljana (JP Ljubljana) lahko 
v nadaljnjih letih pri~akujemo porast potnikov na tem letali{~u, kar 
posledi~no pomeni tudi mo`nost uveljavitve same Ob~ine Komenda 
pri tem. Ob~ina Komenda s svoji vlaganji v infrastrukturo (Poslovna 
cona »Ozka Dela«, Poslovna cona Potok) postaja zelo pomemben 
igralec v Ljubljanski kotlini. Bli`ina letali{~a, avtocestnega kraka in 
na~rtovanje izgradnje glavne ceste @elodnik – Vodice daje Ob~ini 
tudi strate{ki polo`aj. Vse to nalaga Ob~ini Komenda, da se za~ne 
ustrezno pripravljati na izvedbo ter izvajanje Koncepta strategije pro-
storskega razvoja Ob~ine Komenda. S programom Priprave strategije 
Prostorskega razvoja Ob~ine Komenda, ki ga je pripravila v letu 2005 
zajema ̀ e veliko ciljev in vsebino, vendar je sedaj ~as, ko je potrebno 
stopiti korak naprej. Tudi koncept strategije prostorskega razvoja to 
Ob~ini tudi nalaga. Ob odprtju letali{~a JP Ljubljana  je bila ve~krat 
poudarjena izgradnja ̀ elezni{ke povezave med letali{~em JP Ljubljana 
in glavnim mestom Slovenije. ̂ e se ̀ elimo priklju~iti infrastrukturi, ki jo 
namerava Vlada zgraditi v prihodnosti, je potrebno sprejeti dolo~ene 
ukrepe. Znan nam je primer iz sosednje Ob~ine, kjer je zaradi drugih 
interesov ̀ eleznica ob{la kraj. Da se nam to ne bi zgodilo, naj se za~ne 
pridobivanje informacij o predvideni trasi ter nadaljnjem prizadevanju, 
da se ta trasa umesti v obmo~je Ob~ine Komenda in da se upo{teva 
tudi pomemben polo`aj obeh poslovnih con (Ozka dela in Potok)!

Lista Neodvisnih Ob~anov Ob~ine Komenda

Vodja Liste LNO Jurij Kern

Kak{ne pokrajine `elimo
Stali{~e Nove Slovenije do ustanavljanja pokrajin lahko 
povzamemo v naslednjih to~kah:
1. Menimo, da je ustanavljanje pokrajin v Sloveniji zelo odgovorna naloga, ki 
zahteva pred uveljavitvijo temeljit premislek in {iroko javno razpravo.
2. Podpiramo tak{ne zakonske re{itve ustanavljanja pokrajin, ki bodo 
zagotavljale resni~no decentralizacijo Slovenije v skladu z na~eli 
subsidiarnosti.
3. Prizadevamo se za re{itve, ki bodo pokrajinam nudile mo~no razvojno 
komponento. Pokrajine morajo postati generator skladnega regional-
nega razvoja.
4. Podpiramo tak{no ustavljanje pokrajin, ki ne bo zahtevalo dodatnega 
obremenjevanja slovenskih davkopla~evalcev.
5. Zagovarjamo financiranje pokrajin v skladu z na~eli javnega financiranja 
in dolo~bami zakona, ki ureja javne finance in v skladu z ustavno dolo~bo, 
da mora dr`ava pokrajini zagotoviti sredstva v sorazmerju z vrsto in 
obsegom prenesenih nalog. Financiranje pokrajine mora biti v skladu z 
na~eli preglednosti, u~inkovitosti in gospodarnosti ter finan~ne optimizacije 
upravljanja z javnofinan~nimi sredstvi.
6. Pokrajine morajo s finan~nega in organizacijskega vidika odpravljati in 
odpraviti administrativne ovire za dr`avljane.
7. Pri ustanavljanju pokrajin bomo upo{tevali soglasje ob~in oziroma 
referendumsko voljo dr`avljanov.
8. Zagovarjamo ~im manj{e {tevilo pokrajin oziroma tak{no {tevilo, ki bo 
glede na kriterije za ustanovitev pokrajin zagotavljalo optimalno delovanje 
pokrajin.
OO NSI Komenda skupaj z odbori v okviru Regijskega odbora NSI 
Ljubljana-vzhod podpira oblikovanje t. i. “severnoljubljanske pokrajine”. 
Razloge za tak{no pokrajino smo predstavili ̀ e na 7. seji ob~inskega sveta 
in na www.nsi.si/oo/komenda.

Za OO NSI Komenda zapisal
Robert Rozman

Ob~inske smeti
Dobro po~utje vseh ob~anov je osnovni temelj, na katerem je potrebno 
graditi prihodnost na{e ob~ine in tak{no lahko dose`emo le z 
upo{tevanjem `elja {e zlasti, ~e jih jasno in mno`i~no izrazimo.
Izjava ̀ upana v Kamni{kem ob~anu, da smo akterji zbiranja podpisov 
krivi (?!) za kolebanje Ministrstva RS za okolje, da ne potrdi primernosti 
lokacije MBO v na{i gramoznici, me zato ne obremenjuje.
Nasprotno – hvale`na sem za {iroko podporo sokrajanov in ponosna, 
da kot ~lanica Odbora za ohranitev kvalitete pode`elskega bivalnega 
okolja in soudele`enka v aktivnostih proti postavitvi MBO postaje lahko 
pripomorem k temu. Vseskozi spremljam dogajanje glede sprejemanja 
lokacije in nikjer ne zasledim posebnega navdu{enja, ki ga pri na{ih 
ob~inskih mo`eh ni videti konca.
Denar ne more biti merilo za vse, k zni`anju cene odvoza smeti pa 
lahko bistveno prispevamo sami.
Tudi poslovnih con ima ob~ina Komenda ̀ e dovolj. Od njih ima zaenkrat 
dobi~ek le pe{~ica ljudi, pomembneje pa je, da zgolj in samo denar ne 
more biti vzrok za tako drasti~no poseganje v prostor, kot smo mu pri~a 
na nekaterih gradbi{~ih okrog nas. Ni~ nimam proti razvoju ob~ine, 
vendar pa se je treba zavedati, da vendarle `ivimo na pode`elju, ne 
pa na poligonu za betonska skorpucala. Da o tem, kaj lahko pomeni 
nenaden visok prirastek prebivalstva v manj{ih skupnostih, sploh ne 
izgubljam besed. Zato ponovno prosim, da suhadolsko jamo saniramo 
in prostor vrnemo kmetijski rabi.
Naj se ob koncu obregnem {e ob posameznike iz na{e ob~ine, ki 
mislijo, da so zmo`ni v eni osebi re{evati psiholo{ka, filozofska, 
moralna, gospodarska, politi~na in kulturna vpra{anja, hkrati pa 
dregajo v neodtuljive pravice ljudi okoli sebe in jih radi tudi komentirajo 
v medijih. Zanje se bo o~itno vedno na{lo dovolj prostora, da bodo 
v svoji ‘nezmotljivosti’ trkali na vest drugih. Tako gospodu, ki je imel 
~as in voljo na ob~inski slavnostni seji opazovati, ali so prisotni tudi t.i. 
protestniki, lahko v svojem imenu povem, da v ~asu, ko smo ~akali na 
to, ali bo v Suhadolah MBO ali ne, res nisem imela posebnega razloga 
za ob~insko veselje.

Ivanka [pende

Sodelujemo in ne 
podiramo
Na zadnjem sestanku ~lanov liste TRN smo razpravljali tudi o 
ureditvi hipodroma z okolico. V treh to~kah smo bili enotni, da je 
projekt morda premalo dore~en. Tudi tak kot je, bo sicer slu`il 
svojemu namenu, vendar smo bili mnenja, da ne gre na~rtovati 
tako pomembnega kri`i{~a pred osnovno {olo. Z Glavarjeve 
ceste proti hipodromu je pri~akovati kar nekaj prometa, zato bi 
bilo bolje ohraniti tisti zgodnji predlog projekta, ki je imel kri`i{~e 
za uvoz k novemu centru pri Sadarjevi ulici.

Tudi sedanja {olska pot je v delu ob hipodromu zgubila svoj 
namen. Dosedanje izku{nje bi nas morale nau~iti, da prometnih 
znakov na {olski poti nih~e ne spo{tuje, zato bo varnost otrok 
z novim projektom {e bolj vpra{ljiva. Morda bi bilo mo`no re{iti 
problem s pe{ potjo ali bolje s stezo {e dovolj stran od P{ate, po 
kateri res ne bi bil mogo~ drug promet kot pe{ hoja.

Zdelo se nam je, da tudi za pove~an promet med mno`i~nimi 
prireditvami ni dovolj poskrbljeno. Prometne poti bi morale 
omogo~iti izrazit enosmerni promet – vstop na hipodrom na eni 
strani in izhod na drugi strani.

Obdelali smo tudi najemno pogodbo z mladinskim centrom za 
najem kletnih prostorov v Domu. Predlagali smo popravke, ki so 
bili `e na zadnji seji ob~inskega sveta sprejeti.

Za spremembe prometnega re`ima ob hipodromu smo verjetno 
nekoliko pozni, morda pa se bo dalo med izvajanjem kaj bolj 
prakti~no izpeljati. Ne rinemo pa z glavo skozi zid in gradnje centra 
v Komendi ne mislimo {e med samim delom onemogo~ati, pa~ pa 
bomo tvorno spremljali rast nove pridobitve in dajali pripombe.

Za listo TRN, Baldomir Krem`ar

Člankov političnih strank in list ne lektoriramo in ne 
cenzuri ramo. Za  vsebino odgovarja avtor.
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Med nami pogosto `ivijo ljudje, ki s svojo 
skromnostjo nikjer izrazito ne izstopajo, so 
pa bistveni del ̀ ivljenja kraja. Velikokrat neo-
pazni, pa vseeno ~utimo, da so med nami, 
da s svojim delovanjem nekako vle~ejo za 
nitke, ki `ivljenje kraja povezujejo v celoto 
in vodijo soljudi tako, da se lep{e razumejo 
med seboj, da la`e in bolje sodelujejo. Taki 
ljudje so mali mojstri tudi za velike stvari, 
~eprav njihovo delo ne ustvarja prese`nikov, 
ki bi vodili do velikih uspehov ali dejanj. Pa 
so potrebni. In vsak kraj, ki take ljudi ima, je 
lahko hvale`en za njihovo soustvarjanje , za 
njihov prispevek med~love{kim odnosom in 
prijetno po~utje.

Kri` takega ~loveka ima. @e leta 1958 se 
je Lado Juntez priselil, si na{el `ivljenjsko 
sopotnico med doma~inkami in iz pristnega 
Dolenjca postal Kri`an. Marljiv, delaven in 
navzo~ povsod, kjer je bil potreben, in so 
njegovo delo cenili prav zaradi vestnosti in 
marljivosti.

Lahko bi rekli, da je otrok druge svetovne 
vojne in razmer pred njo in po njej. Bil je 
{esti od sedmih otrok, ki so se rodili na mali 

kmetiji v kraju Vrhek blizu [entjan`a na Do-
lenjskem. @e ime njegovega rojstnega kraja 
daje slutiti, da tu ni doma bogastvo,ampak 
delo in navajenost na kme~ka opravila, 
ki otrokom `e od malega krojijo `ivljenje. 
Dvanajstleten fanti~, potreben {e materine 
topline, je moral slu`it na ve~jo kmetijo, 
kjer je ostal dve leti – do leta 1941, ko je 
Evropo usodno razdelila druga svetovna 
vojna. Tudi v Ladovo rojstno vas je segla ta 
delitev – vas je bila razdeljena na dva dela 
– en del je pripadel Italiji, drugi del pa je 
ostal na nem{kem ozemlju, kjer je stala tudi 
doma~a hi{a. V ~asu popisa prebivalstva, 
ki je bil osnova za razselitev doma~inov v 
Nem~ijo, je ostal Lado nepopisan – slu`il 
si je kruh drugje. Zato ga roka Nemcev ni 
dosegla. Ni bil, kot vsi njegovi, izseljen. @
ivel je nekaj ~asa pri raznih sorodnikih, 
iskal znanstva tu in tam, dokler ga ni usoda 
zanesla na delo – zopet na kmetijo v Avstrijo 
– na Gradi{~ansko. Avgusta 1943 je dobil 

prvi dopust in dovolilnico za obisk doma~ih 
krajev.
Usoden obisk – usoden ~as. Te`ka odlo~itev 
mladega fanta, ki bi bil takrat {e kako 
potreben o~etovskega nasveta in materine 
ljubezni. Pa ni bilo ne enega ne drugega. 
Mati je umrla v ~asu, ko je `e bil na delu pri 
drugih ljudeh, o~e pa izseljen. Spoznal je 
dva partizana iz doma~ih krajev, onadva pa 
sta poznala njega in njegovo usodo. Od{el 
je z njima v dolenjske gozdove. Bilo je to 9. 
septembra 1943. Njegovo partizanstvo je 
trajalo vse do konca vojne. Delil je usodo 
borcev v 4. bataljonu Gub~eve brigade, leta 
1944 pa postal borec juri{nega bataljona 
XV. divizije. Delo je nadaljeval do leta 1949 
kot podoficir v takratni JLA in iz aktivnega 
sestava od{el – kam pa drugam, kot za 
delavca na kmete v okolico Kamnika. Kmalu 
se je zaposlil v Titanu – v livarni je prebil vso 
svojo delovno dobo – do upokojitve, ki jo je 
do~akal 4. julija 1984. Kmalu ga je prizadela 
izguba ̀ ene, vendar se pogumno spopada 
z `ivljenjem.
Dobil sem ob~utek, da je njegovo `ivljen-

jsko vodilo preprosto in hkrati 
pomembno: pomagaj, kjer zna{ 
in more{-posamezniku in dru`bi; 
ne {koduj nikomur.
Kmalu po priselitvi na Kri` je postal 
~lan Gasilskega dru{tva, kjer v 
~asih, ko predpisi {e niso bili tako 
zbirokratizirani, mnogo let delal 
kot blagajnik, pobiralec ~lanarine 
in prispevkov za delo dru{tva. 
Kot humanitarni delavec se je 
izkazoval pri delu Rde~ega kri`a 
– tudi tu je bila ~lanarina njegova 
domena. Bil je poverjenik Dru{tva 
upokojencev, kjer mu tudi ni u{lo 
pobiranje ~lanarine. Sam pravi, 
da so ga ljudje po teh njegovih 

dejavnostih tako poznali, da so ga takoj po 
prihodu v hi{o, pa ~eprav je pri{el ~isto po 
drugih opravkih, kar vpra{ali: »Koliko pa je 
treba danes pla~ati?«.
Seveda pa je tudi ~lan Zveze borcev NOB, 
kjer je tudi prapor{~ak. Pozna ljudi, ljudje 
poznajo njega. Kot prijetnega sogovornika, 
po{tenjaka in delovnega ~loveka. Ne hodi 
ve~ toliko okrog ljudi, kot je neko~. Dr`i 
se bolj doma, ~eprav tudi {e sede v avto. 
Z `ivljenjsko sopotnico skrbita za dom in 
okolico tako, da je videti »kot iz {katlice 
vzeto«. Ro`e, vrt in zemlja – to so njegove 
velike ljubezni. Tu ima korenine, trdno vrasle 
v doma~o grudo. Koko{i redita po doma~e, 
ne z mo~nimi krmili. Tudi zajci so taki, kot bi 
bili vzeti iz kataloga. Letos sta dala valit tudi 
doma~e pi{~ance. Bo kaj iz njih? Ne vesta 
{e, bi pa bilo prijetno okrog hi{e spet sli{ati 
{~ebetanje pi{~ancev. Kot neko~.
Lado je prijeten, `iv in iskriv sogovornik.

Tone Ogorevc

Prostovoljno delo
V dana{nji sodobni dru`bi obstaja ve-

lika nevarnost, da posameznik ne bo ve~ 
sposoben globokih ~ustvenih in solidarnos-
tnih odnosov in se bo dru`ba spremenila v 
d`unglo individualizma. Za svoj obstoj nujno 
potrebujemo vzajemnostno energijo.

In prostovoljno delo sku{a izvabiti iz vsake 
osebe tisto energijo vzajemnosti, ki jo vsaka 
dru`ba potrebuje, {e najbolj pa dru`ba, ki je 
strukturno zapisana ravnodu{nosti.

Prostovoljno delo, kot je razvidno `e iz 
samega imena, razvija neko svojo notranjo 
mo~ (logiko) in temelji na druga~nih na~elih 
kot dru`be.

Prostovoljno delo pomeni brezpla~no 
darovati nekaj svojega dela, znanja, sposob-
nosti, pozornosti, ~asa in `ivljenja drugim.

Prostovoljno delo bi moralo biti pro-
tiute` sodobni kulturi ravnodu{ja, pa ne 
zato, ker je bolj gibljivo in lahko hitreje 
prisko~i na pomo~ v potrebi in stiski kot 
zbirokratizirana organizacija, pa~ pa zato, 
ker ~loveka pripelje do notranje izpolnitve 
v odgovorni solidarnosti do drugega. Le 
tako se lahko rodi nova etika vzajemnosti.
(Jo`e Bajzek, Od skupine k skupnosti).

V na{i de`eli poteka neka oblika pranja 
mo`ganov tako, da nekaj kar naprej ponavl-
jajo: Posedovati stvari je dobro. Ve~ denarja 
je dobro. Ve~ je dobro. Ve~ je dobro. To po-
navljamo-in si damo ponavljati-vedno znova 
in znova, dokler ni nikomur ve~ do tega, da 
bi mislil druga~e. Povpre~en ~lovek je tako 
zmeden od tega, da ne vidi ve~ tistega, kar 
je zares pomembno. Vsepovsod so ljudje, 
ki hlastajo po novem. Imeti nov avtomobil. 
Nov kos lastnine. Najnovej{o igra~ko. In 
nato si `elijo o tem pripovedovati. Ti ljudje 
so tako la~ni ljubezni, da so se sprijaznili z 
nadomestki. Objemajo materialne stvari in 
pri~akujejo, da jim bodo vrnile objem. Toda to 
nikoli ne deluje. Materialne stvari ti ne morejo 
nadomestiti ljubezni ali miline ali ne`nosti ali 
~uta tovari{tva.

Denar ni nadomestek za ne`nost in mo~ 
ni nadomestek za ne`nost.

Vsepovsod vlada velika zmeda glede 
tega, kaj si `elimo, v nasprotju s tistim, kaj 
potrebujemo. Potrebujemo hrano, `elimo 
pa si ~okoladni sladoled s smetano. Do 
sebe moramo biti po{teni. Ne potrebujemo 
najnovej{ega {portnega avtomobila, ne 
potrebujemo najve~je hi{e.

Resnica je, da ti te stvari ne dajejo zado-
voljstva. Zares ti daje zadovoljstvo to, da 
ponudi{ drugim tisto, kar ima{ dati. Svoj ~as. 
Svojo skrb. Pripovedovanje zgodb.

Po~nimo tiste in take stvari, ki prihajajo iz 
srca. Tako ne bomo nezadovoljni, ne bomo 
zavidali in ne bomo hrepeneli po stvareh, ki 
jih imajo drugi. Nasprotno, prevzelo nas bo 
tisto, kar se nam bo vrnilo.

(Mitch Albom, Modrost starega u~itelja)
Za vas prebrala in izbrala Viki Drolec,

predsednica Medgeneracijskega dru{tva

Lado Juntez – osemdesetletnik

Lado Juntez
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Ivan Selan je zaslovel kot izjemen kartograf 
– izdelovalec zemljevidov, manj pa je znano, 
s ~im se je poleg izdelovanja zemljevidov in 
maket {e ukvarjal. Bil je strasten planinec in 
opazovalec narave, zapisovalec gospodarskih 
drobtinic, inovator kmetijskih pripomo~kov, 
pomagal je ljudem z nasveti o zdravstvu, v 
letu 1932 je v ob~ini Suhadole `upanoval, 
udele`eval se je raznih krajevnih akcij itd. Z 
veliko volje in nadarjenosti je to zmogel kljub 
delu na kmetiji.
Tokrat opisujem Selanovo gorni{ko deja-
vnost, povezano s planinarjenjem po slov-
enskih Alpah in Karavankah, tako, kot jo je 
po lastnem do`ivetju zapisal v neobjavljeni 
knji`ici »Turistika«. Poleg najva`nej{ih navodil 
planincem, Selan podrobno opisuje 58 od 
79 izletov v gore (planine), opravljenih med 
leti 1918 in 1962. Zanimivo je, da v knji`ici 
ne navaja izleta na Grintovec, na katerega 
se je po drugih virih povzpel s prijatelji v letu 
1918. Poleg natan~nega opisa poti Selan med 
drugim navaja te zanimivosti: po nesre~i si 
je strgal hla~e, prijatelj je razbil daljnogled, 
potekala je sve~ana otvoritev dograjenega 
doma na Krvavcu, s prijatelji so za{li in trpeli 
veliko `ejo, na Mali planini je bila pastirska 
veselica, gorske trate so polno cvetja, polno 
je rde~ih gozdnih jagod, pe{a~il je bos iz dna 
doline do Krvavca itd. Omenja tudi kako so se 
odpravili na pot, s kolesom ali vozom.
Glede na to, da planinec praviloma vstaja 
zgodaj zjutraj in se vra~a pozno domov, je 
Selan sestavil celoletno preglednico s ~aso-
vnimi podatki o vzhajajo~em in zahajajo~em 
soncu.
Najva`nej{a navodila planincem, zapisana 
tako, kot jih Ivan Selan navaja v knji`ici 
»Turistika«:
”Ljubi in spoznavaj svoje slovenske planine. 
Hodi v gore z zadostno opravo, in le z dovoljno 
mno`ino hrane. Stalen spremljevalec in sve-
tovalec planincu bo v gorah dober zemljevid 
in kompas. Ture (izlete) kombiniraj vedno tako, 
da se vra~a{ nazaj po drugi poti. Vstani zgodaj. 
Navzgor hodi, posebno v po~etku, umerjeno, 
s kratkimi enakomernimi koraki; 300 – 320 m 
vi{ine na uro, ali do 60 korakov na 1 minuto, 
strmo v breg je dovoljeno. Navadi se dihati 
skozi nos, a ne skozi usta. Po strminah se pod-

pri s kolcem (palico) proti bregu 
in ne proti dolini, stopaj mirno, 
oprezno in brez bojazni. Ne 
posedaj preve~, a kadar sede`, 
sedi komodno in v zati{ju. Na 
mrzlem, mokrem tlu si podlo`i; 
obleci suknji~, ki ga je treba 
dobro zapeti, in to vselej kadar si 
poten in znojen – naj bo vetrovno 
ali ne. Ako te na potu dohiti de`, 
potuj mirno dalje ter se pri prvem 
ugodnem zato~i{~u takoj preob-
leci ter zamenjaj tudi nogavice. 
Ako stoji{ na vetru ali na vrhu 
gore, obleci jopico – ohladiti se 

sme{ le polagoma. – Mrzla voda prehladi pra-
zen `elodec. Alkohol je v splo{nem zametati, 
posebno med hojo je alkohol strup. Zelo je 
paziti na o~i. Na sne`i{~ih (posebno spomladi) 
se jih je le premnogo pokvarilo o~i. Zato so tak 
~as in na takih turah temni nao~niki neizogibno 
potrebni. Pri hudem mrazu neprestano giblji 
prste na nogah in rokah, nos in u{esa pa drgni, 
dokler je ~as. Hrano imej vedno lepo zavito. 
Pri kuhanju v gozdu pazi na po`ar, ter ogenj 
pri odhodu temeljito pogasi – »Popolna oprava 
je pol lepega vremena«. Pri te`jih turah, kjer 
je le koli~kaj treba izpostavljati lastno ali tuje 
`ivljenje, ima vrv prvo vlogo, da zavaruje lastno 
ali tuje `ivljenje. Turistom, ki korakajo pono~i 
je neobhodno potrebna dobra svetiljka. V 
planinah se obna{aj ~edno lepo in dostojno 
in bodi vedno pripravljen v sili biti na pomo~ 
drugemu. Pri te`jih turah naj {teje dru`ba 
planincev le 2 – 3 tovari{e, ve~je {tevilo je 
samo v kvar varnosti. Ako te v gorah zagrne 
megla, pazi da ne zaide{ ter s kompasom 
dolo~i stali{~e na zemljevidu in s kompasom 
v roki previdno nadaljuj pot. ̂ e grozi nastopiti 
nevihta se takoj z vrhov in grebenov umakni 
v varno zaveti{~e ali vsaj pod kako preveso; 
pozor pred strelo. Zelo ogro`a turiste v gorah 
padajo~e kamenje, bodisi da je ono spro`eno 
od vode, vetra, topline, divja~ine, ali od zgoraj 
nahajajo~ih se planincev. Neprevidno, nevarno 
in grdo je, zabavati se z valjenjem kamenja v 
globino. Tudi pri hoji naj turisti pazijo da z nogo 
ne spro`ijo kamenja. Nevarno je hoditi v steno 
v majhnih presledkih za kako dru`bo. Zdru`ita 
naj se obe dru`bi, ali pa naj bosta tako dale~ 
vsaksebi, da zgornja na noben na~in ne more 
ve~ ogro`ati spodnje. Glej pod noge kadar 
hodi{. Hodi umerjeno, prehitra hoja je uni~ila 
`e mnogim mladeni~em zdravje. Nevarno je 
pri hoji navzgor ali navzdol staviti palico proti 
prepadu, (dr`i palico ali cepin proti pobo~ju). 
Pri plezanju po zavarovanih in nezavarovanih 
poteh natakni palico ali cepin na zanko. Strma 
travnata pobo~ja in meli{~a najla`je preide{ 
s hojo v serpentinah. Na zelo strmih travnikih 
so potrebne dereze. Doli grede stopaj mehko. 
Po mo`nosti se ogibaj sklenjenega ru{evja. 
Resnej{e delo ~aka planinca, kadar zapusti 
travna pobo~ja in meli{~a in stopi v skalovje; 
preden se loti tega naj napravi popoln na~rt za 
turo ter upo{teva ~as in pot samo. Za plezanje 
je treba tudi nekaj zvitosti in izku{nje. V skalah 
vsak oprimek po{teno preizkusi, predno mu 
zaupa{ svoje `ivljenje …”
V naslednjem prispevku bomo predstavili 
Selanov zapis o opravljeni gorski turi: Kamnik 
- Kamni{ka Bistrica - Kokr{ko sedlo - Kal{ki 
greben – Koren - Veliki Zvoh - Krvavec. Iz 
njega je razvidno, kako podrobno je Selan 
opazoval pot, ki jo je prehodil. Njegova 
ob~udovanja vredna natan~nost se ne ka`e 
le pri izdelavi zemljevidov, ampak tudi drugod, 
kjerkoli in karkoli je delal in ustvarjal.
(se nadaljuje)

Dr. Marko @erovnik

Hladne solate za 
vro~e poletne dni
Sezonska zelenjava nam omogo~a, da si 
v teh vro~ih dneh lahko pripravimo bogate 
hladne jedi, ki jih ponudimo za kosilo, 
ve~erjo ali popoldansko malico: na primer 
ri`evo, makaronovo ali je{prenjevo solato. 
^e jih namre~ pripravimo z ve~ sestavinami, 
zadostujejo za samostojen obrok. 

Za eno osebo potrebujemo kot solatno 
osnovo pribli`no 50 - 60g kratkih testenin, 
ri`a ali je{prenja (nekateri lahko s pridom 
uporabijo tudi kuskus ali ajdovo ka{o, 
~e jim ugaja). Skuhamo jih v slani vodi 
in nato ohladimo pod mrzlo vodo. Vodo 
vedno osolimo {ele ob zavretju, saj s tem 
skraj{amo ~as do zavretja. Testeninam, ri`u 
ali je{prenju, takoj ko je ohlajen, dodamo 
olivno olje, da se posamezni makaroni 
oziroma zrna ne sprimejo.

Hladne solate pripravimo tako, da pravkar 
opisani osnovi dodamo razli~no zelenjavo 
in v koli~inah, kot to `elimo sami. Lahko 
pripravimo tudi ve~ vrst solat, vanje pa med 
drugim zame{amo na kockice narezan 
kuhan pr{ut ali kak{no drugo obarjeno 
salamo, sir (navaden ali gr{ki sir feta), 
tunino, kumare, paradi`nik, papriko, ste-
belno zeleno, na tanke trakove narezan 
koren~ek, vlo`ene olive, gobe, koruzo in 
arti~oke, lahko dodamo listi~e rukole, v 
ri`evo solato pa se poleg drugih poljubnih 
sestavin prilegajo tudi kuhani in ohlajeni 
grah, ~i~erika, le~a ali fi`ol. Pomembne 
so tudi razne za~imbe, predvsem bazilika, 
peter{ilj, origano, majaron ..., ki jih doda-
jamo po okusu.
Sestavine dobro preme{amo, po potrebi 
znova osolimo in dodamo olje. Po okusu 
dodamo malo kisa oziroma {e bolje limo-
ninega soka.

Sadna kupa z jogurtovim 
prelivom
Ste ̀ e kdaj prelili na ko{~ke narezano sadje 
z jogurtom, v katerega ste prej zame{ali 
`li~ko ali dve medu ter dodali malce 
cimeta? Poskusite!
Pa dober tek, vam `eli

Marta Jerebi~

O Ivanu Selanu nekoliko druga~e (1)
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Ob ustanovitvi nove ob~ine Komenda smo 
ustanovili tudi novo Gasilsko zvezo Komenda. 
Vendar pa po tem sodelovanje z Gasilsko 
zvezo Kamnik ni zamrlo. Nasprotno! Sode-
lujemo na vseh podro~jih: pri izobra`evanju, 
ob~inskem tekmovanju, pri ve~jih akcijah nam 
prisko~ijo na pomo~. Prav tako v skupaj orga-
niziramo tekmovanja za gasilsko mladino.
Na gasilsko letovanje ob morju pa hodimo `e 
skoraj 30 let. [tevilo otrok, ki se vsako leto 
lahko udele`ijo letovanja, je zaradi denarnih 
mo`nosti in po~itni{kega prostora seveda 
omejeno. Letos je bilo na letovanju 96 otrok, 
spremljalo pa jih je 14 mentorjev. Iz na{e 
zveze se je letovanja udele`ilo 30 otrok s 4 
mentorji. Med mentorji pa jih je bilo kar nekaj, 
ki so {e pred leti letovali kot otroci. Tudi lepi 
spomini na letovanja marsikoga prepri~ajo, da 
ostane pri gasilcih tudi {e potem, ko preraste 
otro{ka leta.

Dnevi na letovanju vedno potekajo po ust-
aljenem urniku. Bujenje ob 7.30, zajtrk ob 8. 
uri, ob 9. uri odhod na pla`o in kopanje do 
12. ure. Po kosilu ob 12.30 je bil popoldanski 
po~itek. Takrat smo igrali tenis, odbojko, 
metali balin~ke, igrali nogomet, ko{arko, 
brali smo knjige, re{evali kri`anke ali pa pre-

prosto po~ivali in poslu{ali glasbo. Ker smo s 
seboj »vzeli« tudi tekmovalni duh, je bilo zelo 
pomembno opravilo sestava ekip za ve~erne 
tekme. Popoldanskemu po~itku pa je bilo spet 
na vrsti kopanje. Kopanje s tako veliko skupino 
otrok je vedno zanimivo. V vodi smo se ̀ ogali, 
lovili, »tunkali« ({e posebno je bilo imenitno, ~e 
je bil »potunkan« kak{en mentor) in potapljali. 
Na{ Matic je imel s seboj ~olni~ek, s katerim 
je preva`al naokrog predvsem deklice. Tudi 
na pla`i nam ni bilo dolg~as. Med su{enjem 
smo najve~ kartali. Ob 19. uri je bila na urniku 
ve~erja.

Po ve~erji pa so sledila {portna tekmovanja. 
Na vsakem tekmovanju je sodelovalo 8 ekip. 
Vendar ekipe niso bile sestavljene strogo po 
dru{tvih, ampak so jih lahko sestavljali otroci 
sami. Tekmovali smo v odbojki, nogometu, 
med dvema ognjema in pikadu. Vsi, ki niso 
tekmovali, so bili navija~i in v~asih je lahko 
tudi navijanje zelo naporno. Da niso tekmovali 
samo otroci, smo imeli tudi mentorji tri tekme. 
Prvo smo igrali med seboj in ko smo videli, da 
znamo igrati, smo izzvali vaditelje ritmi~ne gim-
nastike Gazele iz Ljubljane. Zmago smo slavili 
gasilci, zato nam je zrasel pogum in smo izvali 
tudi trenerje Odbojkarskega kluba Ljubljana, 
kjer pa smo morali priznati poraz.
Najbolj pestro pa je bilo po 22. uri, ko je bilo 

na vrsti spanje. 
Umiriti in uti{ati 
je bilo potrebno 
96 otrok, kar 
nam je pona-
vadi uspelo do 
23. ure in potem 
smo mentorji 
lahko v miru 
naredili analizo 
dneva.
Tak{no letova-
nje ostane v 
lepem spominu 

ve~ini otrok, kakor tudi mentorjem; ~eprav so 
mene pozno zve~er oble~eno vrgli v morje, 
kjer pa so se mi hitro pridru`ili tudi drugi 
mentorji in otroci in skupaj smo ugotovili, da 
je no~no kopanje prav prijetno.
Po~itni{ko-gasilski Na pomo~! 

Mihaela Poglajen

^EBELA IN OSAT 
JULIJ 2007

S Turisti~nim dru{tvom Komenda v 
Uredni{tvu na va{o pobudo, bralke in bralci 
Aplence, podeljujemo ^EBELO in OSAT 
tudi za Mesec JULIJ 2007.

Va{e predloge sprejemamo na naslov: 
Uredni{tvo Aplence Glasilo Ob~ine Komen-
da, Zaj~eva 23, 1218 Komenda s pripisom 
^EBELA-OSAT.

Tako tokrat podeljujemo ^EBELO za 
JULIJ 2007 Kmetiji Zadrgal na Glavarjevi 
cesti, OSAT za JULIJ 2007 pa Ro`manovi 
kmetiji v Suhadolah.

^EBELE IN OSATE bomo podelili na 
zaklju~ni kulturno zabavni prireditvi TD 
Komenda in Uredni{tva Aplence.

Tekma mentorjev z vaditelji ritmi~ne gimna-
stike. Seveda so zmagali mentorji.

Odbojkarsko finale med PGD Komenda in 
Gmajno (PGD Gozd) 

Morje brez ladjic pa~ ne gre 

To smo mi, mladi gasilci iz Ob~ine Komenda 

Zadnji torek v juniju so mladi gasilci zaklju~ili 
spomladanski del gasilskih vaj. Pripravili pa 
smo tudi piknik, kjer smo 41 mladih gasilk in 
gasilcev obdarili z ro~no poslikanimi majicami. 
Na majice, ki so jih podarili MKL sistemi, 
Zoran Sodnik s.p., Toma` Sodnik s.p. in Bojan 
Bri{nik s.p., so ro~no slikale Suzana Zgonec, 
Jelka Smrekar, Alenka Potokar, Heli Drolec, 
Damjana Bricelj in Mihaela Poglajen.

^EBELA Julij 2007

OSAT Julij 2007

Po~itnice 2007

Gasilska mladina v Savudriji
Gasilski zvezi Komenda in Kamnik sodelujemo na vseh podro~jih.
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nem ralycrossu dvakrat 
drugo mesto v diviziji IV 
in prvo mesto v generalni 
razvrstitvi.«

T r e n u t n o  s t e  p r v i  v 
dr`avnem prvenstvu. Kako 
ka`e?

»V diviziji 3 dr`imo trije 
Komend~ani prva mesta. 
Poleg mene (165 to~k), 
sta {e  Igor Kern (119 
to~k) in tretje mesto Janez 
Zgonec (90 to~k). Do konca 
dr`avnega prvenstva Slo-

venije v avtocrossu 2007 sta {e dve raz-
burljivi dirki, ki bosta odlo~ili o leto{njem 
dr`avnem prvaku. V Tunjicah bo dirka 26. 
avgusta, zadnja leto{nja pa bo 23. septem-
bra na Planini nad Horjulom. Takrat bo vse 
odlo~eno.«

Kaj pa tujina?

2. septembra bom na tekmi za evropsko 
prvenstvo v ̂ e{kem Prerovu. Pripravljamo 
prevoz z avtobusom za gledalce. Intere-
senti lahko pokli~ejo na  GSM 031/326-883 
(Marko) ali 040/552-843 (Sre~o). 

A. Žalar,  foto: Du{an Jemec

narejeni oziroma predelani za terensko 
vo`njo. Je pa to posebna zvrst avto{porta 
z dovolj hitrosti za spro{~anje adrenalina. 
Tekmovali{~a so zelo razgibana; od ravnih 
delov, do  klan~in in skokov na naravni 
podlagi: pesek, ilovica... Dirka poteka v 
krogih, ne dalj{ih od 8 kilometrov.

Trenutno so v Sloveniji primerna tri 
tekmovali{~a in v Tunjicah, na Planini 
nad Horjulom in Sopotnici pri [kofji Loki. 
Tekmovalci smo razvr{~eni v {tiri skupine: 
divizija 1A (avtomobili do 1300 ccm), di-
vizija 1 (avtomobili z dvo ali {tirikolesnim 
pogonom do 4000 ccm), divizija 3 (buggyi 
s pogonom na {tiri kolesa do 4000 ccm), di-
vizija 3B (buggyi s pogonom na dve kolesi). 
Sam tekmujem v  diviziji 3 - buggy.«

Kak{en avto imate?

»Imam Buggya 4x4, z motorjem [koda 
1,6 ccm, 220 ks. Vozilo 
je bilo kupljeno lani 
na ^e{kem in z njim 
uspe{no tekmujem.« 

Uspehi

»Lani sem osvojil 3. 
mesto na dr`avnem 
prvenstvu Slovenije v 
diviziji 3 in drugo mesto 
na dr`avnem prvenstvu 
Hrva{ke (Allianz) prav 
tako v diviziji 3. Tudi z 
leto{njimi dose`ki sem 
zadovoljen: dvakrat 
prvo mesto, enkrat 
drugo mesto v dviziji 
3, pa tudi v paralel-

Maratonski nogomet
Mladinsko dru{tvo Komenda in gasilci Mo-
ste so tudi letos v Mostah pripravili tradicio-
nalni nogometni maraton, na katerem so 24 
ur merili mo~i in {portno sre~o z mo{tvom 
iz ob~ine Menge{. Maratonske igre jim ni 
prepre~ilo niti slabo vreme. Zmagali pa so 
~lani mo{tva iz ob~ine Komenda. – A. @.

Nina in Stane –
7. 7. 2007
Bilo je 7. julija. Menda je bilo tisto soboto 
v znamenju treh sedmic po svetu porok, 
da je mati~arjem kar od ~ela teklo. Tudi v 
sejni sobi v Komendi, preurejeni v poro~no 
dvorano, je bila tisto soboto poroka. @upan 
Toma` Drolec je poro~il Staneta Vodlana, 
mlaj{ega iz Suhadol, nevesta Nina, ki 
je postala ob~anka Komende, pa je iz 
Ljubljane. Sre~no jima je za`elel `upan, 
sre~no so jima za`eleli doma~i, sre~no jima 
`elimo tudi v uredni{tvu Aplence. – A. @.

Marko Ravnikar je, kot smo pripisali ob 
zaklju~ku redakcijske junijske {tevilke 
Aplence, zmagal tudi v Tunjicah 30. ju-
nija in 1. julija. To je bila `e tretja zmaga 
doma~ina, ki z dru`ino `ivi na Mlaki pri 
Komendi. 

Kdaj ste se prvi~ sre~ali s tem adrenalin-
skim {portom za gledalce?

»Z avtocrossom sem se prvi~ sre~al leta 
1987, moj prvi dirkalnik pa je bil “fi~ko”. 
Takrat sem tekmoval dve leti in najbolj{i 
dose`ek je bilo tretje mesto v dr`avnem 
prvenstvu. Slu`enje voja{~ine je prekinilo 
tekmovanja, ogrel pa sem se spet lani v 
za gledalce najatraktivnej{i diviziji bug-
gyjev.« 

Kaj pravzaprav je avtocross?

»Na kratko in najla`je: Avtocross je mo-
tokross na {tirih kolesih. Avtomobili so 

Najbolj{i Komend~ani 

Po treh dirkah je Marko prvi

Kot motokross na {tirih kolesih

Marko Ravnikar v ~e{kem buggyju

Kot motokros na {tirih kolesih
Komend~ani na prvih treh mestih v dr`avi. 
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Kako lepo je sanjati o tujih de`elah, lju-
deh, obi~ajih, `ivalih. Kot ptica bi poletela 
in ob~udovala te krasote, posebnosti, 
razli~nosti in ~uda sveta. In ko se ~lovek 
zapi{e goram, je najve~je ~udo sveta 
pogorje Himalaje z vsemi 14 osemtiso~aki 
na zemeljski obli. In ker so sanje dovoljene 
in ti jih ne more nih~e vzeti, se v~asih 
tudi uresni~ijo in prostor odprejo za nove 
sanje.

S prijateljico Sa{o sva nekaj let sanjali 
in na~rtovali pot v Himalajo. Odlo~itev je 
padla in 23. marca letos sva z letali{~a 
Brnik, preko Muenchna in Dohe poleteli v 
Katmandu - glavno mesto Nepala. Nastanili 
sva se v hotelu Thorung Pik, kjer ve~idel 
bivajo Slovenci in zna prijazno osebje `e 
kar nekaj Slovenskih besed. V recepciji se 
na polici najde tudi kaka Slovenska knjiga 
o gorah. 

Na ulicah mesta je obupna gne~a: kolesarji, 
rik{e, motorji, mali avtomobil~ki-taksiji in 
pe{ci. Vse trobi in zvoni, a ne da bi te pre-
ganjali, le zato, da te opozorijo da so zadaj. 
Uri sva prestavili 6 ur naprej in se usedli na 
vrt restavracije. @elodci so naju ̀ e po{teno 
opominjali. Hitro sva ugotovili, da so bili 
vsi natakarji gluhonemi, na steni je visela 
tablica, naj se z njimi sporazumevamo z 
mimiko. Dogovorili smo se s pisanjem na 
listke. Zelo dobro sva se najedli. Zelenjavni 
momo so kot kuhani in nadevani `likrofi 
z zelo pikantno omako. Pili sva doma~e 
pivo Everest. @alostno sem gledala preko 
ograje, kjer so na vhodu hotela prosja~ili 
fantje, stari med 12 in 15 let. Lepi otroci 
`alostnih o~i. Na drugi strani ceste pa 
godci s pi{~almi in bobni privabljajo po-
glede redkih turistov na svoje pleso~e ka~e 
strupenja~e. Takoj me napade moj moralni 
ma~ek, a se sama pred seboj opravi~ujem, 
da so morda ti ljudje bolj sre~ni in bogati, 
ker so svobodni pred materialnimi in ne-
potrebnimi dobrinami, ker se jim nikamor 
ne mudi in jim zadostuje njihovo golo 
pre`ivetje. Izredno so strpni in prijazni.

Takoj po prihodu sva se dobili tudi s 
^abijem-lastnikom Trekerske dru`be, 
preko katere sva uredili vse potrebno za 

tritedensko hojo okoli pogorja Annapurna. 
Na pot sva se pripravili `e doma in si na-
redili okvirni program najine poti. Naslednji 
dan sva si vzeli ~as za nakupe. Celo mesto 
Katmandu, ki ima menda okoli 12 milijonov 
prebivalcev, je ena sama trgovina. Trgovi-
nica pri trgovinici, tudi na plo~nikih. Veliko 
ve~ je trgovcev kot kupcev. Naju je vleklo 
le v {portne trgovine, kjer sva se pogajali 
za ceno, nikakor ne velja takoj kar pla~ati, 

vsaka cena mora vsaj za ~etr-
tino dol. Za ogled najstarej{ega 
dela mesta Basantapur sva 
pla~ali vstopnino in s knjigo 
v roki spoznavali posamezne 
stavbe. Svojstvena arhitektura, 
stara tiso~letja, temelji na malih 
kosih opeke, kamna in bo-
gato izrezljanega lesa. Te`ko si 
~lovek predstavlja koliko ro~nih 
spretnosti in vztrajnosti so ljudje 
stoletja vlagali v svoja, pred-
vsem verska obele`ja. Ta te 
spremljajo na vsakem koraku. 
Basantapur je bila vse do 20. 

stoletja tudi kraljevska prestolnica. Tu {e 
vedno `ivi njihova Kumari – `iva boginja. 
To je deklica, obi~ajno zelo bogatih star{ev, 
izbrana po prastarih pravilih, stara med 
4 in 5 let, in je boginja vse do svoje prve 
menstruacije. Potem izvolijo novo. A to 
dekle ostane celo `ivljenje zaznamovana, 
invalid, kajti od njenega ustoli~enja ne sme 
stopiti na noge, jo samo prena{ajo, li~ijo in 
negujejo. Vsak dan ob 11. uri 
jo prinesejo do okna, kjer se 
poka`e ljudstvu. To dekle se 
tudi ne sme poro~iti.
V Nepalu je vera in verovanje 
zelo mo~no in zakoreninjeno. 
Imajo 19 razli~nih vej verovanj, 
ve~ina je lamaistov-budis-
tov, kr{~anske vere je le kak 
odstotek. Hindujska vera ima 
templje, Budisti Manastirje- 
Gompe, nekaj je tudi Indijcev ki 
verjamejo v Hari Kri{no/ njihov 
pozdrav/Sanbuuu/.Najve~ jih 
je v okolici mesta Muktinat in v 
Katmanduju v Pashupatinatu.

Pred nekim templjem so oprav-
ljali obred ̀ rtvovanja malih kozic in teli~ka. 
Preden je mladi mo{ki z ma~eto pred vsem 
ob~instvom odsekal ̀ ivalim glave, sva jo s 
Sa{o hitro popihali v drugo smer, a cmok 
v `elodcu me je {e kar naprej ti{~al. Vzeli 
sva taksi in se odpeljali na Tempelj opic 
- Swayambunath Stupa. Stoji na vrhu 
hriba in nudi zelo lep, a zaradi smoga ve-
dno zamegljen razgled na celotno dolino 
Katmanduja. Med vsemi vrhovi templjev in 
drevesi pa visi na tiso~e molilnih zastavic-
Lungta–krilati konji in plapolajo v vetru. 
[erpa Tenzing pripoveduje - Mati so pravili, 
ko zastavica zaplapola z vetrom, oddirjajo 

krilati konji na tanki potiskani tkanini v veter 
in seboj odnesejo molitev, ki zaokro`i po 
vsem svetu, v blagor vsem ~ute~im ljudem. 
Konji na sebi nosijo bo`anstvo z biseri, 
so izpolnjevalci `elja, potrebujemo jih za 
blaginjo in rast. Nepopisne so mno`ice 
vernikov, obredov, pri`iganja maslenih 
lu~k, vrtenja molilnih mlin~kov. Dru`ine 
se zbirajo okoli posve~ene hrane, menihi 
pa jim jo delijo na tla, na ~asopisni papir. 
Ljudje se globoko priklanjajo in hrano jedo 
z rokami. Na eni strani globoko ~a{~enje, 
na drugi strani nikakr{na higiena, a ljudje 
so tem razmeram prilagojeni. Mi turisti se 
moramo takemu po~etju strogo izogibati, 
tudi njihove vode ne smemo piti. Med 
vsem vrve`em pa ogromno opic, ki sicer 
niso napadalne, branijo le svoje kolegice, 
~e jih ho~e{ fotografirati. ^e ima{ v roki 
hrano, si jo bliskovito prisvojijo. Naspro-
tja so ogromna, od najvi{jega ~a{~enja 
Bogov odhaja{ preko najbolj umazanega 
dela mesta.

Posebno do`ivetje je tudi vo`nja z rik{o- 
~lovek-taxi. Ve~ina mladi fantje peljejo 
zadaj na kolesu dva potnika. Rik{e so 
tudi transportno sredstvo. Neko jutro sva 
gledali, kako ogromne koli~ine sve`e zak-
lanega mesa vozijo nepokritega po blatnih 
ulicah. V novej{em delu mesta so prodajali 
meso, na kri`i{~u na cesti, ne na plo~niku, 
nalo`enega kar na tleh. Da o muhah ne 
govorim.

Med trgovinami je tudi veliko galerij. 
Nepalci so vsestransko odli~ni rokodelci in 
slikarji. Oko mi je obstalo na sliki nabiralca-
lovilca medu, ki visi na vrvni lestvi visoko 
nad re~no sotesko in z dimno palico lovi 
med v vise~o ko{aro. V njej vidim simbo-
liko med alpinizmom, prvopristopnikoma 
na vrh sveta Mont Everesta / leta l953/ 
[erpo Tenzing Norgaj in Hilaryjem, ki je 
bil tudi ~ebelar, kruto borbo ljudi Himalaje 
za pre`ivetje in sobivanje z naravo in pa 
seveda mojo vas Komendo z njeno ~ebe-
larsko tradicijo.

@e prvi dan bivanja v Katmanduju sva se 

Nepal 2007 – NAMASTE – NAMASKAR

Slovenski koti~ek v muzeju

Otroci
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dobili z lastnikom Trekerske dru`be g. 
^abijem in se z njim dogovorili za vse. Per-
mit - dovoljenje za narodni park Anapurna, 
vodnika-nosa~a, prevoze in bivanje v 
hotelu. Komaj sva ~akali naslednje jutro. @
e pred {esto zjutraj smo se z avtobusom 
odpeljali proti zahodu Nepala. Transport v 
Nepalu je nekaj posebnega in bi se dalo 
o tem napravit celo razpravo. Ljudje kot 
sardele, tudi kak{na `ival, fant, ki je ver-
jetno sprevodnik, visi iz avtobusa in vpije, 
Oo Besa Besa /kon~na postaja/ in tako {e 
dodatno vabi na avtobus potnike. 206 km 
poti naredi na{ avtobus, ki je turisti~ni in 
zato hitrej{i, v sedmih urah. V mestu Maleko 
se ustavimo ob zelo lepo zalo`eni tr`nici, 
kjer so si potniki nabavili vse potrebno in 
smo {li naprej. Naslednja postaja je bila 
pred gostilnico - ~as kosila. Vsi smo jedli 
Dal-Bath. To je nepalska nacionalna hrana, 
sestavljena iz ri`a, le~ine juhe, peko~e 

zelenjave in krompirja. Vsi 
so jedli z rokami, le midve 
s Sa{o sva prosili za `lici. In 
takoj nama je bilo jasno, za-
kaj so imeli na dvori{~u gos-
tilne veliko korito s teko~o 
vodo, pa obe{en plasti~en 
lon~ek z vsaj 20 zobnimi 
{~etkami. Tudi kasneje sva 
opazili, da imajo pri vodi 
zobne {~etke za splo{no 
uporabo. Nepalci imajo vsi 
izredno lepe bele in zdrave 
zobe. Kaj pa mi, {e v sanjah 
si ne predstavljam, da bi od 
drugega uporabila zobno 
{~etko.

V Besi Saharju je konec 
ceste in vhod v podro~je Parka Anapurna. 
Ko uredimo formalnosti, nas ~aka 24 dni 
hoje. Komaj sva ~akali ta trenutek. A najin 
mladi vodnik in nosa~, simpati~ni Dawa, 
je iznajdljiv fant. Dobro pozna in obvlada 
to podro~je. Predlaga, da se lahko ~ez 
10 minut odpeljemo nadaljnjih 25 km z 
avtobusom, ampak na strehi. Seveda smo 
takoj zlezli po lestvi gor, in imeli med hudo 
zibajo~o vo`njo odli~en razgled na kanjon 
reke Marsyandi River levo pod nami in okol-
ico. Veselo dru`bo nama je delala mlada 
mednarodna dru{~ina- Avstrijka, Francoz, 
[vicar in zgovorna Ameri~anka. Seveda je 
bilo takoj vpra{anje od kod sva - ona pa: 
O I love/ ljubim/ Slovenia, I love Maribor, 
Bled, Kranjska gora, Pastonja. Ona je `e 
dve leti v Nepalu pou~uje angle{~ino in `e 
govori nepalsko. Za~etek najine poti je bil 
navdu{ujo~. Tako smo ̀ e prihranili en dan 
hoje. S Sa{o sva si namre~ zamislili pot, 

Dr. Angelca @erovnik

STRES (1)
Stres je medicinski in psiholo{ki pojem za 
dejavnike, ki ogro`ajo telesno ali du{evno 
zdravje, ali delovanje organizma. Lahko 
je posledica {tevilnih telesnih naporov in 
po{kodb, ali pa ~ustvenih stanj ob nepri-
jetnih `ivljenjskih dogodkih, konfliktih, ob 
telesnem nasilju in tudi psihi~nih preobre-
menitvah.
^lovek se na stres odziva telesno in du{evno; 
telesni odziv je enak ogro`eni `ivali, bodisi 
za boj ali za beg, torej gre za pospe{en sr~ni 
utrip in izlo~anje hormonov nadledvi~ne 
`leze (kortizola in adrenalina). Du{evni 
odziv pa se izrazi z nelagodjem, s tesnobo, 
strahom, grozo, `alostjo, zaskrbljenostjo, 
~ustveno prizadetostjo, ob~utkom nemo~i 
in ogro`enostjo.
Stresni dejavniki se pojavljajo v vseh ̀ ivljen-
jskih obdobjih, vendar so v ̀ ivljenju obdobja 
ve~jo ob~utljivostjo. K temu prispeva ̀ ivljen-
jski stil, delovna aktivnost, izpostavljenost in 
tveganje. Ob~utljivost na stresne dejavnike 
je od ~loveka do ~loveka razli~na. Raz-

like so tudi med spoloma, mo{ki obi~ajno 
prena{ajo stresne dejavnike bolj tiho, ̀ enske 
pa so glasnej{e, izrazijo tudi hitreje svoje 
do`ivljanje.
Stresni dejavniki niso vedno {kodljivi, 
ob~utek vznemirjenosti in vznesenosti lahko 
tudi pove~ata motivacijo in pomagata k 
izrazitej{im rezultatom sicer naporne (tudi 
npr. nevarne in neprijetne) dejavnosti. Dobro 
po~utje po premaganem stresnem deja-
vniku, (v pogovornem jeziku re~emo, da se 
nam je dvignil adrenalin), ko smo odpravili 
ovire ali re{ili probleme, pozna ve~ina ljudi.

[kodljivi dejavniki
Najve~ stresnih dejavnikov, ki ogro`ajo 
telesno in du{evno zdravje izhaja iz med-
sebojnih odnosov. Gre za nesporazume, 
krivice, neustrezno besedno in fizi~no 
ravnanje bli`njih, nesoglasja, razo~aranja, ko 
izgubljamo ob~utek lastne identitete (istovet-
nosti) in podobno. Temu sledijo prevelike 
obremenitve, ko ljudje nekako »izgorev-
amo« (sindrom izgorelosti); se ne zmoremo 
odpo~iti, ni ve~ zadovoljstva v delu, ko so 
pri~akovanja ali drugi pritiski preveliki, ali ko 
se izoblikuje ob~utek, da ne moremo na ni~ 
vplivati in ni~esar spremeniti.

Pot proti prelazu Thorung la

ki naj bi trajala 29 dni, midve pa sva imeli 
~asa le 24 dni. Sre~no smo se primajali v 
vas Bhulbhule. Tu pa pot pod noge, mi pa 
pod nahrbtnike. Prvo no~ smo spali v vasi 
Nadi Bazar. Pred ve~erjo sva se sprehodili 
po vasi, videli kako izgleda na drevesu 
mango in banane. Ljudje imajo na skrbno 
obdelanih njivah posajenega ogromno 
krompirja, koruze in nekaj je~mena.

 Pobiranje `ita-je~mena /barlic/ mi je 
bilo posebno zanimivo. Z no`em `enske 
odre`ejo klasje in ga me~ejo v ko{are, 
stebla-slamo pa potem po`anjejo in jo 
uporabljajo za prekrivanje streh, pozimi za 
izolacijo bivalnega prostora in pa seveda 
za pogrebne obi~aje. Pokojnika zavitega 
le v tkanino najprej prekrijejo s cvetjem 
krokusa, polo`ijo na lesno skladovnico, 
potem pa polagajo nanj snope slame in 
polivajo z vodo iz svete reke. Ta obred sem 
pred leti v Katmanduju- Pashiputinatu `e 
gledala, in ga sprejela kot njihov tradicijo in 
kulturo, tokrat pa moja ~ustva niso zdr`ala 
in sem morala oditi stran.

Ljudje na nekaterih podro~jih `ivijo tudi 
pozimi v skrajno skromnih hi{kah, lesenih, 
drugje kamnitih, in tudi zidanih. Te lesene 
nimajo nobene izolacije, skozi {pranje 
lahko vidi{ ven. Pozimi `ivi cela dru`ina v 
istem prostoru z `ivino, ki jim daje svojo 
toploto. Ljudje stalno `ivijo {e na vi{ini 
3.500 m, povsod kjer polja {e rodijo. Za-
nimivo, da imajo na teh vi{inah preko zime 
le meter do meter in pol snega. Ljudje znajo 
naravi prisluhniti in z njo dobro sobivati. Na 
vi{je le`e~ih podro~jih je bilo ~ez dan zelo 
vro~e - od 30ºC do 40ºC. A, ko sonce zaide, 
je takoj zelo hladno. (Se nadaljuje)

Katja Tabernik

Tudi »po`iranje« problemov, ki jih ne iz-
razimo, ne re{ujemo, lahko postanejo kruti 
stresni dejavnik, kar po dalj{em obdobju 
ogrozi zdravje. Zatiskanje o~i pred problemi 
pove~uje na{e tveganje.
Zasvojenosti dru`inskih ~lanov (alkohol, 
droge, igre na sre~o…) predstavljajo tudi 
dolgotrajno stresno do`ivljanje.
Smrt bli`njega je izrazit nenadni stresni 
dejavnik, zlasti izguba otroka, mo`a, `ene, 
star{ev…, saj so bili `ivljenjsko pomembni 
in so predstavljali oporo `ivljenjskega stila 
ter vir pozitivnih ~ustev (ljubezen, dobrota, 
potrpe`ljivost, so~utje).
Kratkotrajne stresne situacije, ki jih zmo-
remo razre{iti, obi~ajno nimajo posledic na 
telesnem in du{evnem zdravju.
Dolgotrajno neugodno do`ivljanje, zlasti 
poru{eno ~ustveno ravnote`je, pa ogro`a 
telesno in du{evno zdravje. Nenehno 
stresno `ivljenje tudi skraj{uje `ivljenjsko 
dobo.
V nadaljevanju sledijo poglavja o stresu pri 
otrocih, izpostavljenost poklicev in stilov ̀ iv-
ljenja, kako prepre~ujemo in ubla`imo stres, 
kakor tudi podporne tehnike za `ivljenje.

(Se nadaljuje)
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Zapu{~am 4. razred
V ~etrti razred sem stopila vsa polna novih 
pri~akovanj in nove volje. U~iteljico Simono 
Be`an sem poznala ̀ e od prej, saj sem ho-
dila na dramski kro`ek, ki ga je ona u~ila.

Najbolj sem pri~akovala {olo v naravi! 
Seveda smo tam imeli plavalni te~aj. 
Posku{ali smo osvojiti zlatega delfin~ka. 
Meni je uspelo osvojiti srebrnega. Seveda 
pa smo se v {oli v naravi tudi u~ili in izde-
lovali razli~ne izdelke.

Ko pa smo pri{li v {olo, se je za~el pravi 
pouk. Pisali smo veliko testov, za katere 
sem se kar veliko u~ila. V drugem polletju 
smo jih pisali najve~. Sama nase sem 
ponosna, da sem pri vseh testih in preiz-
kusih imela oceno 5. Saj to so moje sanje, 
da postanem po poklicu u~iteljica.

Najbolj mi bo ostala v spominu zelo dobra 
u~iteljica in {ola v naravi.

Zdaj pa - pozdravljene po~itnice!

Lara Kos, 4. c

Bli`a se konec {olskega leta in z njim 
za~etek po~itnic. Jaz sem med redkimi 
v razredu, ki u`ivam med poukom in 
po~itnicami.

^etrtega razreda ne bom nikoli pozabila, 
saj se je v njegovem jedru dogajalo toliko 
lepih re~i, da je vse to nepozabno. Najprej 
za~etek, novi razred in spoznavanje nove 
u~iteljice in pre~udovita {ola v naravi. 
Skozi celo {olsko leto smo spoznali veliko 
nove snovi in imeli veliko naravoslovnih in 
{portnih dni. Ob koncu leta nas je ~akal 
{e zanimiv kolesarski izpit in priprave na 
zaklju~ek leta. Seveda pa smo vsi dajali 
od sebe najbolj{e mo~i za ~im bolj{e 
spri~evalo.

Vsi pa smo najbolj veseli, da smo imeli tako 
krasno u~iteljico Simono. Zaradi vedno 
novih izku{enj bom {la prav z veseljem v 
peti razred.

Eva Razpotnik, 4. c

Ponoven obisk pri gospe 
Julki Hlade
Izdali smo {olsko glasilo »PRVO KLASJE« in 
u~iteljica za sloven{~ino nama je naro~ila, 

naj ga odneseva tudi upokojeni u~iteljici 
Julki Hlade, ki se je tako prijazno odzvala 
in sodelovala v pogovoru ter odgovarjala 
na najina vpra{anja.

Odpravili sva se {e isti dan (v sredo, 13. 6. 
2007). Gospo Julko sva zalotili na balkonu, 
ko je odstranjevala ovenele cvetove svojih 
ro`. Takoj ko naju je zagledala, je rekla: 
»O, poglej no, Eva pa Katja.« Takoj je 
pustila svoje balkonsko okrasje, pri{la na 
dvori{~e in naju objela. Izro~ili sva ji {olsko 
glasilo, v katerem je objavljen tudi intervju 
z njo. Rekla nama je, da ga je videla `e, 
ko ji ga je u~iteljica Irena prinesla pokazat, 
opazile pa so ga tudi njene sosede, ki so 
ji ga prav tako pokazale. Najino delo je 
zelo pohvalila in na vsak na~in se nama je 
hotela oddol`iti.

v akvariju in z dovoljenjem u~iteljice sva jih 
tudi nahranili. Vmes smo seveda prijetno 
klepetali o vsem mogo~em. Pridru`il se 
nam je tudi Julkin mo`. Zanimalo ga je, ~e 
sva kaj zaljubljeni. Spogledali sva se, se 
navihano nasmehnili; najin odgovor je bil 
torej … ti{ina in smeh. Le kako si ga je gos-
pod Hlade razlagal … Ko je nehalo de`evati, 
smo se ponovno odpravile ven. Vreme se 
{e vedno ni ustalilo, spet je za~enjalo rositi, 
zato sva se odlo~ili, da greva domov. Na 
poti domov sva podo`ivljali najin obisk in 
ugotavljali, kako ima gospa Julka dober 
spomin in kako se rada spominja svojih 
nekdanjih u~encev.

Sredino popoldne sva pre`iveli zelo lepo, 
~eprav naju je po{teno bolel trebuh (malo 
od ~e{enj in malo od smeha). Spoznali sva, 
da upokojena u~iteljica Julka Hlade zelo 
u`iva v dru`bi svojih nekdanjih u~encev in 
je zelo vesela, ~e jo kateri izmed njih tudi 
obi{~e. Meniva, da je pri njej vsak vedno 
dobrodo{el.

Eva [tebe, Katja Ravnikar, 7. b

[ola triatlona
V Kamniku imamo organizirano {olo 
triatlona, kjer preko 60 otrok vadi v {tirih 
skupinah in dosegajo lepe rezultate.Vanjo 
so vklju~eni tudi posamezniki iz komend-
ske ob~ine.

Na njenem vrtu raste velika lepa in ko{ata 
~e{nja. Vseskozi sva jo ob~udovali in se 
med seboj spogledovali. Tudi gospa Julka 
je opazila, da nama pogled zelo pogosto 
uhaja proti ~e{nji. Rekla je, da jih lahko 
nabereva, vendar naju je opozorila, da 
so zaradi pogostega de`ja zelo gnile in 
~rvive. Nisva si dali dvakrat re~i. Ena je urno 
splezala na drevo (Eva, seveda), druga 
(uganili ste, Katja) pa na mizo. Nabrali sva 
najlep{e ~e{nje, ~rvive pa sva pustili na 
drevesu. U~iteljici Julki je bilo zelo `al, ker 
je bilo toliko ~e{enj gnilih in jih po njenem 
mnenju nisva dobili veliko. Toda midve 
sva se jih ‘napokali’, da naju je {e doma 
bolel trebuh, pa {e domov sva jih prinesli. 
Skozi ograjo smo se pogovarjali tudi s 

so{olcem Rokom. Gospa Julka 
je dejala, da se pri njih vedno 
najde dru{~ina.

Za~elo se je obla~iti in padle so 
prve kaplje de`ja. Hoteli sva hitro 
sesti na kolesa in se odpeljati 
domov {e pred de`jem, pa naju 
najina gostiteljica ni pustila. »Ne, 
ne, zdaj pa ne gresta domov. 
Kaj ne vidita, da se bo vsak ~as 
ulilo?« je rekla. Povabila naju je 
v hi{o, kjer nama je postregla 
s pi{koti, napolitankami, so-
kom, ~okolado in ~e{njami. 
Najprej sva seveda opazili ribice 
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^isto slu~ajno (ali pa tudi ne), so se sed-
mega sedmega dvatiso~sedmega leta 
ob 7. uri zjutraj zbrali na balini{~u DU v 
Komendi balinarji, ~lani balinarske sekcije 
DU Komenda in DU Cerklje, in ostali skupaj 
v napetem tekmovalnem duhu do 7. ure 
zve~er. Sre~anje dveh dru{tev, ki ju dru`i ne 
samo sosedstvo, ampak tudi prijateljstvo 
in tesno sodelovanje, 
je pripravilo DU Ko-
menda, to~neje `en-
ska in mo{ka balinar-
ska sekcija, ki jo vodita 
nepogre{ljiva Pavla 
in Alfonz Hrovat, ki 
jima delo pri balinanju 
pomeni sprostitev in 
rekreacijo, pa tudi 
ob~utek, da moreta 
in morata narediti ne-
kaj za skupno korist 
~lanov DU.

Dopoldansko sonce 
je `e kar dobro grelo 
in dalo slutiti, da bo dan naporen in topel, 
dvanajst ur igranja pa ni »ma~ji ka{elj«, ki 
bi ga bilo vredno prezreti ali celo zamuditi. 
Samo po vrhovih Kamni{kih planin so se 
podili redki oblaki in kdaj pa kdaj malo 
zameglili ozadje slike dogajanja na igri{~u. 
Dogajanje pa je bilo `ivo, predvsem pa 

Promocijsko 12-
urno kolesarjenje
V okviru Ob~inskega praznika Ob~ine 
Komenda je nekaj ~lanov izvedlo »Promo-
cijsko 12-urno neprekinjeno kolesarjenje 
po sosednjih ob~inah«. Ob napovedanem 
dnevu se nas je ob 6. uri zjutraj zbralo 
7 kolesarjev, ki smo se bili pripravljeni 
spoprijeti s izzivom. Do sedaj {e nih~e od 
nas ni v enem dnevu toliko ~asa pre`ivel 
na kolesu. Vsekakor je bil to velik izziv. Na 
sre~o je bilo majsko jutro prijetno toplo za 
za~etek kolesarjenja.

Pot nas je `e zjutraj vodila do Preddvora, 
preko Kokrice in Kranja v [kofjo Loko, na-
prej do Medvod, ^rnu~, Dola pri Ljubljani, 
zaneslo nas je v Dom`ale ter nato v Kam-
nik, od koder smo se vrnili v Komendo. Po 
kratkem postanku in prevo`enih 70 km je 
bilo potrebno napolniti bidone s teko~ino 
in se malo okrep~ati. Kratek postanek nas 
je hitro spet spravil v ustaljen ritem, saj smo 
vedeli, da je pred nami {e ogromno kilome-
trov. Zopet smo se odpeljali na Gorenjsko 
proti Predvoru, Kranju, Medvodam nazaj 
v [en~ur ter v Komendo, to~neje Moste. 
V gosti{~u »Pizzeria Ine« nas je `e ~akala 
topla malica in hladna pija~a. Zahvaljujemo 
se lastniku gosti{~a, da nam je brezpla~no 
napolnil na{e `elodce in nam dal novih 
mo~i za nadaljnje kilometre. [tevec nam 
je v Mostah `e kazal 165 km.

Pred nami pa je bilo skoraj {e polovica na{e 
vo`nje. Tokrat smo traso spremenili in se 
podali v smeri proti Ljubljani. Odlo~itev je 
bila napol prava, saj smo imeli veter v prsa. 
Kljub temu smo se polni elana zapodili na-
prej, pridru`ila sta se nam {e dva kolesarja, 
eden pa je svojo pot za ta dan kon~al, saj 
je kljub po{kodbi z nami prevozil ve~ kot 
polovico ~asa. Pot nas je potem preko 
Ljubljane vodila do Horjula, Vrhnike in 
Borovnice, kjer se je na na{e veselje 
veter le obrnil v hrbet. Priznati moramo, 
da nam je na poti od Most do Borovnice 
pobral kar ogromno mo~i. Iz Borovnice 
nas je pot potem vodila naprej proti Igu, 
Zalogu pri Ljubljani, Dolskemu in nato v 
Dom`ale, Radomlje, Menge{, Skaru~na, 
Vodice in v Komendo. Vmes smo namre~ 
malo spremenili na{e kolesarjenje in sicer 
iz 12 ur kolesarjenja na dosego 300 km 
v enem dnevu. Promocijsko kolesarjenje 
smo kon~ali v Bar Klanc. S celotno traso 
je opravilo 6 kolesarjev. Za nami je bilo 
torej ta dan prevo`enih 303 km v 12 urah 
in 15 minutah. Celotno pot smo opravili s 
povpre~no hitrostjo 29 km/h. Seveda se 
nam je na koncu prilegla dobra malica, za 
kar je brezpla~no poskrbel lastnik lokala 
Bar Klanc! Da pa nismo med potjo dehid-
rirali, se zahvaljujemo podjetju Ko`elj d.o.o. 
iz Most, ki nam je priskrbelo plastenke z 
vodo.

Pred nami pa so `e novi izzivi … – J.K

Nogometni spomin
V leto{njem letu je nogometno mo{tvo NK 
Dom`al zmagalo na dr`avnem nogomet-
nem prvenstvu, osvojilo pa je tudi super 
pokal in tako postalo najuspe{nej{e no-
gometno mo{tvo v dr`avi.

Pred 33 leti so se pomerili mladi nogometa{i 
Komende in Dom`al. To je bila prvenstvena 
nogometna tekma Kamni{ko – Dom`alske 
medob~inske pionirske lige. Tekma je bila 
31. avgusta 1974 ob 17. uri na dom`alskem 
igri{~u ob Kamni{ki Bistrici. Rezultat 
tekme Dom`ale : Komenda 0: 6 . Visoka 
in prepri~ljiva zmaga mladih nogometa{ev 
NK Komende.

Postava NK Komenda: vratar Ber~i~, 
branilca Grgi~, Ravnikar (Baloh), vezna 
vrsta Kern, Bo{nak, Badali~ (Pibernik), 
napadalna vrsta Kepic, Kimovec, Hafner, 
[tebe, Stele, rezervna klop: @nidar, Zarnik, 
Vidmar, Vrtnik, trener Pibernik. Goli: Hafner 
3, Stele 1, [tebe 1, en avtogol dom`alskega 
branilca.

V tistem ~asu je bil zelo znan in uveljavljen 
dvojni W sistem nogometne igre, vendar 
smo Komend~ani, kot za~etniki in amaterji 
(zlasti trener je bil pravi zelenec), ubrali v 
Dom`alah najbolj napadalni sistem s petimi 
napadalci. Izjave po tekmi: dom`alski 
trener: »Rezultat je nekoliko previsok«, ko-
mendski: »Saj verjeti nisem mogel.« -KP

spro{~eno in tekmovalno.

Tekmovalo je 18 ~lanov in ~lanic balinarske 
sekcije DU Komenda, v goste pa so Cerk-
ljani pripeljali 11 ~lanov in ~lanic. Dragica 
Rom{ak, ~lanica doma~ega DU, je kot ka-
petanka cerkljanskega mo{tva dejala, da je 
organizacija brezhibna in da je prijateljsko 
dru`enje skoraj edini namen takih sre~anj. 

Na tem balini{~u trenira tudi sama, pa tudi 
iz Cerkelj prihajajo na treninge tisti, ki si 
za`elijo kvalitetnega igri{~a ali pa samo 
dobre dru`be.

In rezultat dvanajsturnega balinanja? Ni 
tako pomemben – saj je bilo to prijateljsko 
dru`enje – pove pa, da so »doma~i« le bili 
bolj{i. Ob 7. uri zve~er je bilo na sema-
forju videti tole: 109:64 za doma~e. Bravo, 
doma~i! Za fer in dobro tekmovanje pa vse 
~estitke tudi gostom iz Cerkelj.

Omenil bi tudi tekmovalca, ki sta bila (po 
letih) najstarej{a. To sta Lojze Mezeg iz 
Cerkelj in Janez Slapnik iz Komende. O 
letih ne bi govoril, ker `e sama udele`ba 
na tekmovanju pove dovolj – mlada sta! Po 
srcu in zdravju!

Pokale je v imenu DU Komenda podelil 
podpredsednik dru{tva Stane Smolnikar.

Pa nikar ne mislite, da je bilo po razglasitvi 
rezultatov in podelitvi pokalov vsega konec. 
Po napetem tekmovanju se prile`e spros-
titev. Organizator je poskrbel za prigrizek 
in dobro kapljico, ̀ e nekoliko izsu{ena grla 
so se sprostila in beseda je dala besedo. 
Bilo jih je veliko. Pa ne bo ostalo samo pri 
besedah, sodelovanje je zagotovljeno tudi 
v bodo~e. -vc

Dvanajst ur balinanja v Komendi



Glasilo ob~ine Komenda 7/2007Aplenca DOGAJANJA

16

Ko bi spet znali `iveti 
Neko~ na vasi bilo je `ivo, veselo,

od trdega dela se je `ivelo,

~etudi ni se dosti pod palcem imelo,

se ob ve~erih je lepe podoknice pelo.

S par njivic se kup otrok je vzgojilo,

s kruhom doma~im vse nahranilo,

iz hleva od krav’ce se je mleko dobilo,

dru`inico vso z njim napojilo.

Bolj sre~no so na{i dedki znali `iveti,

~eprav niso mogli bogastva imeti.

Med svojo dru`ino so smeli ostati,

pod krovom doma~im `ivljenje kon~ati.

Danes v avtih vsi nekam drvimo,

s hrano umetno se pridno strupimo.

Vse za denar, ko pla~o dobimo,

trdno prepri~ani, da sre~no `ivimo.

Kaj res? Saj sploh nimamo ~asa `iveti!

Pozabljamo-kaj pomeni pesem zapeti?

Vso lepoto zgubimo za denar na{ prekleti,

a star{e po{iljamo v domove umreti!

Marija Ko`elj,

~lanica medgeneracijske
skupine Jasmin

Konjeni{ki klub Komenda

zaposli 
tajnika/co kluba.

Pisne prijave na naslov:

Konjeni{ki klub Komenda,
Glavarjeva 98, 1218 Komenda.
Prednost pri izboru imajo ob~ani/ke 

ob~ine Komenda

Predsednik Dru{tva upokojencev Komenda 
Janez Kimovec je letos po dvanajstih letih v 
izvr{nem odboru Zveze Dru{tev upokojen-
cev Slovenije  zamenjal Staneta Sim~i~a iz 
Kamnika, ki je doslej zastopal v izvr{nem 
odboru dom`alsko –kamni{ko podro~je. 
Janez pa bo poleg dom`alsko-kamni{kega 
obmo~ja poslej zastopal tudi gorenjske 
upokojence. Dober mesec pred drugim 
sre~anjem v Komendi je takole predstavil 
prireditev. 

»Sre~anje, ki so nam ga zaupali tudi letos, 
smo za~eli organizacijsko pripravljati `e 
marca. Povabili smo ~lane iz okrog 60 
dru{tev v 40 ob~inah. Tako pri~akujemo, 
da bo pri{lo v Komendo prek 5000 ~lanov 
dru{tev upokojencev. To bo veliko pri-
jateljsko dru`enje, na katerega `e sedaj 
vabim tudi ob~ane Komende.

Kako bo potekalo leto{nje sre~anje?

Udele`enci se bodo zbirali na hipodromu, 
pod {otori, med 8. in 9. uro. Program pa 
se bo odvijal takole:

• ob 9.30 bo nastopila veteranska godba 
iz Meng{a,

• ob 10.15 bo sprejem vseh predsednikov 
dru{tev in gostov,

• ob 10.30 se bo za~el kulturni program s 
pozdravi gostov.

Z nami bodo nova predsednica Zveze 
dru{tev upokojencev Slovenije Marija 
Ko`uh Novak, ki je bila izvoljena 5. julija 
letos, gost bo novi predsednik Pokrajinske 
zveze DU Gorenjske Janez [olar, posebna 
gosta bosta tudi dosedanji predsednik 

Zveze dru{tev Slovenije Vinko Gobec in 
dosedanji predsednik Pokrajinske zveze 
Gorenjske Marjan Prin~i~. Povabljeni pa so 
tudi `upani sosednjih ob~in in `upan MO 
Kranj, ker je v Kranju sede` Pokrajinske 
zveze DU Gorenjske. Govoril bo dr`avni 
sekretar v ministrstvu za dru`ino, nastopila 
pa bosta tudi pevski zbor in folklorna sku-
pina DU Komenda.  

• Po 12. uri bo za udele`ence organiziran 
ogled cerkve sv. Petra in muzeja karto-
grafa Ivana Selana,

• ob 13.30 bo `rebanje glavnih dobitkov 
zelo bogatega sre~elova, 

• okrog 17. ure pa bomo sre~anje po~asi 
sklenili.«

Kaj pa zabavni del?

»Vse bo potekalo pod {otori na hipo-
dromu. Igrala bosta ansambla Viharnik in 
Zapeljivke, za zabavno povezovanje pa bo 
poskrbel Franc Pestotnik. Da bo dovolj do-
bre volje, bo skrbelo pri razli~nih opravilih 
150 ~lanov na{ega dru{tva.

Za dobro hrano in pija~o bo poskrbel gos-
tinec iz Komende, pomagali pa bomo tudi 
~lani DU Komenda v dveh {otorih.«

To bo vsekakor za sicer vajene organiza-
torje, saj je bil pred petimi leti na podobnem 

Na sre~anju pred petimi leti je bil gost tudi takratni predsednik vlade R Slovenije dr. Janez Drnov{ek. 

Gorenjsko sre~anje upokojencev v Komendi
6. septembra bo v Komendi sre~anje ~lanov dru{tev upokojencev Gorenjske in ljubljanskega obmo~ja. To je v zadnji petih 
letih `e drugo tak{no sre~anje v Komendi.

sre~anju takrat tudi predsednik vlade dr. 
Janez Drno{ek, kar precej{en zalogaj.

»S pripravami smo, kot re~eno, za~eli `e 
marca. Sodeluje 150 ~lanov. V o`jem od-
boru pa mi pomagajo podpredsedniki Ivan 
Hlade, Viktor Nogra{ek, Stane Smolnikar 
in tajnica Vera Grilc. 

Prepri~an sem, da bo to veliko dru`enje 
~lanov tretjega `ivljenjskega obdobja. 
Rad bi pa ob tej priliki poleg ob~anov 
Komende, saj bo to velik dan za ob~ino,  
povabil tudi obrtnike iz ob~ine Komenda, 
da se predstavijo in ponudijo svoje izdelke 
na stojnicah. Svojo predstavitev lahko 
prijavijo na telefon 051-688-705 vse do 5. 
septembra.«

Pa {e vpra{anje. Je res, da bo v Komendi 
prihodnje leto slovensko sre~anje ~lanov 
dru{tev upokojencev?   

Precej resna so ta razmi{ljanja. Vse pa 
bo odvisno, ~e bo pri {oli v Komendi 
pravo~asno zgrajen most, da bomo lahko 
zagotovili parkiranje za 350 do 400 avto-
busov, saj je na tak{nem sre~anju obi~ajno 
prek 25.000 udele`encev.«

A. Žalar  
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^e ne bi vedel
^e ne bi vedel, da `ivimo v ~asu, v 
kakr{nem pa~ `ivim, ko nam vsakdan 
krojijo tudi razne oblike vandalizma, bi ob 
obisku bajerja na Kri`u pomislil, da so se 
vrnili dobri stari ~asi, ko bobri {e niso izum-
rli. Pa teh simpati~nih ̀ ivalic ̀ e dolgo ni ve~ 
v na{i dr`avi, kaj {ele v na{i vasi. ̂ e so kdaj 
pa kdaj podrli kako drevo, so to napravili iz 
potrebe, da si zgradijo svoj dom.

Kak{no potrebo pa so ~utili »kr{~eni bobri«, 
da so globoko zasekali drevo ob bajerju, 
bi bilo koristno izvedeti. Pa ~eprav od or-
ganov, ki so pristojni za preganjanje takih 
vandalskih dejanj. Eno drevo ve~ ali manj, 

bo morda kdo pomislil. Ves svet se trudi 
za ohranjanje narave bodo~im rodovom, 
ki smo jim dol`ni zapustiti vsaj tak{no 
okolje, kot ga imamo danes, ~e ga `e 
nismo pripravljeni negovati ali bognedaj, 
celo izbolj{evati.

Vsi na dolgo govorimo o vzgoji za ̀ ivljenje. 
Lepo in prav. Pa besede niso dovolj. Ve~ bi 
morale storiti dru`ine za prepoznavanje in 
vzgojo vrednot vsakdanjega `ivljenja, ve~ 
bi morala narediti tudi vzgoja v {oli.

Storjeno dejanje je vsega obsojanja vredno. 
Ni pa (verjetno) edini primer nasilja nad 
naravo. Tudi o tem bi bilo vredno razmis-
liti in spodbuditi k ukrepanju vse, ki so to 
dol`ni. Seveda je take primere potrebno 
obelodaniti in prijaviti ustreznim organom. 
O tem je treba pisati in naglas govoriti.

@al mi je za spodsekanim drevesom, `al 
mi je za ljudi, ki niso znali oceniti svojega 
dejanja. -vc

Junija je pri{lo poletje. Tudi koledarsko. 
To je ~as po~itnic in vedrega razpolo`enja, 
^as, ko naj bi delovna napetost neko-
liko popustila in bi se ljudje pripravljali 
na zaslu`eni dopust. Vsaj teoreti~no je 
tako. Ne moremo pa trditi, da je poletje 
~as, ko si policisti oddahnejo in sku{ajo 
za`iveti ~imbolj mirno in spro{~eno. Tisti, 
ki jim nezakonito po~etje ali objestnost 
nista tuja, ~as spro{~enosti razumejo 
druga~e. Na~rtujejo si »delovne podvige«, 
ki s po{tenjem nimajo nikakr{ne zveze; 
objestno obna{anje v prometu dose`e 

stopnjo, ki jo je te`ko ra-
zumeti ali opravi~evati. @e 
nekaj ~asa poteka akcija – 
HITROST – PO^ASNEJE 
JE VARNEJE. Rezultati 
– do konca junija petnajst 
mrtvih na cestah VE^ 
kot lani v istem obdobju. 
S tem no~em trditi, da 
je akcija neuspe{na ali 
nepravilno pripravljena 
– opozoril bi le na to, da 
je na{e obna{anje vsak 
dan bolj lahkomiselno, 
neskrbno in nevarno za 
`ivljenje udele`encev v 
prometu.

Te`ko, ~e `e nemogo~e, 
je razumeti povzro~itelje 
prometnih nesre~. Pre-
malo vzgoje v vsakdan-
jem `ivljenju za nepred-
videne situacije, premalo 
poudarka na varni vo`nji 
v avto{olah ali premila 
zakonodaja oziroma ka-
znovalna politika. Verjetno 
je res eno in drugo. Sama 
represija ne bo odpravila 
»divjakov« s cest. O os-

talem pa naj premisli zakonodajna oblast, ki 
predpisuje zakonsko regulativo v prometu. 
Pa tudi vsi udele`enci v prometu, ki postaja 
iz dneva v dan gostej{i.

Iz poro~ila Policijske postaje Kamnik je 
razbrati, da stanje v na{i ob~ini v juniju 
ni bilo ne vem kako kriti~no, so pa zato 
policisti imeli v ostalih delih svojega de-
lovnega obmo~ja obilo dela. Prevladujejo 
tatvine in vlomi, pa tudi v prometu je vselej 
»`ivahno«.

Osmega junija je na kri`i{~u ceste Podgorje 
in Kamnik-Kri` pri{lo do te`je prometne 
nesre~e, v kateri se je ena oseba te`je tele-
sno po{kodovala, dve osebi pa sta utrpeli 
la`je telesne po{kodbe. Vzrok nesre~e je bil 
neupo{tevanje pravil o prednosti v kri`i{~u. 
Alkohol ni bil prisoten. Zoper povzro~itelja 
bo podana kazenska ovadba na sodi{~e.

Lastnik avtomobila [koda-Fabia je osem-
najstega junija svojega jeklenega konji~ka 

pustil parkiranega ob cesti Suhadole-
[inkov Turn. ̂ as – dopoldanski, kot nala{~ 
primeren za nepridiprava, ki je posku{al 
odpreti prednja leva vrata. Ni mu uspelo. 
Opustil je prizadevanje, povzro~il pa za 150 
EUR {kode. Kriminalisti bodo po zbranih 
obvestilih zoper storilca podali kazensko 
ovadbo na to`ilstvo.

Pono~i, 29. junija, je doslej {e neznani sto-
rilec vlomil v parkiran osebni avtomobil na 
Glavarjevi cesti v Komendi. »Opomogel« si 
je z dvojnimi son~nimi o~ali. Se pa~ bli`ajo 
~asi mo~ne son~ne svetlobe, si je najbr` 
mislil in s svojim dejanjem povzro~il za 250 
EUR {kode. Kriminalisti zbirajo podatke, 
ki bodo podlaga za kazensko ovadbo na 
to`ilstvo.

Ozra~je se pregreva, zrak je vse bolj 
onesna`en. Tudi vozniki avtomobilov 
pripomoremo k temu, da stanje na svetu 
postaja zaskrbljujo~e, ~e ne ̀ e alarmantno. 
Dr`avniki in vsi mogo~i skrbniki in »skrb-
niki« govorijo – storijo pa premalo za to, 
da bi se stanje vsaj vzdr`evalo na dose-
danji ravni, ~e `e ne bistveno izbolj{alo. 
Posamezniki lahko dajemo zgled z ma-
jhnimi koraki za svoje in bodo~e vzdr`no 
`ivljenje, ~e upo{tevamo koristne nasvete, 
ki jih za zmanj{anje emisij {kodljivih snovi 
v prometu priporo~a Svet za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu Republike 
Slovenije:

• ne ogrevajte motorja na mestu

• pospe{ujte in zavirajte postopno, kasneje 
menjajte v ni`jo prestavo

• odstranite s strehe prtlja`nik, ~e ga ne 
potrebujete

• redno kontrolirajte tlak v pnevmatikah

• klimatsko napravo, gretje in zra~enje 
uporabljajte le po potrebi

• ugasnite motor pri postankih, dalj{ih od 
1 minute

• zmanj{ajte {tevilo kratkih vo`enj

• razmislite, ali lahko katero od poti opravite 
s kolesom, pe{ ali z javnim prevozom.

Prijetne in varne po~itnice vam `elim!

Tone Ogorevc

Izlet v Negovo
Turisti~no dru{tvo Komenda organizira 
13. oktobra 2007 izlet v Negovo in njeno 
okolico. Prijave sprejemamo do zapolnitve 
mest v avtobusu.

Cena izleta je za ~lane TD Komenda s 
pla~ano ~lanarino 15 EUR, za ne~lane 30 
EUR.

Prijave sprejemata Ur{ka Brem{ak na tele-
fon 031-385-123 in Vid Koritnik na telefon 
051-688-705.

Poletni ~as in varnost
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^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), Sabina Küzmi~ (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 
Ogorevc, Jo`e Pavli~, Tatjana Zadrgal Pirc, Mihaela Poglajen, Ana Zarnik, dr. Marko @erovnik, … Priprava za tisk: Luka Krem`ar. 
Tisk: Bavant. Naklada: 1650 izvodov. Izhaja enkrat mese~no, vsa gospodinjstva v ob~ini pa ga dobijo brezpla~no.

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 med nami ve~ ni.

ZAHVALA

V 20. letu `ivljenja nas je zapustil 
NA[

KRISTIJAN BELE

Hvala vsem, ki ste ga imeli in ga {e 
imate radi, ki ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti in nas tola`ili v 
`alosti in bole~ini.

Vsi njegovi

Kako boli, ko od bolezni 
usihajo mo~i,

ve{ ti in vemo mi,
ki smo bili ob tebi zadnje dni.

ZAHVALA
V 81. letu je za vedno od{el od 

nas mo`, o~e, dedek, pradedek, 
brat in stric

FRANC HAN^I^
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorod-
nikom, sosedom, prijateljem in znancem 
za izre~eno so`alje, podarjene sve~e in 
sv. Ma{e.

Zahvala gospodu `upniku @agarju za
lepo opravljeno pogrebno ma{o, pevcem 
za lepo petje, lovcem, prapor{~akom 
in vsem ostalim, ki ste ga pospremili na 
zadnjo pot.

Mlaka, junij 2007 Vsi njegovi

Aplenca-Glasilo ob~ine Komenda,
Leto 16, {tevilka 8-9 bo iz{la
26. septembra 2007.

Gradivo za objavo oddajte do
17. septembra 2007

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

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

Dru{tvo za mladinsko dejavnost MRAVLJI[^E
Zaj~eva cesta 23, Komenda

»NAJ BO MLADOST ZDRAVA NOROST«
Vabimo vse mlade od 16 do 30 let, da se nam pridru`ite pri najrazli~nej{ih 
aktivnostih v okviru projekta MLADINSKI CENTER KOMENDA, ki 
jih bomo za~eli izvajati od meseca septembra 2007 naprej:

- kot pripravniki za mentorje,
- kot samostojni mentorji,
- kot nosilci in izvajalci posameznih projektov.

Pi{ete pesmi ali zgodbe, glasbeno ali likovno ustvarjate, 
u`ivate v nastopanju na glasbenem ali gledali{kem odru, 
ste poznavalci dobrih filmov ali glasbenih skupin, ste 
popotni{ki svetovljani?
Vabimo vas, da se odlo~ite za predstavitev svojih stvaritev, znanj, 
izku{enj in nepozabnih dogodiv{~in tudi drugim. Pomagali vam 
bomo pri organizaciji in izvedbi va{e ideje.

Vsi zainteresirani pokli~ite 031 297 712 ali pi{ite na 
mckomenda@gmail.com, saj veste »beseda ni konj«!

Suzana Zgonec,
predsednica DMD Mravlji{~e

Zbiralna akcija!
Mladi v Mladinskem centru Komenda vam bomo zelo hvale`ni, ~e 
nam podarite kakr{nekoli dru`abne namizne igre (~lovek ne jezi 
se, spomin, {ah, mikado, monopoli, tarok …), da si bomo z njimi 
kraj{ali prosti ~as in popestrili na{e skupno dru`enje. 

Zbirali jih bomo v tednu od 20. do 24. avgusta 2007,  med 19. in 
21. uro v kleti Kulturnega doma Komenda, kjer so tudi prostori 
Mladinskega centra Komenda.
Dodatne informacije na 031 297 712 ali na mckomenda@gmail.com.

V ~asu od 28. junija
nih~e v na{i ob~ini 
(`upniji) ni umrl.
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NAGRADNA KRI@ANKA
LAH MEDIKAL CENTER, Klanec 13, 1218 Komenda

1. nagrada: diagnostika in terapija SCIO
2. nagrada: terapija za odvajanje kajenja

Re{eno kri`anko (lahko napi{ete tudi samo re{itev gesla) po{ljite na naslov:
Uredni{tvo Aplence Glasilo ob~ine Komenda, Zaj~eva 23, 1218 Komenda do vklju~no 17. septembra.
Na kuverto ali dopisnico napi{ite: ime, priimek in naslov; na kuverto pa tudi pripi{ite: Nagradna kri`anka

Re{itev gesla nagradne kri`anke ELEKTRO GRELNA OPREMA STANE ZORMAN s.p.,
Gora pri Komendi 20 A, 1218 Komenda
v Aplenci Glasilo ob~ine Komenda {t. 6: »ELEKTRO EGRO GRELNA OPREMA«
1. nagrada – svetilka MAG-Lite – Ivana Ga{perlin, Urhova 8, 1218 Komenda
2. nagrada – LED svetilka – obesek – Vinko Plevel, Kri` 27, 1218 Komenda
3. nagrada – komplet kle{~ – Jo`i @uli~, Mlaka 42, 1218 Komenda
4. nagrada – komplet orodja za elektroniko – Katarina Zarnik, Moste 103, 1218 Komenda
5. nagrada – garnitura izvija~ev – Kaja Osolin, Mlaka 42, 1218 Komenda
^estitamo! Potrdila o nagradah bomo nagrajencem poslali po po{ti!

Glasilo ob~ine Komenda 7/2007Aplenca
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KRI@ANKA
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ZAPOSLITEV

Leska d.o.o., Ul. Konrada Babnika 25, 1210 Ljubljana – [entvid

In`enirja lesarstva zaposlimo v mizarski 
delavnici: LESKA D.O.O. v Poslovni coni pri
@ejah, Komenda, gsm: 041 333-110
in
i{~emo ve~ NKV delavcev za pomo~ v mizarski 
delavnici: LESKA D.O.O. Komenda,
gsm 041 333-110.


