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VSEM OBČANKAM IN OBČANOM 

ŽELIM VESELE IN DOŽIVETE 

VELIKONOČNE PRAZNIKE TER OBILO 

VOLJE, MOČI IN TRDNEGA ZAUPANJA 

ZA VSE PRIHAJAJOČE DNI. 

MIHA NOVAK 

NAČELNIK UPRAVNE ENOTE KAMNIK 

S SODELAVCI

Občankam in občanom občine 
Komenda

želimo 

veselo velikonočno 
praznovanje, moči 
in veliko dobre volje.

Župan Tomaž Drolec 
 Občinska uprava in

Občinski svet Občine Komenda 

Ko nam naj-
mlajši s pesmijo 
sporočijo, da so 
sonček, čebeli-
ca, zvonček, tro-
bentica takoooo 
lepi in jih na po-
mladni dan po-
klanjajo mami-
cam, je kot da se  
čemeren dan tam 
zunaj na dvorišču 
polepša, je kot da 
utrujajoča težka 
skrb ponikne, ko 
nič kaj prijazna 
dvorana sicer 
postane tako 
srčna in še tako 
turoben izraz in 
čas postaneta 
prepričljivejša, 
da si vse dobro 
in lepo lahko 
n a r e d i m o 
edino in samo 
sami. 
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Pomlad in čas za pesem mamicam

Že nekajkrat so nas tako prepričljivo lepo 
pozdravili v marcu najmlajši v Mostah s posla-
nico mamicam. Tako je bilo tudi v petek, 19. 
marca, ko so Bernarda in njene sodelavke v 
šoli za čestitko mamicam v začetku meseca in 
za čestitko mamicam ob koncu meseca marca 
z najmlajšimi poskrbele za sončke, čebelice, 
zvončke, trobentice, pajke, strašila… poskrbe-
le za to, da so bili najmlajši na odru.

Nazadnje pa se jim je potem zgodilo, da so 
vendarle tudi same, čeprav s tremo,  morale na 
oder… Ja, tudi njim je veljala zahvala in čestit-
ka; tokrat podžupanova v izvedbi krajevne or-
ganizacije RK Moste.

A. Žalar
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ŽUPANOVA BESEDA
Župan Tomaž Drolec

Imamo veliko 
različnih izkušenj 
Zadolžitev v okvirih in mejah ni potop, je zgolj in samo možnost za 
razvoj.

O zadolževanju se že nekaj časa bolj ali 
manj glasno razpravlja v občini. Kažejo se 
tudi že (ne)spretna izkoriščanja polemik o 
zadolževanju za posebne, recimo jesenske 
namene. Kako naj se pri tem znajde, si 
pravilno razloži, kaj je prav in kje je občina, 
navaden občan?

»Občine imamo danes veliko priložnost in 
dolžnost, da pomagamo gospodarstvu, da oživi 
in se spet utiri v razvoj. Banke niso bile še ni-
koli tako naklonjene z ugodnimi posojili lokal-
nim skupnostim, kot so sedaj. Zato trdim, da 
občine z izgradnjo infrastrukture, z izgradnjo 
šol, vrtcev in podobno lahko in morajo prevze-
ti del odgovornosti k spodbudi za gospodarstvo 
s svojo gradnjo. Tako bi vsak posameznik, 
vsak občan, posredno tudi pomagal potegniti 
voz iz te krize. 

In prav zaradi tega je nesprejemljivo metanje 
slabe luči na lastno občino, kar smo na primer 
lahko prebrali v zadnji Aplenci o očitkih na 
zadolženost. Naj pojasnim, da nas bremenijo 3 
odstotki našega proračuna. Če to zaradi pred-
stave primerjamo z gospodinjstvom, ki ima ti-
soč evrov prihodkov, znaša potem takšna za-
dolženost 30 evrov. Ali je to razlog za rdečo 
luč? Velja namreč neko osnovno pravilo, da 
zadolžitev v okvirih in mejah ni potop in po-
greb, ampak je osnova, pogoj in možnost za 
razvoj kraja, občine, države. 

In Občina Komenda se lahko pohvali, da je 
pri samofi nanciranju na 20. mestu med 210 
občinami v državi. Zato bi zlahka prenesla 
nekajkrat višjo zadolžitev od sedanje oziroma 
od posojila, ki ga nameravamo najeti. Da pa 
strank oziroma njihovih vodij v občini zaradi 
posojil ne bo preveč skrbel obstoj občine, naj 
povem, da je naša trdnost velika in da ni prav 
nobenega razloga za skrb. Kakršnikoli dru-
gačni namigi in sumničenja so zgolj zlona-
merni.«

S čim lahko podkrepite to ugotovitev in tr-
ditev?

»Občina Komenda je lastnik mnogih ze-
mljišč, ki jih bomo letos in v naslednjih letih 
lahko prodali in si s tem zagotavljali kar ne-
kajkrat višje proračune od primerne porabe, 
ki nam jo namenja država za delovanje čez 
leto. Od začetka obstoja, od leta 1999 do leta 
2009, je Občina gospodarila s stvarnim pre-
moženjem, ki smo ga letno povečevali. V 

letu 2003 smo  kupili zemljišča za gradnjo 
medgeneracijskega središča in športnega 
parka. Odkupili smo slabih 5 hektarov ze-
mljišč. 

V letu 2002 je bilo območje, veliko okrog 18 
hektarov, izbrano kot eno izmed treh najper-
spektivnejših lokacij za poslovno cono v Slo-
veniji. Celotno območje smo odkupili v letu 
2003 in ga poimenovali Poslovna cona Ko-
menda. Po uspešni prodaji zemljišč smo se v 
letu 2005 odločili za povečanje poslovne cone 
in tako vse do leta 2008 uspeli odkupiti doda-
tnih 75 hektarov. Tako smo v območju Poslov-
ne cone Komenda odkupili 93 hektarov ze-
mljišč. 

V letu 2007 se je pokazala težnja po pridobi-
tvi novih prostorov za predšolsko vzgojo. Po 
pregledu primernih lokacij smo ugotovili, da je 
v planskih aktih v Mostah že predvideno ob-
močje namenjeno družbenim dejavnostim, zato 
smo odkupili 7700 kvadratnih metrov zemlji-
šča.   

To je le nekaj večjih nakupov občine. Sku-
pna številka pa je okrog 100 hektarov oziroma 
1 milijon kvadratnih metrov. Ves čas pa smo 
spremljali tudi prodajo kmetijskih zemljišč in 
kupovali kmetijska zemljišča, ki smo jih potre-
bovali za potrebne menjave. Pri tem pa smo 
seveda ravnali v skladu z Zakonom in Uredbo 
o stvarnem premoženju države, pokrajin in 
občin.«

Torej kapital?
»In ta kapital se izraža v 80-odsotnem po-

slovnem deležu v družbi PC Komenda in ko-
munalna infrastruktura. Skratka, samo Po-
slovna cona, zemljišča v Mostah za vrtec in 
ob šoli okrog 2000 kvadratnih metrov, so ve-
liko premoženje. Če pa koga skrbi, kje smo 
porabili denar, povem, da smo ga namenili za 
infrastrukturo, za poplačilo lastnikom in za 
nakupe drugih zemljišč. Sicer pa smo v infra-
strukturo že vgradili preko 7 milijonov evrov 
(kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava, 
ceste…). Sliši se, da zaskrbljuje razsipništvo 
v naši občini. Ne vem od kot takšni pogledi. 
Kot rečeno, smo prek 7 milijonov vgradili v 
infrastrukturo in skoraj še enkrat toliko v šolo 
in vrtec, v prizidek k šoli v Komendi, v telo-
vadnico, v prizidek k športni dvorani, v doda-
tna urejanja šolskih prostorov, v odkup vseh 
93 hektarov zemljišč poslovne cone, iz katere 
pri kasnejši prodaji izvira večina vsega vlože-

nega denarja v infrastrukturo in v šolske 
objekte.
Če bi kdo znal bolje gospodariti in prigospo-

dariti še več denarja, naj kar pove; že zaradi 
pogleda, kako naprej. Sicer pa trdim, da imamo 
jasno vizijo, podprto s številkami, in me bo-
dočnost naše občine ne skrbi.«

Še kakšen (oprijemljiv) primer?
»Imate prav, smo pač navajeni, da s prstom 

pokažemo. No, če se ozrem nazaj, na začetke, 
mi dogodki in rezultati, potrjujejo, da s skupni-
mi, enotnimi prizadevanji ni razlogov za za-
skrbljenost pri uresničevanju razvojnih progra-
mov. Če se spomnim samo na Gasilsko zvezo. 
Takrat, ob nastanku samostojne zveze, smo 
imeli tri, praktično »bosa« gasilska društva. 
Takratni sporazum opremljanja in varstva za 
deset let, ki je temeljil na 3 odstotkih proračun-
ske primerne porabe v občini, je bil nekakšen 
nasvet države za požarno varnost in CZ. Danes 
ugotavljamo, da samo ne le tri, ampak deset in 
več odstotkov namenili za to, čeprav je na za-
četku bila to za vse nedosegljiva vizija. Pa ne 
le pri Gasilski zvezi, pri vseh športnih panogah, 
sploh na družbenem področju, se je zgodil tak 
razvoj, da je danes naša občina daleč nad pov-
prečna.«

Razlogov za zaskrbljenost torej ni?
»Sploh ne. Me pa vseeno zaskrbljuje, kako 

lahko prvak ene od strank zapiše: »Po najbolj 
črnem scenariju nam lahko blokirajo račun ali 
pa občina celo bankrotira in jo prevzame ena 
od sosednjih občin. Ali jo res hočemo zakoc-
kati?«

Sprašujem se, kako lahko tak pisec ob vseh 
uspehih, ki smo jih dosegli v desetih letih, pri 
standardu, ki ga že imamo in ga gradimo na-
prej, s tolikšnim, že kar zlobnim nezaupanjem, 
skuša vnašati nemir. Tudi volilno leto in na-
povedana vroča jesen z nizkimi udarci ne 
moreta biti temu opravičilo. Namesto, da bi  
spodbujali k razvoju, smo zaradi osebnega 
prestiža in pridobivanja neukih na svojo stran, 
pripravljeni podpihovati k zaostajanju in na-
zadovanju. Zato naj rečem le to: Kam vodi 
takšno domače podpihovanje, nam kaže izku-
šnja zadnjih let, ki jo prav zdaj doživljamo in 
občutimo.«     

Andrej Žalar 
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AKTUALNO

Občinski svet je na 30. seji 18. marca sprejel 
letošnji proračun, ki je osnova za letošnje ob-
činske programe. 

In kakšen je, kaj omogoča letošnji prora-
čun, smo povprašali višjo svetovalko Občine 
Komenda Miro Crnkovič. 

Letos načrtujemo 7,9 mio € prihodkov. Naj-
večji delež (39,7 %) predstavljajo davčni pri-
hodki in sicer 3,1 mio €. Od prodaje stavbnih 
zemljišč je predvidenih 2,1 mio € kupnin, pri-
hodki od komunalnih prispevkov pa bodo 
okrog 1,4 mio €.«

Prihodki bodo seveda določali tudi pora-
bo oziroma uresničevanje programov.

»Investicijski odhodki so opredeljeni kar na 
4,6 mio €. Prednost bodo imele že začete inve-
sticije. Tako bomo za dokončno poplačilo iz-
gradnje prizidka k športni dvorani letos name-
nili še 258 tisoč €, za vzdrževalna dela in 
obnovo obstoječih prostorov v športni dvorani 
pa 97 tisoč €.« 

Precejšnja obveza je varstvo najmlajših v 
občini.

»Novembra lani je začasni vrtec sprejel 
otroke brez varstva. Za izpolnitev pogodbenih 
obveznosti, ki zajemajo gradbena dela, monta-
žo in opremo vrtca, izdelavo projektne doku-
mentacije, tehnični prevzem in najem vrtca, je 
bilo potrebno letos zagotoviti 206 tisoč €.

V letu 2009 in začetku leta 2010 bo v doma-
či vrtec vpisanih skupaj 282 otrok.  Razlika 
med ceno programa v vrtcih in plačili staršev, 
ki jo pokriva občina, znaša za občino približno 
70 % (starši v povprečju plačajo 30 % cene 
programa). Občina tako v povprečju plača pri-
bližno 294 €  na vsakega otroka, kar v celotnem 
proračunu pomeni 900 tisoč € ali kar 10 od-
stotkov.« 

Z varstvom pa se bo treba ukvarjati še 
naprej.

»Pred tremi leti (2007) so bili pripravljeni že 
vsi projekti in zemljišče za gradnjo novega 
centralnega vrtca v Mostah. Zaradi takratnih 
poplav potem ministrstvo  za okolje in prostor 
(ARSO) ni izdal vodnega soglasja k projektu. 
Tako je občinska uprava v zadnjih letih iskala 
možne rešitve. 

Ker ima Medgeneracijski center v programu 
tudi združevanju generacij, je bila ob izdelavi 
projektov preverjena tudi  možnost, da se v 
center vključi  tudi manjši vrtec. Ta sicer ne bo 
nadomestil centralnega vrtca, omogočil pa bi, 
da bi bila lahko večina komendskih otrok 
vključenih v domače vrtce do izgradnje novega 
centralnega vrtca. Za dokončanje projekta, 
pridobivanje vseh potrebnih soglasij in začetek 
gradnje bi bilo potrebno letos zagotoviti 
670.000 €. Ker trenutno še ne vemo, kakšen 
status bo vrtec imel vrtec (javni vrtec, konce-
sijski vrtec), smo v proračun namenili le 20 ti-
soč  € za projekte.«

Kaj pa prizidek v Mostah?
»Že pred leti so bili pripravljeni projekti za 

Pri 8 milijonih prednost že začetemu
Kako na letošnji občinski proračun gleda višja svetovalka Občine Komenda Mira Crnkovič. 

gradnjo vzhodnega prizidka k OŠ v Mostah. Z 
dograditvijo bi lahko uredili dva nova oddelka 
vrtca, oziroma z že dvema obstoječima oddel-
koma bi lahko vrtec bil zaključena enoto, kar 
bi zadostovalo potrebam po vrtčevskem var-
stvu. Omenjene oddelke bi lahko brez težav 
preuredili v učilnice, ko se bo val majhnih 
otrok preselil v osnovno šolo. Za pridobitev 
vseh potrebnih soglasij, gradbenega dovoljenja 
in delnega poplačila izvedenih del  v letu 2010 
načrtujemo 400 tisoč €.«

Kar precejšen je tudi letošnji komunalni 
oziroma infrastrukturni program. 

»Po pridobitvi gradbenega dovoljenja se bo 
pričela izgradnja S–kanala na odseku: obstoječa 
čistilna naprava v Komendi do primarnega ka-

nalizacijskega kolektorja v Mostah. S tem bo 
povezano obstoječe javno kanalizacijsko 
omrežje v novem naselju v Komendi in novo 
izgrajeno omrežje na Gmajnici s primarnim 
kolektorjem proti Mengšu. V proračunu je 
denar za dokončanje projektne dokumentaci-
je PGD in PZI za odvajanje odpadnih vod od 
Most do obstoječe čistilne naprave v Ko-
mendi in za izgradnjo dela trase od gostišča 
Kralj do bivšega C-bara v Mostah. Novo 
zgrajeni kanal bo omogočil odvajanje odpa-
dne vode iz sedanjega kanalizacijskega siste-
ma v Komendi in iz naselja Ko13 Gmajnica 
v zbirni kolektor, ki se nadaljuje na centralno 
čistilno napravo Domžale–Kamnik. Gradnja 
kanala naj bik se začela letos.

V proračunu pa tudi kanalizacija seve-
rovzhodnega dela Most, sočasno z obnovo 
vodovodnega omrežja na tem področju. Za 
izgradnjo hišnih priključkov je  namenjenih 
20 tisoč €, za gradnjo sekundarnih vodov 100 
tisoč €, za  kanalizacijo v MO-7 Moste  130 
tisoč € in za dokončanje investicijskega pro-
grama za celotno omrežje v Občini Komenda 

še dodatnih 25 tisoč  €; skupaj  torej 280.000 €.
Za zimsko službo in za redno vzdrževanje 

lokalnih cest je v proračunu  297 tisoč €.  Za 
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih 
cest pa bomo letos potrebovali 712 tisoč €.«

Pogled takole na počez, kot pravimo, na 
letošnji program in možnosti ni ravno podo-
ben obdobju debelih krav; ali drugače reče-
no, seveda z optimizmom, čaka nas dokaj 
zahtevno leto.   

»No, ja; vendar ne gre za ne vem kakšen 
baubau. Z dolgoročno zadolžitvijo 1,4  milijo-
na evrov  je v programu športni center Komen-
da, gradnja vzhodnega prizidka k OŠ Moste in 
izgradnja komunalne infrastrukture v občini, 
kar je vsekakor zelo pomembno. «

A. Žalar

Konec februarja so se na občnem zboru sestali 
člani krajevne organizacije Združenja borcev za 
vrednote NOB v Komendi. Predsednik Filip 
Železnik je kritično ugotovil, da se v organizaci-
ji ZB s politiko kot organizacija civilne družbe 
ne ukvarjajo, jih pa v politiko včasih prisilijo 
demagoške izjave skrajnih desničarskih politi-
kantov. V razpravi so to predsednikovo 
stališče podprli, kakor tudi mnenje, da 
bodo na to pozorni in se bodo odzivali 
tudi v prihodnje. O nekaterih očitkih 
desnih strank in cerkve na NOB pa je 
obširno spregovoril  Edo Bohinc. 

V  minulem letu pa so borci v kra-
jevni organizaciji izpolnili program. 
Udeleževali so se spominskih sveča-
nosti in proslav po Sloveniji, obdarili 

Nasprotujejo politikantstvu
so starejše člane ob koncu leta in skrbeli so za 
urejenost spomenikov. V občini pa so se z žu-
panovo podporo začela tudi katastrska urejanja 
zemljišč, na katerih so spomeniki. Posebno 
skrb pa bodo v prihodnje namenili tudi spreje-
manju mladih v organizacijo. 

A. Ž. 

Mira Crnkovič
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DOGAJANJA

Naš namen je, da z atletiko, ki poleg gimnasti-
ke in plavanja sestavlja “trojček” osnovnih, 
bazičnih športov, vsakemu otroku posebej po-
nudimo dejavnost, ki bo obogatila njegov prosti 
čas. Ravno zaradi svoje prvinskosti, gojenja 
človekovih naravnih gibanj; metov, skokov in 
tekov, atletika vpliva na izboljšanje domala 
vseh gibalnih sposobnosti (moč, hitrost, na-
tančnost, koordinacija, gibljivost), vzdržljivosti 
in osnovnih gibalnih znanj. Problem večine 
športov je enostranskost treniranja, prezgodnja 
ozka specializacija, zato je dejavnost atletika 
odlično dopolnilo.

ŠD Šola športa 

Atletski krožek 
Rdeča nit vsake vadbe je zabava. Če v nečem 

ne uživamo, je vsak drug pozitivni dejavnik 
malo vreden. Zabavati se z igro navadno ni 
težko, bistveno težje je pripraviti nekoga, še 
posebej najstnika, da se bo zabaval v resnem 
treningu, delu (kako le, za zabavo skrbijo raču-
nalniki). V praksi, tudi pri delu v orientaciji 
sem opazil pozitivne posledice športne panoge, 
ki pri vadbi in tekmovanjih udeležencev ne 
deli po spolu, kar je še posebej pomembno v 
najstniških letih. Pri delu stremimo k izboljša-
nju ustvarjalnega mišljenja, k razvoju pozitivne 
osebnosti, vere, da nekaj zmoremo, k razvoju 

ekipnega, prijateljskega duha, odnosa do špor-
ta, zdravega načina življenja in nenazadnje do 
okolja, v katerem živimo in smo od njega odvi-
sni mnogo bolj, kot se zavedamo.

Naj ne bo glavni cilj vaditeljev in trenerjev 
»ustvarjanje olimpijskih prvakov«; večina 
športnikov se bo, preden dosežejo cilj, zlomila 
pod težo pritiskov. Vaditelji naj svoje znanje in 
energijo vložijo v otroke, ki jih nekoč ne bo 
strah zastaviti si jasne izzive, ki se bodo kot 
odrasli vračali na športna igrišča in ki se bodo 
sposobni, kadar bodo padli, ponovno pobrati.

ŠD Šola Športa Nejc Zorman

»Poslovanje Upravne enote Kamnik v minulem 
letu ocenjujemo kot zelo uspešno. Doseženi so 
bili rezultati dela, ki smo jih načrtovali in si jih 
zastavili kot cilje v minulem letu,« je poudaril 
na novinarski konferenci o delu Upravne enote 
Kamnik  načelnik Mihael Novak.

»Stranke so nas v letni anketi o zadovoljstvu 
strank ocenile z oceno 4,80 in tako  smo dosegli 
še boljši rezultat kot v preteklem letu. Tudi 
povprečna ocena mesečnega barometra zado-
voljstva strank je bila v letu 2009 kar 4,81. 
Zaposleni so bili lani z delom na upravni enoti 
bolj zadovoljni kot v preteklosti, saj je pov-
prečna ocena vseh vidikov zadovoljstva kar 
4,0 in je višja od povprečne ocene v Republiki 
Sloveniji.«

Lani so imeli v reševanju 14.942 upravnih 
zadev, kar je za 2,2 odstotka manj kot leto prej. 
To pa zato,  ker je bilo manj tako imenovanih 
upravnih notranjih zadev. So pa lani uspeli re-

šiti kar 99,16 odstotka vseh upravnih zadev 
kljub povečanemu številu vlog za izdajo grad-
benih dovoljenj ob koncu leta.

Po tem, ko so pred leti odprli krajevni urad v 
Komendi, so skrbno spremljali obseg dela v 
uradu. Po natančni analizi obremenjenosti so 
soglasno z občino Komenda lani 1. julija kra-
jevni urad zaprli. Ena od ocen, zakaj ni bilo 
pravega  odziva oziroma obiska uporabnikov 
iz občine Komenda kljub veliko večji bližini 
urada, je bila, da še vedno pogosto enačimo 
upravno enoto z občino, urejanje zadev, ki jih 
občani ne morejo urediti na občini v Komendi, 
pa je zanje  nekako tradicionalno samoumevno, 
da se morajo za to še vedno podati na pot v 
Kamnik, kjer nenazadnje po prepričanju lahko 
opravijo tudi več zadev tisti čas naenkrat. Po-
gosto je bil vzrok za takšno mnenje morda tudi 
nepoznavanje zadev, ki bi jih lahko urejali kar 
na krajevnem uradu, ki je bil »podaljšana roka« 

upravne enote Kamnik v Komendi. Glede na 
družbeni razvoj občine Komenda in povečeva-
nje števila prebivalcev v prihodnje v njej s 
prišleki od drugje pa  lahko pričakujemo, da bo 
slej ko prej postalo spet upravičeno ponovno 
odprtje krajevnega urada v Komendi, če bo 
takrat še vedno državna volja za to.      

Posebno vprašanje pa so na območju Upravne 
enote tako imenovane uporabnikom prijazne 
delovne sobote. Lani je upravno enoto obiskalo 
na delovno soboto povprečno 22 strank,. To pa 
je skoraj polovica manj kot leto prej. V primer-
javi z letom 2007 (70 strank) pa je bil obisk kar 
trikrat manjši.  »Zato menimo, da to upadanje 
strank ob delovni soboti iz leta v leto kaže, da to 
ni več potrebno in je samo precejšen dodaten 
strošek stališča,« so menili načelnik Mihael 
Novak in sodelavci oziroma vodje posameznih 
oddelkov v pogovoru na novinarski konferenci. 

- A. Žalar

Lani stranke še bolj zadovoljne 
Obiski so ob sobotah iz leto v leto manjši. Komendčani pa morajo od sredine minulega leta spet v 
Kamnik. 

Zbornik Demos na kamniškem, ki 
je po ideji Toneta Hočevarja z uredni-
škim odborom in glavnim ter odgo-
vornim urednikom Igorjem Podbre-
žnikom začel nastajati lani jeseni, je 
bil s pomembno in prepričljivo doku-
mentacijsko zaznambo predstavljen v 
soboto, 20. marca v dvorani Veronika 
v Kamniku. Poleg avtorjev, številnih 
takratnih somišljenikov in simpati-
zerjev sta se predstavitve udeležila 
tudi evropska posanca dr. Milan Zver 
in Alojz Peterle.

V Komendi pa bo predstavitev v 
petek, 9. aprila, ob 19. uri v Knjižnici.

A. Ž.

Demos na kamniškem
Zbornik Demos na kamniškem je izredno ob-
sežna in bogata predstavitev dogajanj izpred 
dvajsetih let ob osamosvajanju in oblikovanju 
naše države Slovenije. Pogled v bližnjo prete-
klost je zanimiv in ga vsak od 39 avtorjev s 
svojim pogledom in takratnimi prizadevanji, 
hotenji, željami, cilji razkriva v knjigi s kamni-
škega in komendskega območja.

Takrat, pred dvajsetimi leti, je bila današnja 
občina Komenda še v kamniški občini. Nedvo-
mno je prav takratni razvoj postavil temelje in 
omogočil ponovno ustanovitev samostojne 
občine Komenda. Nič man pomembno pri tem 
ni, da je so na območju današnje občine uspeli 
združiti misli, voljo in moči za skupno sožitje, 
delo in upravljanje.

V soboto, 20. marca, so zbornik Demos na kamniškem 
predstavili v Kamniku v dvorani Veronika (na sliki). V 
Komendi bo predstavitev v petek, 9. aprila, ob 19. uri v 
knjižnici.
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DOGAJANJA – PISMA  

Osnovna naloga in poslanstvo Medgeneracij-
skega društva za kakovostno starost je vzgoja 
celotne skupnosti  za lepo sožitje med mlado, 
srednjo in tretjo generacijo, ob uvajanju 
programov oskrbe onemogle tretje  generaci-
je in programov za aktivno in zdravo staranje 
celotne tretje generacije. Temu osnovnemu 
vodilu skušamo v društvu slediti že peto leto. 

Kako smo se s tem spoprijeli v letu 2009? 
Ob navedenih dogodkih smo v društvu skozi 

vse leto veliko pozornost namenjali, tako kot že 
vseskozi, krepitvi in gojenju medgeneracijske-
ga prostovoljstva. Verjetno eden večjih naših 
dosežkov v lanskem letu je povečanje  z dveh 
na pet medgeneracijskih skupin za kakovostno 
staranje, kar pomeni, da se približno štirideset 
občank vsak teden za slabi dve uri dobiva na 
izredno zanimivih in poučnih srečanjih. 

Naj za ponazoritev navedem nekaj tem, o 
katerih smo govorile: Ko pride čas za upokoji-
tev, kulturna dediščina Komende skozi knjigo 
Po poteh kulturne dediščine, česa sem se nau-
čila od staršev, o čem sem sanjala kot otrok, 
kako uspešni smo pri prvi pomoči, delo je 
vrednota, o smehu, kaj nam pomeni denar, 
tekmovanje in tekmovalnost, odnos bogastvo-
revščina, neznosna lahkost besedovanja, kaj 
nam pomeni glasba in tako dalje. Pogovor je 
predvsem oseben, kakšen je naš odnos do do-
ločenih vprašanj. Skušamo se izogibati posplo-
ševanju in govorjenju v tretji osebi; torej 
predvsem o naših lastnih pozitivnih izkušnjah.

Medgeneracijsko društvo za kakovostno sta-
rost je glavni soustanovitelj Zavoda Medgene-

Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Komenda

23. in 24. marec -  obisk sejma nege v Nue-
renbergu
2. april - okrogla miza v okviru letne skupščine 
društva: SOCIALNA OSKRBA NA DOMU s 
poudarkom Ali si dovolimo, da nam zaradi 
onemoglosti pomagajo drugi? in Kakšne spre-
membe bo prinesel zakon o dolgotrajni oskrbi?
29. april -  1. Evropski dan solidarnosti med 
generacijami
23. april - predavanje mag. Nade Irgolič o 
rabi zdravil v starosti
2. julij -  obisk doma  sv. Martina v Srednji 
vasi, v Bohinju
10. september - predavanje prof.dr. Pavla 
Poredoša, o boleznih srca in ožilja
9. oktober - predstavitev pesniške zbirke Mari 
Koželj, članice medgeneracijske skupine Zarja

Najpomembnejši dogodki v letu 2009
15. do 17. oktober - strokovna ekskurzija v 
organizaciji Zveze Medgeneracijskih društev 
Slovenije v Hildesheim in Bielefeld
27. oktober - predavanje o uravnoteženi 
prehrani Kluba za preventivo zdravja in kva-
liteto življenja iz Domžal
18. november - predavanje gospe Anke Tom-
inšek o modernizaciji pokojninskega sistema
18. december - obisk in nastop s krajšim 
kulturnim programom skavtske skupine Vol-
čiči v medgeneracijskih skupinah
21. december -  slovesno zaključno srečanje 
vseh petih medgeneracijskih skupin, s kraj-
šim predavanjem gospoda Matjaža Leskov-
ška  o slovenski legendi Leonu Štuklju
Če dogodki niso zabeleženi, se zdi čez čas, 
kot da se niso zgodili.

racijsko središče Komenda, ki v naši občini že 
drugo leto izvaja socialno varstveno storitev 
pomoč na domu. Namenjena je predvsem posa-
meznicam in posameznikom, ki zaradi starostne 
onemoglosti ali invalidnosti sicer še lahko bi-
vajo v svojem domu, vendar potrebujejo za 
kolikor toliko kvalitetno življenje pomoč ali pri 
gospodinjstvu ali osnovni negi, kot je umivanje, 
oblačenje ali pomoč pri vzdrževanju socialnih 
stikov, kot so obisk pri zdravniku, nakup zdra-
vil, plačevanje položnic in podobno. 

Pri opravljanju te storitve ugotavljamo, da 
se za takšno pomoč občanke in občani zelo 
težko odločajo, čeprav bi jo potrebovali. Eden 

od razlogov je verjetno denar, drug pa vse 
preveč razširjeno mnenje, da ni prav, da prosi-
mo za pomoč, ker s tem priznamo lastno šibkost 
in nemoč in raje izčrpavamo vse možnosti pri 
sebi in svojih najbližjih; večkrat v lastno škodo 
in škodo najbližjih. Vendar izkušnje mnogih 
kažejo, da se je vredno vključiti med ljudi na 
takšen ali drugačen način in da ni nič narobe, 
če si poiščemo pomoč, ko si zaradi lastne one-
moglosti delamo škodo, ker trmasto vztrajamo, 
češ saj še vse lahko naredimo sami.

Viktorija Drolec, predsednica 
Medgeneracijskega društva 

za kakovostno starost

Na jesenskih lokalnih volitvah bo nastopila tudi 
Lista za Suhadole in čeprav majhna in skromna, 
se bo pogumno borila za vsaj en mandat v ob-
činskem parlamentu, ki bo zastopal vaščane pri 
reševanju javnih zadev za dobro vseh. Če nam 
bo to uspelo, bo prav, če pa ne, pa tudi, kajti 
voljo in odločitev volivcev treba spoštovati in 
ceniti. Ker pa je letos že deset let odkar  imamo 
svojo občino in občinsko upravo z županom 
Tomažem Drolcem na čelu, prav tako se v dese-
tih letih niso spremenila politična razmerja v 
občinskem svetu, je prav, da se ob tem dejstvu 

VAŠA PISMA    LiSuh lista za Suhadole 2010
nekoliko pomudimo. Predvolilno obdobje je kot 
nalašč za oceno, za analizo dela  občinske 
uprave, občinskega sveta in župana. Ne gre za 
občinski proračun, ta kaže samo kako bo pora-
bljen davkoplačevalski in z utečenimi metodami 
nakupa in prodaje kmetijskih zemljišč prido-
bljeni denar.. Gre za nekaj drugega; gre za po-
slovni načrt iz katerega je razvidna stroškovna 
učinkovitost in ekonomske koristi ter pričako-
vani doprinos naložb. Če občine in nas volivcev 
to ne zanima, potem so naložbe v naši občini v 
domeni interesnih skupin in ne storitev, ki jih 

mora urediti in zagotavljati občina Komenda. 
Da bi bila naša ocena objektivna in pregledna, 
bomo uporabili primerjalno metodo, ki velja za 
znanstveno. Primerjali bomo podnevi, da bo 
transparentno, ne ponoči, ko se nič ne vidi. Že 
prve ugotovitve kažejo aktualnemu županu zelo 
dobro, kajti s svojo izjavo: »da bomo imeli pri-
hodke in delovna mesta od cone za vse večne 
čase« (GOK 1/2010) lahko brez zadrege kandi-
dira tudi za Nobelovo nagrado za ekonomijo,  
ker mu drugi kandidati ne sežejo niti do kolen. 
O ostalih ugotovitvah pa v prihodnji številki.

Predstavnik LiSuh Klemen Pibernik   

4. marca je imel občinski odbor SLS Komenda 
redni občni zbor v gostišču na Klancu. Na dnev-
nem redu je bilo poleg uvodnih pozdravov in 
izvolitev delovnega predsedstva tudi poročilo 
verifi kacijske komisije, poročilo o fi nančnem 
stanju OO SLS Komenda, poročilo nadzornega 
odbora OO SLS Komenda in  poročilo o doseda-
njem delu OO SLS Komenda, kjer je predsednik 
Vid Koritnik predstavil dosedanje delo odbora 
ter delo svetniške skupine v občinskem svetu.

Oba svetnika v občinskem svetu sta skupno 
dala 16 pobud in vprašanj, nekaj pobud je že 
izvedenih, nekaj se jih izvaja, ostalo pa bo žal 
nekaj neuresničenih. Ena izmed pobud je bila 
tudi, da smo preko odbora za kmetijstvo uvr-

Občni zbor OO SLS Komenda
stili novo postavko ureditev poljskih poti.

Usmeritve za nadaljnje delo OO SLS Ko-
menda pa so delo v občinskem svetu in v odbo-
rih, kjer sodelujeva oba svetnika, in priprava 
na jesenske občinske volitve. 

Pri drugi točki so bili prisotni tudi menili, da  
OO SLS Komenda na občinske volitve jeseni 
nastopi s svojim kandidatom za župana občine 
Komenda. Tudi nabor kandidatov za občinske 
svetnike že poteka. Sestavlja se lista kandidatov, 
ki bodo z veseljem opravljali delo občinskega 
svetnika v dobro vseh občanov občine Komenda 
ter v ponos stranke SLS.

Po obsežni razpravi so prisotni vse sklepe in 
poročila sprejeli soglasno.

Nazadnje smo se seznanili z letošnjo čistilno 
akcijo Očistimo Slovenijo v enem dnevu, ki jo 
podpira tudi SLS. Potek te akcije je predstavil 
predsednik OO SLS Komenda Vid Koritnik, ki je 
tudi predsednik Turističnega društva Komenda in 
zelo uspešno vodi podobne čistilne akcije v Ko-
mendi že vsa leta. Akcijo smo  podprli in obljubi-
li, da se je tudi udeležimo. Vabimo vse občane, da 
pokažemo skrb za naše okolje in naš kraj.   

Po končanem občnem zboru smo ob dobri 
kapljici in dobri hrani, ki jo je pripravil Bojan 
Brišnik, pokramljali v prijeten večer.

Franc Petrič, podpredsednik OO SLS 
Komenda 
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POLITIKA - PISMA
Izzivi 
sodobnega 
časa 

Sodoben čas od družbe zahteva mnogo več vlaganj v človeške vire. Čas 
naše mladosti, ko smo eden drugemu hodili »na palte«, jih, da ne rečem 
skoraj obredno na koncu tudi pošteno »zalili«, je očitno tako daleč, da 
se jih naši mladostniki niti ne spominjajo, niti zidovom ne dajejo po-
membne veljave. 

Tako te dni berem razpis za delovno mesto podsekretarja za vodenja 
projekta ESS (Evropskega socialnega sklada), kjer se zahteva znanja za 
vodenje interdisciplinarnih timov, za raziskave, razvoj, pripravo in iz-
vedbo projektov ESS, načrtovanje, koordinacija in usklajevanje aktiv-
nosti ESS, razvijanje sistema kakovosti na področju izvajanja ESS, 
spremljanje izvajanja projektov ESS, spremljanje novosti na področju 
razvoja karov v EU, usklajevanje projektov s posameznimi ministrstvi. 
Priprava in objava vsebin s področja ESS na spletnih straneh sklada, 
vodenje spletnega mreženja, priprava informacij za različne javnosti s 
področja izvajanja programov ESS, sodelovanje z znanimi izvajalci pri 
izvedbi programov ESS, spremljanje kazalnikov učinkovitosti, iskanje 
novih možnosti, črpanje fi nančnih virov iz ESS, priprava različnih poro-
čil o izvajanju programov  ter izdelava predlogov za povečanje učinko-
vitosti. ( vir: Delo,  marec 2010).

Omenjeni razpis za eno delovno mesto nakazuje, kakšna znanja se 
danes pričakujejo od iskalcev zaposlitev. Bodočnost izrabljanj sredstev 
Evropskih skladov, kot je omenjen socialen sklad, je v zmožnosti upo-
rabe kompetenc in usposobljenosti državljank in državljanov. Zato ni 
vseeno, kam danes usmerjamo naše energije, pozornosti in čas. Da, za-
ključek je v prvem stavku članka in to je prioriteta odgovorne skupno-
sti.

Vesna Živadinov Štebe, LDS občinski odbor Komenda

Trgovina 
v Komendi

Do kdaj bomo še čakali nanjo? Na Prostorski konferenci-Center Ko-
mende, ki je bila v sredo, 19. julija 2006, ob 9.30 sem predlagal novo 
neproblematično lokacijo na parceli poleg novega mostu čez Pšato, 
blizu šole, katere lastnica je že takrat bila Občina Komenda. Zgrajena 
naj bi bila samostojno, brez stanovanj. Nihče mi ni prisluhnil, ker sem 
imel takrat menda še premalo političnega staža. Gospod župan je trdil, 
da bi vsaka sprememba zavlekla gradnjo trgovine za več let, saj naj bi jo 
po obstoječih načrtih začeli graditi že čez en mesec. Čez dobre štiri 
mesece bodo od takrat pretekla že štiri leta, pa o trgovini še vedno ni ne 
duha ne sluha. V tem času se je lokacija zanjo že prestavila od tiste poleg 
potoka Brnik na novo poleg hlevov. Toda vedno se pojavljajo novi in 
novi problemi na katere g. župan ni računal. Enkrat je to denacionaliza-
cija, drugič so to hlevi, zdaj pa smo dočakali še recesijo. Bog vedi, kaj 
še pride. In to samo zato, ker se vedno podajamo na spolzke terene, 
potem pa rinemo z glavo skozi zid. Pa ne gre in tudi koristi od tega ni 
nobene, samo glavo si lahko razbiješ.

Kakorkoli razmišljam, vedno pridem do ugotovitve, da v naši občini 
manjka preudarnega razvoja, poleg tega pa se lotevamo preveč projektov 
naenkrat, potem pa obtičimo na pol poti. Če se vrnem na zgoraj omenje-
no Prostorsko konferenco, ugotavljam, da v Centru Komende ni bil niti 
začet, kaj šele zaključen kakršenkoli projekt, razen novih hlevov, ki pa so 
na žalost črnogradnja. Kje je zdaj velika evforija izpred štirih let?  

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

Zbor za vrednote 
– Kakšno 
Slovenijo si želimo

Ni več »dvomljivcev«, ki se ne bi strinjali, da je današnji čas, čas, ki mu 
pravimo KRIZA VREDNOT. Iz te krize izhajajo vse druge: gospodar-
ska, politična, moralna, kriza družine in medsebojnih odnosov. Glede na 
nelagodnost, negotovost, ki ju čutimo vsi državljani in ju izražamo na 
različne načine kot so jeza, malodušje, umik iz javnega življenja, neak-
tivnost v politiki, žalost in  skrb za prihodnost naših rodov, želi krščanska 
ljudska stranka N.Si  zavedajoč se, da nezadovoljstvo v Sloveniji nara-
šča iz dneva v dan, pripraviti širšo javno razpravo o temeljnih vrednotah. 
Z Zborom za vrednote želi stranka N.Si opozoriti in vzpodbuditi k raz-
mišljanju politike, gospodarstvenike in širšo javnost na odsotnost vre-
dnot - krizo vseh kriz, ki se zajeda v vse pore družbeno političnega ži-
vljenja kar prepričljivo kažejo zadnji dogodki. Vsi poznamo temeljne 
krščanske vrednote, pa se poraja vprašanje, ali po njih tudi delamo in 
živimo. Zelo pomembno je, da vsak na svojem področju nekaj naredi 
upoštevajoč etična načela in moralni kodeks. Po besedah predsednice 
N.Si Ljudmile Novak je to prvi korak za začetek sprememb. Tudi na 
lokalni ravni je umestno vprašanje, kakšno občino si želimo. Odgovor 
je jasen, prijazno, socialno, pošteno, uravnotežen celostni razvoj tudi po 
vaseh. Smo tik pred sprejetjem občinskega proračuna. Nič se ne poraja 
samo od sebe, zato z zaupanjem v dobro, začnimo spremembe za boljšo 
prihodnost.

Danica Zmrzlikar, N.Si Komenda
OO Komenda, Moste 8a, 1218 Komenda
komenda@nsi.si, www.nsi.si/oo/komenda

VAŠA PISMA

Kanalizacija
Zopet se vam javljam. Za nekatere zopet, za druge - končno. Slednji 
pravijo, da pišem jasno, kratko in zgoščeno. Tako bo tudi tokrat.

Sedanji zastoj pri gradnji kanalizacije ima korenine v letu ´03. Zgodil 
se je poskus kolektivne fi nančne prevare in po politični zaušnici go-
spodje niso tvegali nove blamaže. Počakali so na spremembe zakonov, 
vsa ta leta zamujajo s kanalizacijo in hkrati investirajo v vse mogoče in 
nemogoče, politično bolj všečne projekte (da ne naštevam).

Prišla je kriza - ne slučajno, tudi mi smo pridno prispevali k njej, ob-
čina je podivjano urbanizirana, poplavno smo še bolj ogroženi, ceste so 
razbite,.., denarja ni. Ker je po novem (Zakon o fi nanc. občin, čl.10) 
občinam dovoljena petkrat večja zadolženost in poznamo trend, seveda 
ne bom olajševal dvomov o kanalizaciji na način, da bi se opredelil za 
posojilo ali koncesijo (nekakšen bralski referendum, ali kaj?), ponovil 
bom le, kje so ga polomili: 1.) pravi naložbeniki si nikoli ne bi privo-
ščili prepočasne gradnje, veliko cevi leži brez funkcije v zemlji, vsak 
dan je izguba, 2.) naložbe so razpršene in nepremišljene in 3.) občina 
se ni povezala s sosednjimi – kot pri smeteh (prisila Bruslja) - in (so)
kandidirala za sredstva kohezijskega sklada EU (fi nancira do 85% 
upravičenih stroškov).
Če bi bili politiki manj napihnjeni v času gospodarske konjunkture, se 

zavedali prioritete kanalizacije in imeli bolj zrel odnos do sredstev EU, 
tedaj bi bila občina kapitalsko ustrezno pripravljena, delovala bi 
hitro in ciljno, delovala bi v javnem interesu.

Septembra ´08, na zboru krajanov Komende, vpraša občan župana, 
kaj meni o težavah pri plačevanju »priključnine« na kanalizacijo (cca 
1100 EUR, v enem obroku)? Povzet odgovor: …ja to je pa res nek velik 
problem! Dejte vsak mesec 20 evrov na stran, pa bo…

Vsi plačujemo in bomo preplačali ceno za tako vodenje projektov 
(greznina, hišne cevi do parc. meje, izgube, najem kapitala,…). Kljub 
temu nismo vredni niti jasne opredelitve svetnic in svetnikov do 
obročnega plačevanja komunalnega prispevka (priključnine) za kanali-
zacijo. Zgovorno molčijo.

Stane Močnik
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OBJAVE

ČETRTEK, 15.04.2010
8. uri KRIŽ, pri Čubru
9. uri KOMENDA, pri KK Komenda
11. uri MOSTE, pri zbiralnici mleka
12,30. uri PODGORJE, pri Rožmanu

SOBOTA, 17.04.2010
7. – 11. ure KAMNIK, Veterina Kamnik, Perovo 20

SREDA, 21.04.2010
8. uri MOTNIK, pri Flegarju
9. uri LAZE, pri pošti
9,30. uri SREDNJA VAS, pri Ustanku
10,30. uri KOMENDA, pri KK Komenda
11,30. uri ŠMARCA, pri Jeranu
12. uri ZAGORICA, pri Kočarju (nova hiša)
7. –  18. ure KAMNIK, Veterina Kamnik, Perovo 20

Cepljenje lahko opravite tudi vsak dan v ambulanti za male živali 
Veterine Kamnik, Perovo 20, med 7.  in 18. uro. 

Steklina je smrtno nevarna bolezen živali in ljudi, ki se prenaša z 

ugrizom bolne živali. Največjo nevarnost za prenos stekline na do-
mače živali in človeka predstavljajo lisice in necepljeni psi. Vsak 
ugriz živali moramo zato obravnavati kot sum na steklino. Ker se 
letos steklino zopet v večjem številu pojavlja pri lisicah in tudi pri 
necepljenih psih, je potrebno preprečevanju in zatiranju te smrtono-
sne bolezni posvetiti veliko pozornost.

V Sloveniji je cepljenje proti steklini obvezno za vse pse enkrat letno 
takoj, ko dopolnijo starost 3. mesecev. Ob tem se psa tudi mikročipi-
ra, razglisti in izda potni list.

Lastniki psov morajo OBVEZNO s seboj 
prinesti KNJIŽICO OZ. POTNI LIST PSA.

NOVO!

OBVEZNO morajo lastniki psov s seboj prinesti 
OSEBNI DOKUMENT LASTNIKA PSA (osebna 
izkaznica, potni list).

Cena cepljenja proti steklini znaša 34,89 €.
VETERINA KAMNIK D.O.O.

RAZPORED CEPLJENJA PSOV ZA LETO 2010

NAPOVEDNIK 
Mravljišče - IZDELAVA DARILNIH ŠKATLIC - Sreda, 7. aprila,  

od 19. ure do 21.15. V delavnici za mlade 15+ in odrasle boste spozna-
li različne materiale za izdelavo darilnih škatlic. Praktično jih boste iz-
delali  s pomočjo šablon in jih po lastni želji okrasili v različnih tehni-
kah.

Pohod na sv. Primož – V soboto, 10. aprila,  Društvo upokojencev 
Komenda vabi na Pohod na sv. Primož.. Zbor bo ob 8.30 pred Kraljem 
v Mostah. Organizator in vodja pohodnikov je Anton Špehonja, tel.: 031 
405 303. Vabljeni.

EL-TT odbojkarska liga – Društvo prijateljev športa vabi ljubitelje 
odbojke v soboto, 10. aprila, ob 15. uri v Športno dvorano v Komendo 
na FINALE EL-TT odbojkarske lige 2009/2010.

Mravljišče - UNIKATNI OKVIRJI ZA FOTOGRAFIJE - Ponede-
ljek, 12. aprila, od 19. ure do 21.15. V delavnici za mlade 15+ in odrasle 
boste spoznali različen material in tehnike izdelave unikatnih okvirjev in 
praktično izdelali dva manjša in dva večja okvirja za fotografi je.

Očistimo Komendo – V okviru akcije Očistimo Slovenijo bodo tudi 
v občini Komenda potekala tradicionalna čistilna akcija. Na zbirnih 
mestih v vseh štirinajstih vaseh v občini se bo začela v soboto, 17. 
aprila, ob 8. uri, opoldne pa bo zaključek pri športni dvorani (če bo 
vreme slabo v dvorani), kjer bomo podelili tudi Čebele 2009-2010 Turi-
stičnega društva in Aplence. 

Pridružili se bomo – V soboto, 17. aprila, ob 8. uri se bomo veliki 
čistilni akciji Očistimo Slovenijo v Komendi pridružili tudi upokojenci. 
Vabim vse upokojence, da se skupaj z domačimi udeležite te lepe akcije. 
Tudi v naši Občini si želimo čisto okolje. Pridružite se. Predsednik DU 
Komenda Janez Kimovec.

 Mravljišče - VITRAŽNA SLIKA NA STEKLU - Ponedeljek, 19. 
aprila,  od 19. ure do 21.15. Mladi 15+ in odrasli boste spoznali različ-
ne možnosti slikanja na steklo in izdelali vitražno sliko s samolepilnim 
svinčenim trakom, konturami in barvami za steklo.

Mravljišče - OKRASIMO MAJICO IN HLAČE - 
Četrtek, 22. aprila, od 19. ure do 21.15. V delavnici za 
mlade 15+ in odrasle boste spoznali različne tehnike po-
slikavanja na blago (barve, konture, šablone, štampiljke) 
in se preizkusili v slikanju in okraševanju majice in hlač, 
ki jih sami prinesete na delavnico.

Srečanje kolesarjev in pohodnikov - Zaradi velike slovenske 
akcije Očistimo Slovenijo je srečanje članov DU Komenda in društev 
iz  Kamniško-domžalskega področja pri MLINČKIH v Suhadolah 
prestavljeno na soboto, 24. aprila, ob 8.30.  Zbor pred cerkvijo v 
Suhadolah. Za prijetno razpoloženje bodo poskrbeli upokojenci. 
Vabljeni.

Pohod na sv. Vid – Pohod bo v soboto, 24. aprila. Zbor bo ob 8.30 
pred Kraljem v Mostah. Organizator je vodja pohodov pri Društvu 
upokojencev Komenda Anton Špehonja, tel.: 031 405 303. Vabljeni .

Spomladanski kmetijski sejem – Tradicionalni spomladanski sejem 
kmetijske, gozdarske in gradbene mehanizacije bo v Komendi 26., 27. 
in 28. marca.  

Udeleženci ustvarjalnih delavnic v MRAVLJIŠČU prispevate 
kotizacijo za material in pripomočke za delo in jo poravnate na dan 
delavnice. Število je omejeno, zato pohitite s prijavami na 031/297-
712, mravljisce@gmail.com.

Mravljišče - ČOKOLADNA PARADA - zabava za mlade 12+, 
sobota, 24. aprila, od 19. do 22. ure. Plesno glasbeni večer s tekočo 
čokolado in pregrešnimi sadeži, odštekana tekmovanja in slastne čoko-
ladne nagrade.

Začetek balinarskega prvenstva – Aprila se začenjajo tekmovanja 
ekipnega balinarskega  prvenstva  vasi Občine Komenda za pokal Obči-
ne ob občinskem prazniku. Podelitev pokalov bo za občinski praznik. 
Prijave sprejema vodja balinarjev – moški Alfonz Kern in vodja balinark 
- ženske Ivanka Žulič.  Vabljeni
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Društvo upokojencev KOMENDA
organizira za člane društva in občane Komende

3-dnevni izlet od 4. do 6. maja 

MILANO - BOROMEJSKI OTOKI - BERGAMO

1. dan odhod ob 5. uri s sodobnim avtobusom METEOR Cer-
klje

Pot nas bo vodila mimo Benetk, Padove, Verone do Milana. Ogleda-
li si bomo milansko operno hišo (SKALO), uživali v pravem italijan-
skem kapučinu. Popoldne se bomo iz Milana odpravili proti velikemu 
jezeru Lago Maggiore. Namestitev v hotelu, večerja in prenočitev.

2. dan po zajtrku se bomo odpravili na izlet po čudovitih Boro-
mejskih otokih. Na otoku del Pescatori se bomo osvežili in okrepča-
li. Pozno popoldne se bomo po vseh ogledih vrnili v hotel, povečer-
jali in prenočili.

3. dan po zajtrku se bomo odpravili proti domu. 
V Bergamu bo mogoč ogled tega lepega mesta, čas za počitek pri 

kavici in za nakupe spominkov.
V popoldanskih urah povratek domov, kamor se bomo vrnili v po-

znih večernih urah.
CENA IZLETA 200 EUR

V ceno je vključeno: sodobni avtobusni prevoz, turistično vode-
nje, 2 krat polpenzion v hotelu s 3 zvezdicami v dvoposteljnih sobah, 
izlet z ladjo, vzpenjača, organizacija izleta in DDV.

Prijave sprejema poverjenica za izlete pri Društvu upokojen-
cev Komenda, Marija Špehonja, tel.: 031 405 303 do zasedbe av-
tobusa.

Dodatne informacije s podrobnim opisom programa dobite pri po-
verjenici Mariji Špehonja.

VABI ODBOR DU KOMENDA 

Podobno je predsednik Društva upokojencev Janez Kimovec, ki je deseto 
leto predsednik, že lani ocenil delo v društvu. Sicer pa uspehi, ki so jih do-
segali lani, res niso majhni. Komendsko društvo upokojencev, to so poudar-
jali na občnem zboru tudi številni gostje, je danes eno najuspešnejših v 
Sloveniji, zaslužen pa je ob prizadevnih vodjih prav predsednik Kimovec.

Predsednikovo oceno o uspešnem letu na zboru potrdili prav vodje 
posameznih dejavnosti. Šahisti (vodja Peter Plevel) so dosegli 3. mesto 
v osrednji slovenski šahovski ligi, na prvenstvu Gorenjske s članom 
Marjanom Karnarjem pa 2. mesto. Balinarji (vodja Alfonz Kerna-moški 
in Ivanka Žulič-ženske) so dosegli številne tekmovalne uspehe. Kole-
sarji (vodja Filip Železnik) so organizirali prvenstvo Gorenjske s 150 
kolesarji, imajo pa tudi enotne drese. Pohodniki (vodja Antona Špeho-
nja) in sprehajalci (vodja Stane Kotnik) so skrbeli za prijetno druženje 
in rekreacijo članov. Izleti (vodja Marija Šehonja) so bili tudi lani prilju-
bljena oblika dejavnosti v društvu, ki so ji lani dodali tudi dopust na 
morju. S tem bodo nadaljevali tudi letos. 

Še posebno ponosni pa so v društvu na celotni kulturni program. 

Najuspešnejše leto doslej

Predsednik Janez Kimovec: »Najuspešnejše leto doslej.«

Letošnji zlatoporočenci (od leve proti desni): Milan in Gerta Dekleva 
(roj. Zallmann), Franc in Angela Ravnikar (roj. Plevel), Valter in Antonija 
Nemec (roj. Zarnik), Vincenc in Stanislava Maleš (roj. Bremšak) in Jožef 
Anton in Marija Koželj (roj. Povšnar). Čestitkam se pridružujemo tudi v 
uredništvu Aplence. 

Folklorna skupina (vodja Valter Horvat) je danes prepoznavna po vsej 
Sloveniji in v tujini. Lani so imeli blizu 40 nastopov. Recitatorska sku-
pina trenutno predstavlja odrsko dejavnost, Mešani pevski zbor (vodja 
Miha Ferjuc) pa ob lanskih 13 nastopih po različnih krajih dosegel izre-
den uspeh v Cankarjevem domu, kjer je osvojil prvo mesto med sloven-
skimi pokrajinskimi zbori. Za ta uspeh pa je ob pevkah in pevcih zaslu-
žen predvsem zborovodja Ignac Gorjanc.

Društvo skrbi tudi za socialni program članov z obiski, čestitkami in 
obdarovanji  ob praznovanjih. Posebej se je v poročilu predsednik Janez 
Kimovec zahvalil za razumevanje in podporo društvu županu Tomažu 
Drolcu in pri tem poudaril, da  velja to spoštovati tudi jeseni na občinskih 
volitvah, saj si takšno sodelovanje nedvomno vsi želijo tudi v prihodnje.  

Priznanja so na zboru podelili Marinki Pavšek, poverjenici za Pod-
boršt, Viktorju  Nograšku, podpredsedniku društva iz Most in Petru 
Peterlinu s Križa. V sprejetem programu za letos pa so napovedali orga-
nizacijo revije pevskih zborov slovenskih mest v Komendi. Med enaj-
stimi sekcijami pa je sedaj tudi smučanje, plavanje in pikado. 

Po številnih pozdravih, tako župana, kot gostov pa so čestitali in po-
delili spominska priznanja tudi letošnjim zlatoporočencem. 

A. Žalar 
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S Turističnim društvom Komenda v Uredništvu Aplence tudi v letu 
2010 nadaljujemo akcijo NA PREŽI in podeljujemo ČEBELO IN 
OSAT.

ČEBELA IN OSAT
Marec 2010

Na preži

ČEBELE in OSATI so odraz podpore in spodbuda prizadeva-
njem: NAJ BO UREJENO, LEPO...!

ČEBELO Ansamblu 
Viharnik in Sreču Kor-
barju za organizacijo in 
vztrajno ohranjanje pri-
ljubljene prireditve Šo-
pek za mami, ki je ime 
Komende ponesla po 
Sloveniji in tudi v tuji-
no..

OSAT za tale neslo-
venski kozolec na Kri-
žu. 

V Športni dvorani Komenda se je 6. marca vriskalo in pelo, kot že dolgo ne. Ansambel Vihar-
nik in Srečo Korbar so s svojimi gosti nabirali 8. Šopek za mami, kot so poimenovali tradici-
onalni koncert. 
Polna dvorana je uživala v imenitni glasbeni predstavi številnih narodno-zabavnih ansamblov. 
Manjkalo pa ni tudi presenečenj; pri srečelovu komendskih gasilcev in tudi sicer. Za tisto – 
sicer, je poskrbel kar gostitelj, ansambel Viharnik, ki je nastopil kot ciganski ansambel. 
Glavno vlogo je odigral pevec Grega Kren, ki je sklepal kupčijo z županom Tomažem Drol-
cem. 

Seveda je bila zgodba pravi humoristični šou, ko tudi Podokničar ni bil ravnodušen. Župan 
se je spomnil, da so mu nedavno tega ukradli del strešnega žleba, ki je bil na las 
podoben temu, ki mu ga je sedaj šef ciganov prodajal po ugodni ceni. Pri tem pa 
tudi županja ni niti posumila, da je dobila najlepši (ukraden) šopek od najlepše-
ga šefa, ki ima sicer otrok za cel vrtec.

Dvorana je odmevala in pokala od smeha, Viharniki pa so dokazali, da niso 
le dober ansambel in prireditelj tradicionalne prireditve, ampak tudi čestitke 
vredna šouskupina.

Družbe in presenečenja, pri katerem je organizatorju pomagal pevec Ivan 
Hudnik, pa je bila vesela tudi Anuška Bogataj iz Kopra, vodja projektov pri 
Skladu Silva– ruštvu za kakovostno življenje ljudi s posebnimi potrebami. 

Andrej Žalar

Šopek za mami
ali kako so županu prodajali žleb, ki so mu ga ukradli, županji pa lep, ukraden šopek.

V živo so godli in peli ansambli Viharnik, Franca Miheliča, Toneta 
Rusa, Nagelj, Igor in zlati zvoki, Javor, Veseli Begunjčani, Galop , 
Grintovci, moto z Matejo Kališnik, Vodlanov harmonikarski orkester,  
plesali pa sta Plesna skupina Štupi in Folklorna skupina DU Komen-
da.

as 
pa 
e-

o
e

n
i
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, 
št. 94/07-UPB-2, 76/08 in 79/09), 29. člena Zakona o javnih fi -
nancah (Ur.list RS, št. 79/99, 124/00,79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 
110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08 IN 49/09)  
in 16. člena Statuta občine Komenda (Uradne objave GOK, št. 
02/09-UPB1) je Občinski svet Občine Komenda na 30. seji, dne 
18. Marca 2010 sprejel

ODLOK
O PRORAČUNU OBČINE KOMENDA ZA LETO 2010

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za Občino  Komenda za leto 2010 določajo proračun, 
postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja  in poroštev ob-
čine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu prora-
čun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA 
POSEBNEGA DELA 

PRORAČUNA

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih 
zneskih :

(v EUR)
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 7.895.000
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71) 5.310.200

70 DAVČNI PRIHODKI 3.135.100
   700 Davki na dohodek in dobiček 2.675.200
   703 Davki na premoženje 361.200
   704 Domači davki na blago in storitve 98.700

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.175.100
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od premože-
nja

173.400

   711 Upravne takse in pristojbine 1.000
   712 Globe in druge denarne kazni 1.200
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 347.100
   714 Drugi nedavčni prihodki 1.652.400

72 KAPITALSKI PRIHODKI 2.100.000

   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0
   722 Prihodki od prodaje zemljišč 2.100.000

73 PREJETE DONACIJE 0
    730 Prejete donacije iz domačih virov 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 484.800
   740 Transferni prihodki iz drugih javnofi nančnih 
institucij

484.800

II.         SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 9.018.500
40 TEKOČI ODHODKI 1.956.845

   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 417.780
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 66.015
   402 Izdatki za blago in storitve 1.368.050
   403 Plačila domačih obresti 75.000
   409 Rezerve 30.000

41 TEKOČI TRANSFERI 2.389.575
   410 Subvencije 54.200
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.167.960
   412 Transferi neprofi tnim organizacijam in ustano-
vam

195.758

   413 Drugi tekoči domači transferi 971.657
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.738.000

   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.738.000
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 934.080

   431 Investicijski transferi pravnim in fi zičnim ose-
bam, ki niso proračunski uporabniki 233.000
   432 Investicijski transferi proračunskim uporabni-
kom 

701.080

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.) - 
1.123.500

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRO-
DAJA 
      KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)                 

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODA-
JA  KAPITALSKIH DELEŽEV 0
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL-
SKIH 
     DELEŽEV (440+441+442)

0
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44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  privatizaci-
je
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPRE-
MEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 0

C) RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.400.000
50 ZADOLŽEVANJE 1.400.000

   500 Domače zadolževanje 1.400.000
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 340.000

55 ODPLAČILO DOLGA 340.000
   550 Odplačilo domačega dolga 340.000

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RA-
ČUNU (I.+IV+VII.-II.-V.-VIII.) - 63.500
X. NETO ZADOLŽEVANJE   (VII.-VIII.) 1.060.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 1.123.500
Stanje sredstev na računih dne 31.12.2009 105.200

Posebni del proračuna je razdeljen na naslednje programske dele: prora-
čunske uporabnike, področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifi kacijo izdatkov občinskih 
proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na 
konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in  načrt 
razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni 
strani Občine Komenda.   

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta. 

4. čl Namenski prihodki proračuna so: 
pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se uporabi za vzdrževa-  ●

nje gozdnih cest,
požarna taksa, ki se kot namenska sredstva prenesejo Gasilski   ●

zvezi Komenda za nakup opreme,
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpa-  ●

dnih voda, ki se porabi za fi nanciranje investicij v kanalizacijsko 
omrežje,
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpad-  ●

kov, ki se kot namenska sredstva prenese za občine lastnice odlaga-
lišča nenevarnih komunalnih odpadkov na Barju,
prihodki od najemnine za infrastrukturne objekte in naprave, ki se   ●

namenijo za investicijsko vzdrževanje infrastrukture CČN,
prihodki neporabljene amortizacije iz preteklih let za infrastruktu-  ●

ro, ki se namenijo za investicijsko vzdrževanje infrastrukture CČN,
prejeta sredstva iz državnega proračuna, ki se porabijo za namene,   ●

za katere so bila prejeta. 

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prihodek, ki zahteva so-
razmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan v zadostni višini, 
se za višino vplačanega namenskega prihodka lahko poveča obseg teh 
izdatkov in višina proračuna.  

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun ali 
rebalans proračuna. 

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med 
glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe, odloča, na 
predlog neposrednega uporabnika župan. 

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna  ob polletju in konec leta z 
zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu 
za leto 2010 in njegovi realizaciji. 

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov 

prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za 
celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, 
če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v 
sprejetem proračunu. 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo 
zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investi-
cijske transfere  ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem fi -
nančnem načrtu neposrednega uporabnika. 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo 
zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče 
transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem fi nančnem 
načrtu neposrednega uporabnika.

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih progra-
mov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 40 % mora 
predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek fi -
nanciranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt ra-
zvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odlo-
čitve občinskega sveta.

8. člen
(proračunski sklad)

Neporabljena sredstva proračunske rezerve iz preteklih let, v višini 
61.619,49 €, se prenesejo v proračun za leto 2010.  
Na predlog za fi nance pristojnega organa občinske uprave odloča o 
uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 
49. člena ZJF župan in o tem konec leta z zaključnim računom poroča 
občinskemu svetu.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA 
IN FINANČNEGA 

PREMOŽENJA DRŽAVE

9. člen
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan 
dolžniku do višine 500 € odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
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5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE 

10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Občina se lahko zadolžuje v skladu z zakonom, ki ureja javne fi nance. 
Občina Komenda se za proračun leta 2010 lahko zadolži do višine 
1.400.000 €, in sicer za naslednje investicije:  

 
Športni center Komenda 300.000
Gradnja vzhodnega prizidka k OŠ Moste 400.000
Izgradnja komunalne infrastrukture 700.000
SKUPAJ 1.400.000

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

11. člen
(začasno fi nanciranje v letu 2011)

V obdobju začasnega fi nanciranja Občine Komenda v letu 2011, če bo 
začasno fi nanciranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi 
začasnega fi nanciranja. 

12. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasi-
la občine Komenda. 

Številka: 410-0007/2009
Datum:   18. marec 2010 

TOMAŽ DROLEC 
ŽUPAN 

Na podlagi 101. Člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV – UPB2, 
Uradni list RS, št. 3/07), Pravilnika o standardih in normativih socialno 
varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 61/98, 19/99, 
28/99-popr., 127/03, 125/05, 120/05-odl.US, 2/06-popr., 140/06 – neu-
radno prečiščeno besedilo), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 
cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 7/06, 127/06, 8/07), 
Odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za plačilo storitev 
(Uradne objave GOK, št. 09/07) in 16. člena Statuta Občine Komenda 
(Uradni list RS, št. 37/99, 83/99 in Uradne objave GOK, št. 01/01, 
10/05) je Občinski svet Občine Komenda na svoji 27. seji, dne 
19.11.2009 obravnaval in sprejel

SKLEP
O VIŠINI CENE POMOČI NA DOMU

1. člen
Ekonomska cena storitve pomoči na domu znaša 17,17 EUR na uro 
opravljene storitve.

Cena storitve pomoči na domu za uporabnika zanaša 4,54 EUR za 
opravljeno uro storitve.

2. člen
Zavezanci za plačilo cene pomoči na domu lahko uveljavljajo znižanje 
plačila skladno z Uredbo za določanje oprostitev pri plačilih socialno 
varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZU-
TPG). Znižanje se ugotavlja pri organu, ki je izdal odločbo o višini 
storitve.

3. člen
Nove cene določene s tem sklepom, veljajo od 1.12.2009 dalje. 

4. člen
Ta sklep se objavi v uradnih objavah Glasila občine Komenda.    

Številka: 014-0003/2009-1
Datum:   19.11.2009   

Tomaž Drolec
      Župan
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Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (UPB-2, Uradni list RS, št. 100/05- 
uradno prečiščeno besedilo in 25/08), 3. in 20. člena Pravilnika o meto-
dologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 
(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 16. člena Statuta Občine 
Komenda (Uradne objave GOK, št. 02/2010) je Občinski svet Občine 
Komenda na svoji 30. seji, dne 18.03.2010 obravnaval in sprejel

SKLEP 
O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV  PREDŠOLSKE VZGOJE V

VRTCU MEHURČKI KOMENDA

1. člen
CENE PROGRAMOV:

Prva starostna skupina 436,85 €
Druga starostna skupina 356,02 €
Cicibanove urice 146,30 € na oddelek / mesečno

V cenah programov za prvo in drugo starostno skupino  znaša prehrana 
39,00 € mesečno.

2. člen
NAJVIŠJI MESEČNI PRISPEVEK STARŠEV  (80% cene programa) 
znaša :

Prva starostna skupina 349,48 €
Druga starostna skupina 284,82 €

3. člen
Letni prispevek staršev za Cicibanove urice 48,65 €

4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen 
programov  predšolske vzgoje v Vrtcu Mehurčki Komenda, številka 
602-0286/2008-1 (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 
01/2009).

5. člen
Nove cene programov, določene s tem sklepom, veljajo  od 01.04.2010 
dalje.

6. člen
Ta sklep se objavi v  Uradnih objavah Glasila Občine Komenda. 

Številka: 602-0011/2010
Datum:   18. marec 2010 

Tomaž Drolec
      Župan

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 72/02, 
110/02, 15/03), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 
(Uradni list  RS, št. 24/00), 6. člena Pravilnika o vrednotenju športnih 
programov v občini Komenda (Uradne objave GOK, št. 01/08) in 16. 
člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave GOK, št. 02/2009) je 
Občinski svet Občine Komenda na svoji 30. seji, dne 18. marca 2010 
sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI KOMENDA
ZA LETO 2010

1. člen
(Vsebina)

Z letnim programom športa (v nadaljevanju LPŠ) v občini Komenda za 
leto 2010 se določijo:

vsebine športnih programov, ki se sofi nancirajo iz javnih fi nanc;   ●
obseg in vrsta športnih dejavnosti;  ●
višina proračunskih sredstev za sofi nanciranje posameznih športnih   ●

vsebin.

2. člen
(Programi športa)

V proračunu Občine Komenda se v proračunskem letu 2010 zagotovijo 
sredstva za programe športa, ki jih izvajajo:

pravne osebe javnega prava (vrtec in osnovna šola)  ●
pravne osebe zasebnega prava (klubi in društva, zveze društev,   ●

drugi zasebni izvajalci)

V občinskem proračunu v letu 2010 so zagotovljena tudi sredstva za:
investicije v športno infrastrukturo in   ●
obratovanje športne dvorane ter drugih športnih objektov v občini   ●

Komenda.

3. člen
(Obseg in vrsta dejavnosti)

Obseg in vrsta dejavnosti izvajalcev LPŠ sta opredeljena glede na vse-
bine NPŠ in glede na določila Pravilnika za vrednotenje športnih pro-
gramov v občini Komenda. 

1. športna vzgoja otrok in mladine:
interesna športna vzgoja predšolskih otrok (otroci v starosti do 5   ●

let),
 60-urni programi (strokovni kader in športni objekt)
interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (otroci v starosti od   ●

6 do 15 let),
 80-urni programi (strokovni kader in športni objekt)
interesna športna vzgoja mladine (mladi v starosti od 15 do 19   ●

let),
 80-urni programi (strokovni kader in športni objekt)
športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,  ●

starostna skupina od 6 do 11 let (CI/CE)  ●
do 240-urni programi (strokovni kader in športni objekt)
starostna skupina od 11 do 13 let (MDI/MDE)  ●

do 280-urni programi (strokovni kader in športni objekt)
starostna skupina od 13 do 15 let (SDI/SDE)  ●

do 320-urni programi (strokovni kader in športni objekt)
športna vzgoja mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski   ●

šport,
starostna skupina od 15 do 17 let (MMI/MME)Ž  ●

do 360-urni programi (strokovni kader in športni objekt)
starostna skupina od 17 do 19 let (SMI/SME)  ●

do 400-urni programi (strokovni kader in športni objekt)

2. športno rekreativna dejavnost občanov:
rekreativni programi za odrasle  ●

 80-urni programi (športni objekt)
rekreativni programi za odrasle v starosti nad 65 let  ●
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 80-urni programi (strokovni kader in športni objekt)
  ●

3. kakovostni šport:
športni programi odraslih s tekmovalno vsebino  ●

 do 320-urni programi (športni objekt)

4. vrhunski šport:
športni programi kategoriziranih športnikov mladinskega,   ●

državnega, perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda.
 do 480-urni programi (dodatni programi).

5. razvojne in strokovne naloge v športu
delovanje društev in zvez društev na lokalnem nivoju  ●

 materialni stroški delovanja društev in zvez na lokalni ravni

6. strokovno delo v športu
Strokovna, operativna, administrativna in svetovalna dela za   ●

potrebe izvajanja in spremljanja LPŠ

7. športni programi v zavodih s področja VIZ
interesna športna vzgoja predšolskih otrok (otroci v starosti do 5   ●

let),
športni program Zlati sonček (propagandni material)  ●
akcija Naučimo se plavati (10-urni program: strokovni kader,   ●

športni objekt)
interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (otroci v starosti od   ●

6 do 15 let),
športni program Zlati sonček (propagandni material)  ●
športni program Krpan (propagandni material)  ●
šolska športna tekmovanja (strokovni kader, stroški udeležbe   ●

na tekmovanjih, delovanje področnega centra ŠŠT)

8. sofi nanciranje akcij na področju športa
stroški enkratnih akcij na področju športa  ●

9. športni objekti
vzdrževalna dela in obnova obstoječih prostorov v Športni   ●

dvorani Komenda 
tekoče vzdrževanje športnih objektov  ●
prizidek k Športni dvorani Komenda  ●

4. člen
(Posebna določila)

Za nemoteno izvajanje športnih programov se v letu 2010 upoštevajo 
naslednja posebna določila LPŠ:

izvajalci, ki niso izpolnili vseh obveznosti iz Pogodbe o sofi nanci-  ●
ranju programov športa za leto 2009, z enakimi programi ne morejo 
kandidirati na javnem razpisu za leto 2010.
v vsakem od razpisanih športnih programov navedenih v 3. členu   ●

pod točkami od 1 do 4 se posameznemu izvajalcu praviloma prizna 
ena vadbena skupina.
na javnem razpisu izbranim športnim programom, v katerih aktiv-  ●

no ne sodeluje vsaj polovica udeležencev s stalnim bivališčem v 
občini Komenda (manj kot 50 %), se skupni seštevek točk za stro-
kovni kader in delovanje društev korigira s korekcijskim faktorjem 
0,5. 
na javnem razpisu izbranim športnim programom vrhunskega   ●

športa se skupni seštevek točk za programe kategoriziranih športni-
kov korigira s korekcijskim faktorjem 0,5.

Posebna določila podrobneje ureja besedilo javnega razpisa in razpisna 
dokumentacija.

5. člen
(Višina proračunskih sredstev)

Po proračunskih postavkah občine Komenda za leto 2010 se sofi nanci-
rajo naslednji športni programi ter strokovne in razvojne naloge: 

1. Področje športnih programov:
vsebina, program prora-

čunska 
po-

stavka

leto 2009 % leto 2010 %

Dejavnost klubov in 
društev po pogodbah:
- interesna športna 
vzgoja otrok in mladi-
ne,
- kakovostni šport otrok 
in mladine,
- rekreativna dejavnost 
odraslih,
- kakovostni šport od-
raslih,
- vrhunski šport,
- razvojne in strokovne 
naloge

8125 59.458,00 86,54 63.300,00 86,42

Strokovna opravila v 
športu:

8127 2.800,00 4,07 3.500,00 4,78

Sofi nanciranje MS no-
vih športnih društev

8132 220,00 0,32 220,00 0,30

Šport v zavodih VIZ: 8134 2.700,00 3,93 2.700,00 3,69
Sofi nanciranje akcij na 
področju športa

8140 3.530,00 5,14 3.530,00 4,82

SKUPAJ : 68.708,00 100,00 73.250,00 100,00

2. Področje športne infrastrukture:
vsebina, program prora-

čunska 
po-

stavka

leto 2009 % leto 2010 %

Vzdrževalna dela in 
obnova obstoječih 
prostorov v Športni 
dvorani Komenda

8135 2.267,00 0,38 97.000,00 24,46

Tekoče vzdrževanje 
športnih objektov

8136 4.464,00 0,74 4.600,00 1,16

Prizidek k športni 
dvorani Komenda

8144 559.776,00 93,44 258.000,00 65,06

PD Komenda – 
sofi nanciranje izgra-
dnje planinskega do-
ma

8157 8.000,00 1,36 0 0,00

MS za obratovanje 
športne dvorane

8158 24.547,00 4,09 36.950,00 9,32

SKUPAJ : 599.054,00 100,00 396.550,00 100,00

6. člen
(Načini zagotavljanja sredstev)

Občina Komenda bo proračunska sredstva za izvedbo LPŠ zagotovila 
na naslednje načine:

Sredstva za izvajanje športnih programov (3. člen: točke 1 do 5), se   ●
zagotavljajo na podlagi izvedbe javnega razpisa (ovrednoteno po 
določbah veljavnega Pravilnika - pogoji, merila in normativi) in na 
podlagi pogodb, ki jih občinska uprava podpiše z izbranimi izvajal-
ci.
Sredstva za izvajanje strokovnih opravil v športu (3. člen, točka 6)   ●

se zagotavljajo na osnovi veljavne pogodbe z izvajalcem strokovnih 
nalog.
Sredstva za izvajanje športnih programov v zavodih s področja   ●

VIZ in za sofi nanciranje akcij na področju športa (3. člen: točki 7 in 
8) se zagotavljajo na podlagi odobritve (sklepa) župana.
Sredstva za vzdrževalna in obnovitvena dela na javni športni infra-  ●

strukturi ter za materialne stroške in stroške tekočega vzdrževanja 
(3. člen: točka 9; 1. in 2. alineja) se zagotavljajo na podlagi veljavnih 
pogodb ali na osnovi odobritve (sklepa) župana. Sredstva za investi-
cije v javno športno infrastrukturo (3. člen: točka 9; 3. alineja) se 
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Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju  ( Ur. l. RS št. 
33/07 ) in 16. člena Statuta Občine Komenda ( Ur. obj. GOK št. 02/09 ) 
je Občinski svet Občine Komenda na svoji 30. seji dne 18. 03. 2010 
sprejel    

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRO-
STORSKH UREDITVENIH POGOJIH OBČINE KOMENDA

1. člen
V 8. alineji točke  (4.1.) v 13. členu  Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih Občine Komenda se podpičje nadomesti z vejico in doda bese-
dilo, ki se glasi:  
»pred izdajo upravnega dovoljenja za gradnjo pa mora investitor prido-
biti tudi soglasje občinske službe, pristojne za prostor;«.

2. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih Občine Komenda je skupaj z osnovnim odlokom na vpogled na 
Občini Komenda, Zajčeva 23, Komenda.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasi-
la Občine Komenda.

Šifra:     3505-0001/2010 
Datum:    24. 03. 2010  

Župan Občine Komenda
Tomaž Drolec, l. r. 

realizirajo na podlagi potrjenega programa investicij za posodablja-
nje športne infrastrukture, ki ga je občinski svet sprejel v sklopu 
občinskega proračuna.  

7. člen
(Javni razpis)

Na osnovi sprejetega LPŠ v občini Komenda za leto 2010 bo občinska 
uprava v skladu z določili Pravilnika za vrednotenje športnih programov 
v občini Komenda izvedla vse postopke v zvezi z izvedbo javnega raz-
pisa za sofi nanciranje programov športa v občini Komenda za leto 
2010.

8. člen
(Spremljanje izvajanja LPŠ)

Občinska uprava preko izvajalca strokovnih del spremlja izvajanje LPŠ. 
V kolikor med letom ugotovi, da se sredstva iz naslova dejavnosti izva-
jalcev LPŠ ne bodo v celoti porabila, v interesu razvoja športa v občini 
pripravi predlog prerazporeditve sredstev, ki ga pregleda in s sklepom 
potrdi župan. 

9. člen
(Spremembe LPŠ)

Sprememba občinskega proračuna na področju športa istočasno pomeni 
spremembo LPŠ 2010.

10. člen
(Vsebinska povezanost)

Za vse, kar ni opredeljeno v LPŠ 2010, se smiselno uporabljajo določila 
Pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini Komenda.

11. člen
(Veljavnost LPŠ)

LPŠ v občini Komenda za leto 2010 začne veljati naslednji dan po ob-
javi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda.

Številka:   007-0002/2010  
Datum:    18.03.2010

Župan občine Komenda:
Tomaž DROLEC
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OBIČAJI

Po pripovedovanju gospe Cilke in po pripove-
dovanju krajanov, ki jih ni več med nami, se je 
po domačijah opravljalo najrazličnejša roko-
delstva. Ljudje so pač morali stvari za vsakda-
nje življenje izdelati sami, saj so bile razdalje 
med kraji čisto prevelike. Že pot v Kamnik, ki 
je bil v srednjem veku obrtniško zelo razvit in 
napreden, kaj šele v Belo Ljubljano, je zahte-
vala cel dan. Zato so se morali znajti in izdela-
ti skoraj vse sami.

Na področju Žej in Most je še danes veliko 
najrazličnejših obrti, katere ne bova opisovali. 
Te vsi več ali manj poznamo, so pa seveda 
podvržene današnji potrošnji in potrebam.

Vas Moste je bila razdeljena na tri dele. 
Krakarše so bile od Dolčiča do mostu, Ta špi-
čast konc od Rajevca proti Jurku, Ta dolg' konc 
pa proti Kamniku. Sto in več let nazaj so bile tu 
razširjene različne obrti. Izdelovanje krtač – 
krtačarstvo imamo še vedno pri Reboljevih. 
Na kmetijah so morale biti za živino vedno 
krtače za konje in govejo živino, za gospodinj-
stvo-ribarce, za gospodarska opravila-šmerari-
ce, mazalke, blatar'ce, glancar'ce za čevlje, pa 
za gospodinjska dela omela, metle, penzelni, 
za dimnikarska dela, in verjetno še marsikaj.

To so bili dobri mojstri Ivan Završnik, po 
domače pri Cunarju, Ivan Rebolj, sin Drago in 
sedaj mlajši Drago, po domače Jurka, France 
Lap, po domače Andrejevi, na Krakaršah pa 
France Plevel po domače Ukov.

Na prostoru, kjer že vrsto let stoji Kmetijski 
inštitut SLO in hiša z delavnico Petra Plevela, 
je bil včasih bajer. Delno je bil zaraščen z lo-
čjem, v vodi so domovale žabe in pubi. Zvečer 
so domačini zaplavali v miren spanec ob prije-
tnem rega-rega in ni čudno, da še vedno Ko-
mendčani tako radi prisluhnemo ubranim pev-

Obujamo stare običaje v domači hiši - 3-2010
Obrti in rokodelstvo v osrednjem- južnem delu Občine Komenda

cem Moškega pevskega zbora in pesem Žabe 
svatbo so imele. Pozimi je bajer zamrznil in se 
spremenil v drsališče za staro in mlado. Marsi-
katere drsalke so nastale tudi v domači delav-
nici.

Tudi cekarji-mreže so se izdelovale v Mo-
stah. Korantova Minka, rojena Korbar, poroče-
na Ovijač, je bila prava mojstrica. Kdo in kdaj 
je v naše kraje prinesel ta znanja, še nismo 
raziskali. Trgovsko podjetje Dom je oddajal na 
dom »špago« ali belo vrvico, plastične cevke, 
iz katerega se je v necu pretlo mreže za nošenje 
vsemogočega.

Ni teden dni nazaj, ko me je znanka spraše-
vala, če vem, ali se nakupovalne mreže še kje 
dobijo.

Seveda sem se globoko zamislila in ostala 
brez odgovora.

Na Krakaršah pri Ivanu Korbarju, sedaj Er-
ce, je bila zbiralnica mleka. Tudi v tej hiši »Na 
vasi« so izdelovali cekarje; pa še Mica Roščeva 
in Angela Kavčič.

Ker so bile Moste vedno pomembno križišce 
cest, so morale biti tudi dobre gostilne. Pri 
Jermanu, pri Pavlin, Pri Rajevc, kasneje tudi 
pri Kralju.

deske so žagali še na roke in ročno obdelali z 
obličem ali štosmanom. Blizu je bila delavnica 
Marin, nasproti čez most pa mesarija Hrinovga 
Miha. Težko je bilo po vojni, saj se je meso 
prodajalo le na Karte. Vsakdo je dobil na teden 
le 15dkg mesa. Karte pa so dobili tisti krajani, 
ki niso imeli nobenega premoženja. Ciril Ži-
rovnik je imel trgovino-špecarijo in železnino, 
porcelan, metrsko blago, celo Češki kangaren 
se je dobil. Kasneje je ob cesti pri strugi Pšate 
postavil neke vrste »pumpo« za točenje benci-
na.

Po domače Šmetov Uka pa se je ukvarjal že 
z zidarstvom.

Nasproti je zrasel Erzarjev mlin - pri Mlinar-
ju. Kolarji - bognarji so bili pri Kolimpretu. 
Izdelovali so vozove, cize, šajtrge, vse iz lesa.

Verjetno je bila prva kovačija pri Dolčič. 
Oče Jože je imel v najemu kovačijo last Janeza 
Jermana, po domače Kovačevga, zadnji del 
hiše trgovine Kral. Kasneje sta z ženo s pridnim 
delom zgradila hišo in lastno kovačijo. Jože je 
bil dober in priznan mojster in menda je 1929. 
leta okoval prvi gasilski voz. Kovačija jem bila 
tudi pri Bajdovcu – sedaj Koželj.

Tudi v vasi Žeje se je veliko dogajalo. Imeli 
so celo svoj  pregovor: Žejc so vsi v enem jejc, 
samo Jeraj je p'r kraj. Če pa jejc poč, pa Pavčk 
ta p'ru v'n skoč. Pri Renčku so delali koše, ko-
šare, cajne, cambohe in grablje. Koše so delali 
tudi pri Andrejevih. Gašperčeva mama pa je 
bila priznana mojškra.

Razvoj so prebivalci pridno spremljali in mu 
sledili. Nastala je pletilska delavnica (Štrikari-
ja), seveda prva na ročni pogon. Južinov Janče 
– Kopitarjev - je svoje znanje in stroj pripeljal 
iz Amerike. V nesreči je izgubil eno roko, a 
kljub temu pridno pletel. Pri delu mu je poma-
gala in izdelke šivala skupaj Gabrova Micka z 
Mlake.

V Žejah Pri Boštku - Kočarjev Tone, danes 
Štebetovi, je nastala velika žaga za les. Danes 
so priznani kot dobri izvajalci zelo zahtevnih 
objektov.

Južinov Janče je delal copate iz pšenične 
slame in koruznice. Za podplat iz debelejšega 
ličkanja, za vrhnji del tanjše. Šivalo se je na 
kopita od številke 36 do 44. Take copate je 
odkupovalo podjetje Dom iz Ljubljane. Za 
poletje so se pletle iz ličkanja celo opanke, saj 
se druge obutve še ni dobilo. Bilo je robato in 
takoj mokro, bosi pa le niso hodili. Mnoge 
ženske so pletle kite za slamnike, za slamni-
karstvo v Domžalah.

 Z gospo Cilko že dobro leto opisujeva obi-
čaje in obrti. Mnogo bi bilo še treba rešiti pred 
pozabo, zato dragi Mošani, Žejci in drugi kra-
jani, pomagajte nama s svojim vedenjem. Ne-
kaj idej pa še imava, in še bova obujali spomi-
ne.

Maks'lnova Cilka in Katja Tabernik

Mreža, in pripomočki za delo.

Trgovina in pekarija pred prvo svetovno vojno. 
Slika je iz knjige »70 let gasilstva v Mostah«

Pred drugo svetovno vojno je bila v Kraljevi 
hiši trgovina in pekarija kruha.

Trgovine pa so bile »P'r Franc«, sedaj »La-
nen cvet«. V gospodovi Orlovi hiši je bila trgo-
vinica in prodajalka Čefulca. Prodajala je le 
najnujnejše stvari: »sol, jesih, cuk'r, š'plenke, 
caharin, smrdlivc / petrolej/, žajfo, cvirn za na 
roko šivat, tobak za fajfe, in ol'e«. Vse se je 
kupovalo v majhnih količinah in težko si 
predstavljamo, kako je mati pri velikih druži-
nah kuhala s »fraklom« olja.

Tudi copatarji so morali biti.
Smoletov Franck - France Završnik - je bil 

zelo družaben in vedno nasmejan človek manj-
še postave. Z ženo sta živela v Kotarjevi hiši, 
kjer se je celo reklo Kotarjeva gasa. Žena 
Micka je bila iznajdliva prodajalka, blago za 
»gvante« se je dobilo na metre in na vago. S 
pridnim delom sta zgradila dom, sedaj tu živi 
hčerka poročena Šmid.

Mizarji - tišlarji so bili Pri Grilu. Plohe in 
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RECEPTI – OBJAVE

Pred nami so velikonočni prazniki, ko bodo na 
jedilniku potica, šunka in pirhi. Verjetno pa se 
že na velikonočni ponedeljek sprašujemo, kako 
čim prej pojesti oziroma porabiti pirhe in šunko 
ter pri tem napraviti nekaj okusnega in drugač-
nega. V nadaljevanju predstavljam recept s 
šunko in recept s trdo kuhanimi jajci. Recept, 
kjer lahko uporabimo oboje skupaj, pa najdete 
v lanski februarski številki Aplence (pečena 
cvetača s šunko in skuto).  

Krompir s šunko
Sestavine za 4 osebe: 4 srednje velike 

krompirje, 100 g na kocke narezane šunke, 
jajce, vejica rožmarina/timijan, 2 žlici parme-
zana ali pekorina, 30 g masla,sol, poper

Krompirje olupimo in jih na eni strani odre-
žemo tako, da jih bomo lahko namestili na pe-
kač. Nato jih z druge strani previdno izdolbe-
mo, da dobimo neke vrste čolničke. Ostanke 
zrežemo na drobne kocke in vse skupaj v slani 
vodi kuhamo približno 5 minut oziroma toliko 
časa, da so čolniči še trdi – pazimo, da nam ne 
razpadejo. Medtem v ponvi raztopimo maslo, 
dodamo na koščke narezano šunko in kocke 
krompirja. Prepečemo, dodamo sesekljan rož-
marin ali timijan, po potrebi solimo in popramo 
ter med stalnim mešanjem dodamo še razžvr-
kljano jajce, v katerega smo zamešali parmezan 
oziroma pekorino. S tem napolnimo čolničke. 
Pečemo jih približno 15 do 20 minut v pečici, 
segreti na 200 stopinj Celzija. Če nam nadev 
ostane, ga lahko spečemo v modelčkih za ma-
fi ne ali pa na pladnju preprosto naredimo kup-
čke. Zraven postrežemo solato, lahko pa pri-
pravimo še kakšne zrezke v omaki. To sicer ne 
bo dietna hrana po praznikih.

Pa dober tek Vam želi
Marta Jerebič 

Praznična miza
Na nedavnem sestanku članov SPV, ki je bil 
namenjen pregledu dela in načrtom za delo v 
bodoče, vodila ga je predsednica odbora An-
drejka Črtanec, so najprej ugotovili, da je bil 
Lokalni program varnosti cestnega prometa v 
naši občini (2009 – 2011), posredovan občin-
skim organom že v drugi polovici junija prete-
klega leta, a doslej še ni našel poti na zasedanje 
Občinskega sveta. Obljubljeno je, da bo prišel 
na vrsto še v prvi polovici letošnjega leta. 

Razumljivo je, da so sredstva omejena in je 
pristojnost občine na državnih cestah skoraj 
zablokirana zaradi administrativnih ovir in 
počasnega dela pristojnih ministrstev, zato pa 
je veliko dela mogoče opraviti z dobro voljo 
pristojnih občinskih organov in z razmeroma 
malo sredstvi. 

Na vrsti so bila konkretna vprašanja varnosti 
prevozov otrok v šolo in varnost varnega 
vstopanja in izstopanja na posameznih posta-
jah. Pregledali bodo vse vstopno-izstopne po-
staje in pripravili priporočila za zagotovitev 
varnosti. Pločniki za pešce še niso dokončani 

Skupaj za večjo varnost
na vseh šolskih poteh, je pa stanje vsaj za silo 
zadovoljivo. Zanimivo je, da starši ne kažejo 
posebnega zanimanja za to, da bi se seznanili z 
varnimi potmi v šolo, čeprav je na vsakem ro-
diteljskem sestanku prav tej temi dana posebna 
pozornost. Tako tudi zemljevid varnih šolskih 
poti v šoli, ni deležen potrebne pozornosti 
staršev, ki se premalo zavedajo, da je varna pot 
v šolo tudi del njihove odgovornosti.

Za občinski praznik, točneje 15. maja, bo 
dopoldne pregled koles in spretnostna vožnja 
po poligonu. Priporočljivo je, da se tega udele-
žijo tudi starši. Včasih so tudi oni potrebni ne-
kaj »obnove znanja«.

Eno večjih akcij v letošnjem letu namenjeno 
mladim bo v sodelovanju OŠ Komenda Moste, 
SPV in občine organiziral Zavod varna pot. 
Naslov bo 5 x STOP.

Razpravljali so tudi o prehodih za pešce, 
semaforjih, pločnikih za pešce, vzgoji za varen 
korak ponoči, da bi bila občina čimbolj varna.                                                                                     

Tone Ogorevc

OO Komenda, Moste 
8a, 1218 Komenda
komenda@nsi.si
www.nsi.si/oo/komenda

Gospod prihajam k tvojemu križu, ne pusti 
nas samih, ko izgubljamo pogum.

Ob prihajajočih praznikih vsem občankam in ob-
čanom želimo obilo miru in medsebojnega razu-
mevanja ter voščimo VESELO VELIKO NOČ.

OO N.Si Komenda
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SLAŠÈIÈARTSVO TORTICA
Helena Kropivnik s.p.
Mlaka 41 b, 1218 Komenda
Tel.: +386 31 670 688
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ZAKAJ IZBRATI FeRooF?

Dizajn
Streha FeRoof se proizvaja v 

velikem številu modelov in barv, 
zaradi česar je možno za vsak 
objekt poiskati primerno rešitev. 
Streho je mogoče rezati in zvijati 
po potrebi in se lahko namesti na 
vse strehe z nagibom 12° in več. 
Ekonomičnost 

Cena strehe FeRoof je v pri-
merjavi s konkurenčnimi proi-
zvodi nižja. Zaradi izjemne traj-
nosti strehe bo le ta vaš objekt 
ščitila desetletja, brez dodatnih 
stroškov za vzdrževanje. 
Trajnost 

Osnova iz jekla je zaščitena z 
ALU-cinkom in akrilnimi prema-
zi, kar onemogoča rjavenje, pe-
ščen posip pa daje dodatno zašči-
to pred kislinami, UV-žarki in 
drugimi fi zičnimi ter kemičnimi 
vplivi iz okolja. 
Varnost 

Med proizvodnjo strešnikov FeRoof so uporabljeni izključno negor-
ljivi materiali, način prekrivanja in montaža strešnikov, pa onemogoča 
dostop ognju do strešne konstrukcije v primeru požara. 
Visoka odpornost

Lasnosti jekla združena z lasnostmi peščenega posipa in akrilnih 
premazov, kot tudi poseben način prekrivanja s horizontalnim prekriva-
njem in pritrjevanjem, nudijo visoko odpornost pred snegom, dežjem, 
točo, ter vetrom s hitrostjo do 200 km/h in ostalimi ekstremnimi vre-
menskimi pogoji. 
Manjša teža

Do sedemkrat manjša teža v primerjavi s klasičnimi betonskimi oz. 
opečnimi strešniki močno zmanjšuje obremenitev nosilne strešne kon-

LEGENDA:

- DVOSMERNI PROMET 

- ENOSMERNI PROMET     

- POPOLNA ZAPORA 

-     PREPOVEDAN PROMET 
      V OBEH SMEREH 

-    PREPOVEDAN PROMET 
      V ENO SMER 

strukcije in poveča potresno varnost objekta. 
Prekrivanje obstoječe strehe

Zaradi majhne teže in načina montaže je v nekaterih primerih možno 
prekriti streho s strešniki FeRoof, brez predhodnjega odstranjevanja 
stare strešne kritine. 
Garancijska doba

Streha FeRoof ima tovarniško garancijsko dobo, ki jamči minimalno 
življenjsko dobo vaše nove strehe vsaj 50 let. Življenjska doba proizvo-
da se ocenjuje na več kot 80 let.

Kvaliteto proizvoda dokazujejo tudi mnoga priznanja in mednarodni 
certifi kati med katerimi so najopaznejši: CE in EN 14782:2006 

ISO 9001:2001, KSA 9001:2001, KSF 4751, QMS-1239.

Promet med sejmom od 26. do 28. 3.
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Tako je na občnem zboru PGD Križ v soboto, 20. februarja ocenil delo 
gasilcev na Križu uvodoma predsednik PGD Križ Andrej Lukanec.

Ob  tradicionalnih dogajanjih med letom, ki se začenjajo na začetku 
leta z občnim zborom, srečanjem na Florjanovo nedeljo v Mostah, izo-

braževanju, tekmovanji, 
kjer so bili tudi lani uspe-
šni, pozornosti mladini in 
letovanju ter aktivnostim v 
mesecu požarne varnosti, 
je v pregledu še posebej 
izpostavil zamenjavo 15 
let starega vozila za prevoz 
moštva z novim za prevoz 
članov in mladine. Uresni-
čitev te naloge bodo pro-
slavili na spomladanskem 
srečanju na Križu. 

»Vsa leta se gasilci ude-

Predsednik PGD Križ Andrej Lukanec je 
ugotovil, da je bilo minulo leto zga kriške 
gasilce izjemno delovno.

Na zboru so podelili tudi priznanja. (V fe-
bruarski številki pa nam jo je zagodel  tudi 
tiskarski škrat; značko za 50 let je dobil 
Rajko Petek.)

Bilo je izjemno delovno leto
ležujemo tudi rednih čistilnih akcij in tako bodo tudi letos. Posebej 
spodbuden pa je rezultat dela mladinske komisije z osvojenim  6. me-
stom med društvi zvez Komende in Kamnika. Na močnem gasilskem  
turnirju v nogometu v organizaciji PGD Radovljica je bila ena naša 
ekipa zmagovalna, članice 
pa podprvakinje,« je pou-
daril predsednik Lukanec.

V letošnjem programu 
članov PGD Križ pa so 
nov kombi, ureditev igri-
šča, gasilska oprema, dru-
ženja, letovanje, zamenja-
va oken in vrati in nabava 
prikolice za brizgalno. 

Na zboru so podelili 
priznanja in sprejeli sedem 
novih članov. 

Ž.

delom ustvarjali naša društva in tudi zvezo. Zato je prav, da imajo tudi 
oni pomembno mesto v naši organizaciji,« je v poročilu  rekel predse-
dnik GZ Komenda Jože Sušnik, ki je poudaril, da so bili uspehi tudi 
rezultat podpore župana Tomaža Drolca.  Letos bo uresničena obljuba, 
da vsako društvo v občini dobi nov gasilski avto. Doslej sta avto dobili 
društvi PGD Križ in PGD Moste. Sedaj je na vrsti PGD Komenda, ki 
ima novo  avtocisterno v tako imenovani nadgradnji. 

Predsednik Gasilske zveze Slovenije Anton Koren je pohvalil naše 
delo in izjavil, da delujemo kot velika homogena družina, ki poleg ob-
čanom tudi drug drugemu priskočimo na pomoč. Izrazil je zadovoljstvo, 
da dajemo velik poudarek  izobraževanju in usposabljanju, da so članice 
enakovredne članice društev in da skrb posvečamo tudi mladini. »Mladi 
in starejši gasilci ste naš velik ponos. In čeprav čas danes ni naklonjen 
prostovoljnemu delu, v GZ Komenda dokazujete, da sta prostovoljstvo 
in pripravljenost pomagati največja vrlina slovenskega gasilstva.« 

Uspehe gasilstva in članov v občini pa je poudaril in ilustriral tudi 
župan Tomaž Drolec, ko je priznal, da mu na začetku veliko stvari ni 
bilo poznanih in predstavljivih in, da je sporazum od 3 odstotkih prora-
čuna oziroma primerne porabe izgledal kot nedosegljiva vizija za obči-
no. »Veliko zaslug pri tovrstnem razvoju ima vsekakor takratni direktor 
občinske uprave in sedanji vodja režijskega obrata Slavko Poglajen. 
Danes vse to imamo in še več zaradi organiziranosti in skupnih prizade-
vanj,« čemur je pritrdil tudi veteran gasilstva in častnik poveljnik Mari-
jan Koncilija. 

Županovemu priporočilu, da je zelo pomembno sodelovanje gasilstva 
z načrti in odločitvami v občini pa je pritrdil tudi predsednik Jože Su-
šnik, ki je rekel, da bodo temu sledili tudi pri svojih odločanjih na jesen-
skih volitvah. Povabil pa je 
tudi na srečanja na Florija-
novo nedeljo 8. maja v 
Moste, na slovesnost PGD 
Komenda 15. maja v Ko-
mendi in na veselico PGD 
Križ 22. maja.   

Med gosti so bili tudi 
predstavniki Gasilskih 
zvez iz naše regije in sose-
dnjih gasilskih zvez. 

Mihaela Poglajen, A. Ž.   

Občne zbore so imela že 
vsa tri Prostovoljna gasil-
ska društva v občini; naza-
dnje še PGD Križ. Zato se 
je po društvenih zborih se-
stala na redni letni skupšči-
ni tudi Gasilska zveze Ko-
menda. Bila je 13. marca v 
Breznikovem domu na 
Križu. Na njej so delegati 
vseh treh društev ocenili 
delo. 

Letos je bila naša skup-
ščina še posebno slovesna. Prvič od kar smo samostojna zveza, se je 
naše skupščine udeležil predsednik Gasilske zveze Slovenije tovariš 
Anton Koren. Med gosti smo imeli tudi podpoveljnika Gasilske zveze 
Slovenije tovariša Jožeta Brlec, častnega poveljnika Gasilske zveze 
Kamnik tovariša Jožeta Brlec, starejšega. Seveda ne smem pozabiti 
edina civilista med nami: poleg sedme sile Andreja Žalarja, župana To-
maža Drolec (civilista zato, ker smo vsi ostali oblečeni v svečane gasil-
ske uniforme).

Naše delo smo vsi skupaj ocenili za dobro. Je pa res, če dobro delamo, 
če imamo veliko načrtov, da potrebujemo tudi temu primerno veliko 
denarja. Res je, da je za požarno varnost v občini odgovoren župan. 
Zato pa je tudi prav, da gasilcem pri večjih nakupih občina temu primer-
no tudi pomaga. 

»Lahko se pohvalimo da 
imamo v naši zvezi tudi 
veliko mladine. To je zago-
tovilo za nadaljnji obstoj 
gasilstva. Veliko pa priča-
kujemo tudi z uvedbo iz-
birnega predmeta v osnov-
ne šole Varstvo pred 
naravnimi in drugimi ne-
srečami. Večji poudarek 
moramo dati članicam. Ne 
smemo pa pozabiti, da so 
naši veterani z neumornim 

Delo v minulem letu je predstavil predse-
dnik Jože Sušnik 

Tokrat so s svojo prisotnostjo obeležili in 
priznali uspehe GZ Komenda najvišji pred-
stavniki slovenskega gasilstva in občine.

Anton Koren, predsednik GZ Slovenije: 
»Člani v GZ Komenda ste velika družina.«

Letna skupščina Gasilske zveze
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Zadnja februarska nedelja je na planinski izlet 
privabila še posebej veliko komendskih pla-
nincev. Ne vem, kaj je botrovalo tokratni šte-
vilni udeležbi na planinskem pohodu na 1025 
m visoki Lubnik, verjetno najbolj oblegan hrib 
v Škofjeloškem hribovju. Morda se je toliko 
pohodnikov zbralo, ker je sončna sobota poka-
zala vse čare poslavljajoče se zime, pa smo si 
tako lep dan obetali tudi v nedeljo, morda je bil 
vzrok v cilju pohoda, ki ni preveč oddaljen od 
Komende, pa tudi prezahteven ne. Lahko pa je 
k taki udeležbi prispevalo dejstvo, da je bil to-
kratni vodnik Milan Šinkovec prvič na čelu 
komendskih planincev in ga bo torej treba kr-
stiti, kot se spodobi … Navsezadnje ni po-
membno, kje tiči vzrok, dejstvo je, da je lepo 
navsezgodaj videti toliko nasmejanih obrazov, 
ki komaj čakajo, da bodo zagrizli v hrib.

Z avtomobili smo se odpeljali do Škofje 
Loke, se tam usmerili proti Poljanski dolini in 
v vasi Podpurfeljca (kakšno zanimivo ime!) 
zavili desno. Ovinkasta asfaltirana cesta nas je 
pripeljala do parkirišča, kjer je bilo izhodišče 
naše poti.

Markirana pot nas je vodila po gozdu, spo-
mladanske temperature pa so prispevale k te-
mu, da je bila na nekaterih mestih že kopna, 
drugje pa se je sneg pošteno zmehčal, tako da 
ni bilo prenevarno za ledene zdrse. Morda za 
blatne… Uhojena skupina planincev je z lah-
koto sledila vodniku (roko na srce, tempo je bil 
»zelo prijazen« tudi za tiste z malo slabšo 
kondicijo). Le dva ali trije krajši postanki, sicer 
pa enakomeren vzpon proti vrhu. Kdor nas je 
hotel prehiteti, je imel kar veliko opraviti, saj 
je pot na nekaterih mestih ozka in kdor je hotel 
mimo, je moral stopiti v cel sneg. So se pa vsi, 

Osteoporoza pomeni znižanje kostne gostote 
za 20 do 30 odstotkov pod normalno vrednost 
in vodi do krhkosti kosti in posledično večje 
nevarnosti zlomov. Stanje se določi z meritvijo 
kostne gostote.

Eden od najpomembnejših dejavnikov tve-
ganja za nastanek osteoporoze je zakisanost 
telesa, o kateri sem pisala že v enem od prej-
šnjih člankov. Telo za nevtralizacijo kislih 
metabolitov, ki so posledica nepravilne prehra-
ne (preveč beljakovin, rafi niranih ogljikovih 
hidratov, kave, alkohola, stres), porablja svoje 
lastne zaloge bazičnih mineralov, predvsem 
kalcija, iz kosti in zob. Vendar pa za trdnost 
kosti ni pomemben le mineral kalcij, temveč še 
veliko drugih bioloških snovi, ki posredno ali 
neposredno sodelujejo pri tvorbi kostnine. To 
so predvsem vitamini K, C in D, ter minerali 
magnezij, kalij, bor, cink, fosfor in silicij. 

Kaj torej lahko naredimo za zaščito kosti? 
Jejmo čim več bazične hrane. Le ta vsebuje 
veliko mineralov in vitaminov v za telo ugo-
dnih razmerjih in oblikah, ki so biološko spre-

Postni čas, košare Ustanove Petra Pavla 
Glavarja v trgovinah TUŠ in Marija v Mo-
stah, Palček v Komendi in Kmečki hram 
Križ za že tradicionalno velikonočno nabir-
ko, zavzeto delo te in drugih človekoljubnih 
organizacij v naši občini in župniji (Rdeče-
ga križa, Karitas, Medgeneracijskega sredi-
šča pa mladinskega, gasilskih društev ...) so 
povabilo in spodbuda, da to leto kaj več 
naredimo dobrega za bližnjega v stiski pa 
tudi sicer. Lepi odzivi na dosedanje dobro-
delne akcije vlivajo upanje, da tudi v priho-
dnje ne bomo zaprli svojih src pred ljudmi 
v stiski in tudi sicer. Hvala vsem, ki daruje-
te očitno, pa tudi skrito!  

Jože Pavlič

Bodimo še 
naprej darežljivi!

Med Lubnikarji
ki so se vračali s hriba, nemalo čudili, od kod 
se nas je vzelo toliko naenkrat. Da nismo 
morda prispeli z vlakom? 

Zadnji del poti smo hodili še posebej pre-
vidno, saj je bilo snega nekoliko več, pa tudi 
trši je bil. Koča se nam je nasmehnila že po 
dobri ure hoje. Sicer je bilo odprto le zaveti-
šče Lubnikar, a oskrbniki so bili obveščeni, 
da prihaja veeeelika skupina. Vsi smo lahko 
prišli do zasluženega čaja in do svojega 
koščka prostora. Z vrha smo se razgledali po 
dolini in zasneženih vrhovih naokoli, Lubnik 
je izredna razgledna točka za pogled proti 
Škofji Loki in Sorškemu polju, Ljubljanski 
kotlini… Tudi sonce je bilo prijazno z nami 
in nam je namenilo nekaj svojih žarkov. Sre-

ča, da se je v enem od nahrbtnikov znašla 
tudi vrv, tako je bil lahko vodnik, ki je prvič 
peljal skupino na izlet, krščen, kot se za pra-
vega planinca spodobi. Sledil je še krst prvo-
pristopnikov, nato smo se poslovili od vrha 
in se prav počasi in previdno začeli spuščati 
v dolino. Nekateri so si preventivno nataknili 
dereze, ki so v zgornji tretjini poti služile 
svojemu namenu. Sončni žarki so nas prija-
zno pospremili v dolino. 

Takšno, malo drugačno nedeljsko dopoldne 
je hitro minilo. Še vedno je ostalo dovolj časa 
za druženje s prijatelji ali sorodniki, za družin-
sko kosilo ali nedeljsko lenarjenje. Občutek, 
da smo naredili nekaj zase, nas je pospremil v 
preostanek nedelje.

Osteoporoza-težava sodobnega človeka
jemljive. To pa pomeni uživati čim več sveže 
zelenjave in sadja, oreščkov in semen (zlasti 
temnolistne in korenaste zelenjave). Kaj pa 
mleko? Kalcij se iz mleka absorbira le v majh-
nih količinah, zato zdravju bolj škodi kot kori-
sti. Raje si privoščimo kakšen kozarec sirotke. 

Poskrbimo tudi za redno gibanje in zmerno 
izpostavljanje soncu, kar v telesu sproži tvorbo 
vitamina D, ki je nujno potreben za dobro na-
laganje kalcija v kosteh. 
Če posegamo po prehranskih dodatkih, bo-

dimo previdni, da telesu ne bomo dodajali v 
preveliki meri le enega od mineralov ali vita-
minov, saj tega zaradi pomanjkanja ostalih bi-
oloških snovi telo lahko tudi ne bo moglo pra-
vilno izkoristiti, naredimo pa le še večjo škodo. 
Včasih telo zaradi pretiranega vnosa in izpo-
stavljenosti enemu hranilu blokira njegovo 
absorpcijo, ki se kasneje pokaže kot pomanj-
kanje. Zato bodimo zmerni in zaupajmo naravi, 
ki nas je obdarila z najboljšim.

Bernarda Valenčič, mag. farm.,
dipl. svetovalka naravnega zdravja
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parkirišču. Gospa mi je razložila (spet), da 
opravlja službo na terenu. Ko sva prišli do avta, 
je odprla prtljažnik in mi pokazala njegovo 
vsebino. Vsepovsod je bilo polno škatel in 
torb. Nato sem si ogledala knjigo, v kateri so 
zapisani podatki vseh obiskov. »Beležimo jih 
sem, potem pa vnesemo na računalnik,« mi je 
razširila obzorja, ko sva sedli v avto. Pritisnila 
je na stopalko in sva šli. »Kilometre, ki jih na-
pravim za službo, mi izplačajo,« me je potola-
žila, ko sem se ustrašila, da mora sama plače-
vati gorivo. 

Končno sva ustavili pred blokom. »Tega 
dojenčka bomo stehtali in okopali,« mi je na-
povedala. Mene je zanimalo, zakaj ga bova 
tehtali. »Da se bova prepričali, da se dovolj 
dobro hrani,« sem izvedela. Potem pa o stan-
dardih rejenja in da je ta malček pravšnji. Pri-
speli sva do želenega stanovanja. Z gospo sta 
se najprej pogovorili o standardnih rečeh: če 
hodi ven, kako kaj mali, če jo šivi kaj bolijo, 
kako z dojenjem. Potem je bil čas za kopanje. 
Pripravili so podstavek in banjo s toplo vodo. 
Temperaturo vode vedno merijo. Pri tisti hiši je 
bil termometer v obliki račke! Nato je oče pri-
nesel mleko za telo, navadno milo in plenico, 
mati pa obleke za otroka in pleničko. Potem je 
gospa Marta dojenčka slekla in ga zavila v 
plenico. Položila ga je na tehtnico in na uho mi 
je prišlo, da se je mali zredil za pol kile. Sledi-
la je kopel. Gospa ga je (s plenico vred) polo-
žila v vodo. Kisel obrazek se je razjasnil in se 
pričel živahno smehljati. Ko je bilo kopanja 
konec so ga še obrisali, ga premazali z mlekom 
za telo in ga oblekli. Potem pa slovo in nazaj v 
avto.  

Gospa Marta mi je povedala, da imajo vse 
uslužbenke svoje delovno območje. Zdaj sva 
se peljali na prvi patronažni obisk proti dojen-
čici, ki je bila stara le tri dni. Povzpeli sva se 
po stopnicah vse do stanovanja, ki sva ga iska-
li. Mlado mamico sva lepo pozdravili. Spet 
uvodni pogovor (bolečine, otrokovo obnašanje, 
prehrana, dojenje). Seveda sem imela ušesa na 
pecljih in izvedela sem, da se materi lahko 
vnamejo mlečne žleze. Ta bolezen se imenuje 
mastitis. Potem sta pričeli podrobnejši pogovor 
o dojenju (prej nisem vedela, da otrok lahko 
pije po nastavku!) in o primernem oblačenju 
mlade mamice. Na koncu še oddaja prospektov 
in najin odhod. 

Za konec pa še v Moste. »Tega otroka bova 
tudi kopali,«  mi je razkrila gospa Marta. Toda 
izkazalo se je, da se je motila! Gospa je namreč 
rekla, da bi raje videla, da se otrok kopa popol-
dne, ko je mož doma. Torej s kopanjem ni bilo 
nič. Imeli so en sam problem: punčkine krče in 
jok. Seveda se je takoj zastavilo vprašanje za-
kaj. In kmalu tudi odgovor: prehrana. Prej ni-
sem vedela, da pohanje in kislo zelje, ki ju je 
doječa mati, otroku povzročata krče. Kakorko-
li, težava je bila v 'pohanih šnitah'.  

Za čisti zaključek pa še v vrtec po Martine-

ga sina in odhod domov (moja mentorica me 
je zapeljala do doma). Za »fi nal touch down« 
sem ji še izročila bonboniero, ki je je bila 
zelo vesela. No, pa sem doma. Ura je bila 
poldne.  

Moji vtisi: super fenomenalno kul carsko 
dobro. Baje se uvaja neko pravilo, da za do-
jenčke skrbijo le babice. Jaz mislim, da je to 
poklic zame:

ker je delo na terenu,   ●
pomagaš ljudem,   ●
delaš z dojenčki,   ●
je razgibano,   ●
je zanimivo,   ●
si izobražen,   ●
delaš le sedem ur, če nisi dežuren,    ●
(malo za šalo) ti povrnejo kilometre.    ●

Neža Zupančič, 8.c

Poziv 'Flick 
the Switch'
Poziv vsem občankam in ob-
čanom Komende. 
Učenci z velikim pričakovanjem spremljajo 
in izvajajo akcije evropskega projekta Iz-
klopi stikalo (Flick the Switch). V teh dneh 
redno izvajamo merjenje osvetljenosti šol-
skih prostorov in s tem pridobivamo prak-
tične izkušnje, kdaj je luč prižgana po nepo-
trebnem. Tako se pridružujemo krogu 
osveščenih Zemljanov, ki so si postavili 
mesec marec za obdobje učenja modrega 
ravnanja z energijo. Potrudili se bomo, da 
bomo še posebej varčni od 22. do 26. marca 
2010, ko bo tudi večina prebivalstva EU 
skrbno izklapljala stikala, ki so prižgana po 
nepotrebnem. V Sloveniji smo se odločili, 
da bomo najbolj pozorni do porabe v petek, 
26. marca. 

Na naši 2. okoljevarstveni konferenci ob 
dnevu Zemlje (22. aprila ob 16. uri v Mo-
stah) bomo javnosti predstavili vse rezulta-
te, ki jih bomo pridobili na podlagi zbiranja 
podatkov. Izračunali bomo, koliko lahko 
prihranimo s sprotnim ugašanjem luči. Re-
zultate bomo tudi grafi čno oblikovali.

Učenci se z risbami, pesmicami in razni-
mi ročnimi izdelki aktivno pridružujejo 
vsem zgornjim aktivnostim in pričakujejo 
podporo občanov v modrem ravnanju z 
energijo. 

Ne gre samo zate, zame, za nas vse…, 
gre tudi za tiste, ki jih še ni. Učenci so si za 
letošnje eko aktivnosti izbrali geslo: »Koli-
ko Zemelj imamo? Eno samo in mi je ne 
damo.«

Mag. Darinka Marija Dežman

Poročilo o delovni praksi – Patronažna služba
Hodim po zdravstvenem domu v Kamniku. 
Sprehajam se po stopnicah in hodnikih ter hi-
tim, da ne bi zamudila. Tu sem bila že nešteto-
krat. Isti hodniki, ista zgradba, iste stopnice. A 
še nikdar v to smer, s tem namenom, še nikdar 
tako…   

Pritličje… Prvo nadstropje… drugo nad-
stropje. Tukaj sem. Na vratih piše PATRONA-
ŽNA SLUŽBA. Srce mi razbija kot za stavo. 
Tok, tok, tok, sem potrkala na vrata. Premik 
kljuke, odpiranje vrat. Pred mano se je znašla 
nekoliko manjša uslužbenka nasmejanega 
obraza. Že sem zajela sapo, a me je gospa 
ustavila. »Je že v redu, takoj jo pokličem,« se 
mi je prijazno nasmehnila in nekaj sporočila 
sobi za njo. Potem se ozre nazaj k meni, me 
pogleda, pogleda še atija. »Je že tako velika?« 
vpraša zadovoljno in ati z nasmeškom pritrdi. 
Meni seveda ni bilo nič jasno, o čem gre deba-
ta. Šele, ko sta se spustila v doooooolg pogo-
vor, se mi je posvetilo, da mi je odprla prav 
tista uslužbenka, ki je hodila k mojim staršem, 
ko smo bili mi mali.  

V naslednjem trenutku pa je skozi vrata 
vstopila moja mentorica in me toplo pozdravi-
la. Z atijem sta si izmenjala nekaj besed, nato 
pa sem vstopila v delovni prostor.  Ponudili so 
mi sedež in še preden sem lahko rekla »bu«, se 
je pred mano znašel pladenj peciva in čokolade 
ter skodelica čaja. Iz vljudnosti (pravkar sem 
imela zajtrk) sem pojedla nekaj peciva in popi-
la čaj. Nato sva odšli v sosednji prostor, kjer so 
imeli opremo. Tam sem ji zastavila nekaj 
vprašanj in nemudoma je odgovarjala. Izvedela 
sem, da se lahko šolam v Ljubljani, da šolanje 
traja okrog 6 let in da je najpomembnejše, da 
učenci obvladajo medicino, kako se neguje in 
skrbi za ljudi. Povedala mi je tudi (čeprav sem 
to že vedela), da so pomembne potrpežljivost, 
prijaznost in iznajdljivost. Zanimivo se mi je 
zdelo, da pri tem poklicu ne moreš biti slep, saj 
voziš in moraš dobro videti, s čim imaš opravi-
ti. Patronažna služba se deli na dva dela. Prvi, 
manjši in lepši, je nega dojenčkov. Drugi in na 
žalost večji je nega bolnikov, ki ne morejo 
priti v bolnico. Vse njihovo delo je vezano na 
zdravnika, njegove dovolilnice in službene ra-
čunalnike, torej ne morejo delati kot obrtniki. 
Najbolj sorodna poklica sta babica in medicin-
ska sestra. Delajo na prostem in v vseh vre-
menskih razmerah. Nato mi je mentorica poka-
zala še zalogo povojev in zdravil. Svoj živ dan 
nisem videla toliko medicinskih pripomočkov 
na enem kupu. Mislim, da jih je bilo sedem 
omar! In eno celo omaro so zasedala cepiva. 
»V naši službi veliko cepimo,« mi je razložila. 
Seveda mi je bilo jasno, da gre za bolnike in ne 
dojenčke, saj so večino omare prekrivala sred-
stva proti bolečinam. 

In končno sva prešli k bolj zanimivi temi: 
moja praksa. Predstavila mi je gospo Marto, ki 
je imela tistega dne naročene tri dojenčke. Hi-
tro sva se oblekli in odšli proti službenemu 
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Petnajst (15) mladostnikov v starosti od 12 do 
16 let se bo lahko med poletnimi počitnicami 
(julija/avgusta 2010) brezplačno udeležilo 
petdnevnega tabora, ki  bo v prelepi okolici 
reke Kolpe pod vodstom mentorjev Mravlji-
šča.
Če hočeš zraven, moraš do 24. junija letos 

postati član Društva za mladinsko dejavnost 
Mravljišče in s svojim delovanjem v Mravlji-
šču zbrati čim več SONČKOV (točk) v naj-
manj dveh ali več dejavnostih. Najmanjše 
možno število zbranih sončkov je 20, maksi-
malno število pa ni omejeno. Prednost boste 
imeli mladostniki z največ zbranimi sončki, 
evidenca pa se vodi v Mravljišču, kjer dobite 
tudi vse podrobnosti o izvedbi in točkovanju 
posameznih dejavnosti.

Aktivno lahko sodeluješ v že utečenih de-
javnostih, ki jih pripravljamo mentorji po re-
dnem mesečnem programu, izvesti pa moraš 
tudi vsaj eno dejavnost iz spodaj navedene-

Prvo srečanje in razširjeno sejo Rdečega križa 
smo imeli že takoj v januarju. Pregledali smo 
fi nančno poročilo, ugotovili, da smo se sestan-
kov udeleževali  v več kot 60 % postavi ter da 
smo sklepe odbora vestno in natančno izpol-
njevali. Aktivni in angažirani člani odbora se 
zavedamo, da nam varnost ne dovoljuje večjih 
nalog, zato se naše delo usmerja bolj k osebnim 
stikom in pomoči na drugačen način. Zado-
voljni smo z oceno članov nadzornega odbora, 
ki so s pregledom fi nančne knjige podali ustre-
zno mnenje. Zahvala gre naši blagajničarki 
Ančki Korbar za vestno in skrbno vodenje na-
šega premoženja. 

Druga seja RK je bila 23. februarja. Za dele-
gata v OZRK Kamnik smo potrdili predsednico 
Marijo Špehonja. Ob 10. obletnici ustanovitve 
samostojne občine Komenda smo bili tudi mi, 
tako kot ostala društva, povabljeni na proslavo, 
ki je bila 15. maja v Kulturnem domu Komen-
da. 

V Kamniku je bila 16. in 17. februarja kr-
vodajalska akcija. Raznosili smo vabila. V 
odbor smo sprejeli novo članico Marinko 
Boroša iz Suhadol. Prva dva meseca v letu 
poverjeniki RK pobiramo tudi članarino, ki je 
že nekaj let 2,5 evra na osebo in 5 evrov na 
družino. Radi bi pridobili čim več novih čla-
nov. Ker se veliko novih družin naseljuje v 
občini, jih nameravamo obiskati in seznaniti z 
našim delom. 

Tretjo sejo odbora smo imeli 5. marca iin jo 
tradicionalno posvetili srečanju in proslavi ob 
dnevu žena oziroma materinskem dnevu v OŠ 

Delovno poročilo KORK Moste 
Tudi Krajevni odbor Rdečega Križa Moste ne počiva in pridno deluje s polno paro. In kaj vse so 
storili v letu, ki je minilo? 

Moste, pri čemer nam pomagajo šolske mento-
rice z učenci pri oblikovanju programa priredi-
tve. Proslave so vedno prisrčne in dobro obi-
skane. Tradicija praznovanja je vredna 
spoštovanja, saj neprekinjeno traja že zavidlji-
vih 57 let! 

Marca obiščemo in obdarimo tudi naše žene, 
matere, stare nad 75 let. Spomnimo se tudi in-
validov in težko bolnih, saj že pogovor in po-
zornost tolaži njihove težave. Sklenili smo, da 
enkrat v mesecu aprilu obdarimo tudi zavod 
INCE v Mostah. Lani smo jih razveselili z ve-
liko košaro sadja. 

Tretjo sejo odbora RK smo imeli 5. maja, 
pripravili smo tudi samostojno razstavo in ta-
lenti vseh razstavljavcev so nas pošteno prese-
netili. 

OZRK Kamnik prireja vsako leto tudi po-
sebno prireditev v juniju, kjer nagradi najbolj 
požrtvovalne krvodajalce in aktivne člane RK. 
Naša članica Erika Habjan je zasluženo prejela 
priznanje. Ker pa imamo tudi zelo hude prime-
re socialne stiske, obiščemo in tudi s fi nančno 
pomagamo iz težav vsem, ki našo pomoč res 
nujno potrebujejo. Obiskali smo tudi vse osa-
mljene žene, ki so vesele pogovora bolj kot 
denarja. 

V septembru (5.9.), ko je bilo že tradicionalno 
15. srečanje PBS, se nas je sedem članic udele-
žilo občnega zbora v Ljutomeru, proslave in 
zanimivega predavanja. 

V Kamniku pa je OZRK Kamnik vabil tudi 
na krvodajalsko akcijo (21., 22. in 23. 10.). Na 

pobudo RK Kamnik smo zbrali nekaj oblačil, 
posteljnine in podobnih uporabnih stvari in vse 
16. novembra dostavili RK v Kamnik. 

Ker naši občani že dobro poznajo in radi 
poslušajo predavanja dr. Dopliharja, smo 19. 
novembra v OŠ Moste poslušali o boleznih 
novega časa – depresiji in stresu.  

Peto sejo smo imeli  17. novembra. Tudi 
tokrat smo ob bližajočih praznikih obdarili 
občane, stare nad 75 let, težko bolne in invali-
de. Pripravili smo 118 daril v vrednosti 6 € in 
vse razdelili z lepimi željami in voščili. Z en-
kratno fi nančno pomočjo pa smo pomagali 
dvema krajankama ob težki in dolgotrajni bo-
lezni, kar bomo skušali tudi v prihodnje. Denar 
dobimo s pobrano članarino, dotacijo iz ob-
činskega proračuna; drugih donatorjev žal ni-
mamo.  

Ob koncu leta že po tradiciji župan povabi 
na vsakoletno druženje vsa društva, klube in 
ustanove. Srečanja se je udeležila predsednica 
Marija Špehonja. 

V odboru RK Moste je 16 aktivistk in dva 
aktivista. Letos bomo imeli štiri jubilante z 
okroglo obletnico rojstnega dne. Pozorni smo 
tudi ob smrti najožjih članov RK in se poslovi-
mo z žalnim aranžmajem. Ob novoletnih če-
stitkah pa smol vsem zaželeli dobro sodelova-
nje in uspešno leto. 

Ob prihajajočih velikonočnih praznikih pa 
krajevni odbor RK Moste želi vsem občanom 
blagoslovljene in mirne velikonočne prazni-
ke. 

Veronika Kepic, RK Moste  

KOLPIJADA 2010
Poletni tabor za mladostnike od 12 do 16 let

ga seznama, ki jo lahko izpelješ sam ali pa 
skupaj s prijatelji. Izbiraš lahko glede na to, kaj 
te zanima, kaj vse že veš in znaš, seveda se 
lahko odločiš tudi za kaj drugega, kar ni v se-
znamu in bi bilo primerno, zabavno in zanimi-
vo za tvoje vrstnike ali pa za tiste malo mlajše, 
stare od 4 do 12 let. Pri načrtovanju in izved-
bi dejavnosti ti bo v pomoč tudi eden od 
mentorjev.

Organizacija turnirja v okviru zabavnih 
večerov (biljard, namizni nogomet, pikado, 
kartanje, družabne igre, polaganje rok, dirka z 
daljinsko vodenimi avtomobilčki …)

Organizacija plesa (idejna zasnova, pro-
gram, izvedba)

Organizacija zabavnega večera (idejna 
zasnova, program, izvedba) 

Izvedba koncerta (pevska skupina, glasbeni 
ansambel …)

Izvedba solo nastopa (impro liga, petje, ples, 
igranje instrumenta, rolkanje, žongliranje …)

Priprava tematskega večera (literarni, 
fi lmski, glasbeni, potopisni…)

Priprava likovne ali fotografske razstave 
(samostojne, skupinske)

Organizacija natečaja (likovnega, foto-
grafskega, literarnega, glasbenega …) 

Vodenje delavnic za najmlajše in osnov-
nošolce (likovne, ustvarjalne, kuharske, špor-
tne, pevske, glasbene …)

Vodenje tečajev za starejše osnovnošolce 
(fotografski, računalniški, jezikovni, plesni, 
športni, kuharski …)

…
Če te zanima in si za akcijo, pridi v MRA-

VLJIŠČE – Mladinski center Komenda 
(pod kulturni dom), ki je prav zate odprt vsak 
petek in soboto od 19. do 22. ure. Lahko pa 
nam pišeš na mravljišče@gmail.com ali pa 
pokličeš  031/297-712. 

NAJ BO MLADOST ZDRAVA NO-
ROST!
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DRUŠTVA

Na Jesenicah in Vrhniki ta bila 27. februarja 
mednarodna malonogometna turnirja selekcij 
otrok do 8 (U-8) in do 10 let (U-10), na katerih 
sta uspešno nastopali tudi ekipi nogometnega 

Od občinskega prvenstva v smučarskih tekih 
je minil že skoraj mesec, a zimska pravljica še 
kar traja. Ko pišem te vrstice, je spet začel na-
letavati droben sneg. Podobno vreme je bilo 
tudi na dan prireditve. Snežilo je, obzorje se je 
skrivalo nekje v megli in ves viden svet se je 
skrčil na tekaško progo in nekaj hiš, ki so se še 
videle. Pristnemu zimskemu vzdušju so se od-
zvali tudi tekmovalci, kar 38 jih je stalo na 
startu; trije na dvokilometrski progi, ostali pa 
so odtekli štiri kilometre. Čeprav še globoko 
zarite v blatu spijo in čakajo pomlad, so žabe 
za trenutek oživele v znani skladbi Vinka Vo-
dopivca in hkrati neuradni suhadolski himni 
ter dolgokrake kot so, dale navdih tekačem, ki 
so se zapodili po zasneženem travniku. Zani-
mivo je bilo opazovati, kako so se tekmovalci 
izgubljali v meglenem zasneženem obzorju in 
se zopet vračali iz njega. Najhitrejši so kmalu 

Občinsko prvenstvo v smučarskih tekih
odtekli tudi drugi krog in prihajali v cilj. 
Vzdušje je bilo res tekmovalno in veljala je 
vsaka sekunda, vsak meter je bil pomemben. 
Ko se je še zadnji zapeljal čez ciljno črto, so 
dekleta iz sodniške službe začele z računanjem 
rezultatov (najdete jih na www.suhadole.com), 
ostali pa so med sproščenim druženjem menja-
vali vtise o progi in lastnim doživljanjem teka. 
Sledila je razglasitev najboljših in ostalih, vsi 
skupaj pa kar nismo mogli zapustiti čudovitega 
prizorišča. V imenu Športnega društva Suha-
dole pa bi se poleg organizatorjem prireditev 
in vsem, ki pomagajo pri urejanju prog zahvalil 
tudi kmetom in lastnikom parcel, ki nam omo-
gočajo, da se lahko gibamo v tem prekrasnem 
naravnem okolju. Spoštujmo to in skupaj 
ohranimo naravo tako, kot so nam jo posodili 
naši zanamci.

Rezultati - Ženske  31 do 50 let: 1. Sandra 

Reven, 2. Olga Gros 20:41; Moški do 11 let: 
1. Urban Pibernik 8:17; Moški 12 do15 let: 1. 
Andrej Jenko 9:41; Moški 16 do 30 let: 1. 
Miha Koncilija 9:43, 2. Jernej Zorman 9:45, 3. 
Luka Pibernik 10:25, 4. Marko Florjančič 
10:28, 5. Borut Resnik 11:09, 6. Simon Zarnik 
16:17; Moški 31 do 50 let: 1. Aljoša Martinjaš 
8:39, 2. Edvard Schumet 8:41, 2. Peter Piber-
nik9:44, 4. Boris Čebulj 10:21, 5. Pavel Ocepek 
11:16, 6. Tine Osolnik 11:26, 7. Franci Groznik 
12:15, 8. Miro Reven 13:06; Moški nad 50 
let: 1. Zvone Kemperle 10:43, 2. Franc Zarnik 
12:27, 3. Miha Repnik 13:14, 4. Franc Omerzu 
13:49, 5. Srečo Čehun 14:09, 6. Franc Zarnik 
15:57, 7. Marko Grilc 16:46, 8. Jožef Pavlič 
17:52, 9. Albin Zarnik 19:19.

Tomaž Pibernik 

Naši uspešni na mednarodnih turnirjih
kluba Komenda. Tako je ekipa do 8 let pod 
vodstvom trenerja Aleša Marinka med dvanaj-
stimi udeleženci osvojila 3. mesto in pokal ter 
medalje. Ekipa do 10 let pa je pod vodstvom 
trenerjev Rajka Mitiča in Igorja Žiniča v družbi 
dvanajstih ekip prav tako osvojila 3. mesto in 
pokal ter medalje. 

Poleg ekipnega uspeha smo v NK Komenda 
ponosni tudi na igralca Andraža Žiniča, ki je na 
tem turnirju med stotimi igralci osvojil naslov 
in poseben pokal za najboljšega igralca turnir-
ja; kar potrjuje dobro delo trenerjev in potrpe-
žljivo usmeritev njegovih staršev. 

Seveda pa brez staršev in sponzorjev tudi 
tokrat ne bi dosegli takšnih uspehov, zato se 

jim vsem posebej zahvaljujemo. Na pomoč 
nam je priskočil sponzor Bar Klanec – Bojan 
Briški in s tem prispeval k uspehu, za kar se 
mu še posebej zahvaljujemo.

Člani Konjeniškega kluba so delo v minulem 
letu ocenili 5. marca. Leto 2009 je bilo po 
mnenju predsednika Alojza Laha uspešno. Že 
drugo leto zapored se je klub med 11 klubi v 
Sloveniji s kasaškim rezultati uvrstili na 2. 
mesto. 2. mesto so osvojili tudi na državnem 
prvenstvu 3-letnikov, na prvenstvu 4-letnikov 
pa 2., 4. in 5. mesto. Pričakovano 60. zmago pa 
je osvojil Jasin GL. 

»Največja prizadevanja ob vzdrževanju ste-
ze so bila za izgradnjo hlevov. Cilj je tako rekoč 
dosežen in hlevi imajo v večjem prostoru tudi 

Konjeniški klub Komenda

Bilo je uspešno leto
85, v manjšem pa 45 sedežev. Razen tega pa je 
klub lani in predlanskim uredil skupaj kar 3100 
kvadratnih metrov asfaltiranih površin. Ena od 
pomembnih pridobitev je tudi tako imenovani 
prometni red, ki so ga zagotovili med sejem-
skima prireditvama. Za letošnji program pa 
potrebujemo 130.0000 evrov, da bomo dokon-
čali hleve  in za šotor za konjeniško in sejemsko 
dejavnost,« je poudaril predsednik Alojz Lah. 

Tekmovalne rezultate je orisal predsednik 
kasaškega odbora Roman Jerovšek, ki je po-
vedal, da so tekmovalci dosegli 23 zmag, 25 
drugih in 13 tretjih mest. »Slovenski kasaški 
derby pa je postregel z zavidljivimi rezultati, 
saj so bili vsi trije tekmovalci uvrščeni med 
prvih pet in sicer Lucky Fonz drugo mesto z 
Ivanom Koscem, Jack M četrto mesto z Marin-
šek Viktorjem in Jacky M peto mesto z Osolnik 
Matejem. V prvenstvu dvoletnikov pa je Izmir 
z Gregorc Mirkom zasedel drugo mesto. Sezo-
na 2009 je bila uspešna tudi na področju rejskih 
dirk, saj je konj Jonnyu Cashu last Silva Baloha 

na nemškem kasaškem derbiju v tolažilnem 
fi nalu zasedel  tretje mesto, Top Ten z lastni-
kom Milanom Žanom, pa je v Budimpešti 
ugnal vso konkurenco in postavil tudi rekord  
dirke. Najboljši trije vozniki KK Komenda v 
letu 2009 pa so bili Milan Žan, Ivan Kosec in 
Dejan Katanič.«

Roman Jerovšek pa je napovedal tudi, da 
bodo letos skušali začeti s stavami na kasaških 
prireditvah v Komendi, saj bi tako postale ve-
liko bolj zanimive, privabile pa bi tudi več 
obiskovalcev. 

A. Žalar
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OBJAVE- KRONIKA

Prvi del naslova se nanaša predvsem na stati-
stične podatke o prometni varnosti v naši obči-
ni za leto 2009, ki nam ga je posredovala Poli-
cijska postaja Kamnik. Po teh podatkih je PP 
Kamnik v letu 2009 na območju občine Ko-
menda obravnavala 25 prometnih nesreč – v 
letu 2008 pa 33, kar kaže na zmanjšanje pro-
metnih nesreč za 24,2%. Hvala bogu ni med 
udeleženci prometnih nesreč bilo nobene smr-
tne žrtve. V obravnavanih prometnih nesrečah 
sta bili hudo telesno poškodovani 2 osebi (v 
letu 2008 nobena), lažje telesno poškodovanih 
je bilo 12  (20). Največ prometnih nesreč se je 
zgodilo v sredo, najpogostejši vzroki pa so še 
vedno neprilagojena hitrost v 7 primerih (8), 
neupoštevanje pravil prednosti 4 (7), nepravil-
na stran in smer vožnje pa je bila vzrok 4 ne-
srečam (5).

Vsekakor boljša slika od preteklega leta, s 
katero pa še vedno ne smemo biti zadovoljni, 
ker bi se podatki še lahko izboljšali, če bi vsi 
upoštevali predpise o varni vožnji in vožnjo 
prilagodili razmeram na cesti, ki marsikje res 
niso ugodne, na kar opozarja tudi SPV.

(mednasl)Vlomilci ne poznajo počitka
Vsak dan, ne glede na dan ali noč, so dejav-

ni. Tako so 4. 2. podnevi vlomili v stanovanj-
sko hišo v Suhadolah, kjer so si »prisvojili« 
denar in fotoaparat; 11. 2. so dopoldan iz 
kleti hiše v Suhadolah »odsmučali« na ukra-
denih smučeh in se 25. 2. v novogradnji na 
Podborštu oskrbeli z orodjem. 26. 2. jih je 
zažejalo in so z vlomom v gostinski lokal v 
Mostah poskrbeli za »tekoče zadeve«. Neka-

Ugodna statistika – nemiren februar
ko v to kategorijo spada tudi tatvina mobitela, 
ki se je zgodila 28. 2. v Mostah.  Je že lepo, 
da smo povezani med seboj, bolj pa bi pripo-
ročal osebne stike, ali vsaj preko lastnega 
mobitela. Kriminalisti zbirajo potrebne po-
datke, storilce pa čaka, upajmo, da ne preblaga 
kazen, ki naj bi jih poučila, kaj je njihovo in 
kaj je tuje.

Pogonska goriva so vedno dražja
Je že res, da država draži pogonska goriva, 

Je pa tudi res, da so ljudje, ki se ne znajo prila-
goditi cenam na trgu, in nabavijo gorivo po 
svoje. Tako so si zaenkrat še neznani storilci 
prečrpali gorivo 22. 2. v Industrijski coni v 
Žejah, istega dne ob 19.30, pa si je rezervoar 
nekdo napolnil kar na črpalki OMV na Poto-
ku. Morda si je mislil, da bo plačal tisti, ki 
pride za njim. Verjetno se moti.

Javni red in mir
Radi smo glasni, preglasni in tudi bojeviti. 

Na to kažejo podatki, da so bili v gostinskem 
lokalu v Komendi naklonjeni preglasni moteči 
glasbi in jih je morala Policija »uglasiti« na 
primerno jakost 8. 2. ob 16. uri in ponovno 
14. 2. ob 17.45. Da cesta ni ravno pravi kraj za 
pretep, je morala Policija 5. 2. dopovedati ne-
mirnežem v Komendi, na Gmajnici pa je 21. 
2. mirila spor med partnerjema.

Droga ubija
Znano in velikokrat povedano dejstvo, pa 

vseeno zlorabljeno od tistih, ki se ji ne morejo 

Akcija, ki so jo za 17. aprila napovedali člani 
društva Ekologi brez meja, bo potekala tudi v 
občini Komenda. 13. in 21. marca so že pote-
kale popisovalne akcije divjih odlagališč po 
občini, ki so jih vnesli v zemljevid www.ocisti-
mo.si.

Po prvih podatkih je takšnih mest v občini 
kar lepo število. Že sedaj je znano, da gradbe-
nih odpadkov ne bo moč očistiti, bodo jih pa 
zaznamovali. Gume in kosovne odpadke po 
gozdovih pa bodo pobrali, če bo le dovolj po-
trebne mehanizacije. Zato prireditelji naprošajo 
vse, ki imajo v občini ustrezno mehanizacijo, 
da se prijavijo Vidu Koritniku (051 688 705) 
ali Heli Drolec (041 589 785).

Akcija se bo začela v soboto, 17. aprila, med 
8. in 9. uro v 14 vaseh na zbirnih mestih. Vse 
občane koordinatorji (objavili smo jih v 2. 
številki Aplence 26. februarja letos) pozivajo, 
da se na zbirnih mestih oglasijo točno ob napo-
vedanem času. Zbirna mesta bodo:

Križ – gasilni dom: zbirno mesto + zaboj-
nik

Gora, Križ – lovski dom: zbirno mesto + 
zabojnik

Tudi občino bomo čistili 17. aprila
Moste – gasilni dom: zbirno mesto 
Moste – ekološki otok Kralj: zabojnik
Suhadole – ekološki otok: zbirno mesto + 

zabojnik
Žeje – kapelica: zbirno mesto
Mlaka, Gmajnica – Tera: zbirno mesto + 

zabojnik 
Podboršt – planinski dom: zbirno mesto + 

zabojnik
Klanec – pri brunarici: zbirno mesto + za-

bojnik
Breg, Nasovče, Potok – ekološki otok: 

zbirno mesto + zabojnik
Komenda – pod Športno dvorano: zbirno 

mesto
Komenda – parkirišče ob Šolski poti: za-

bojnik 
Komendska Dobrava – pri spomenikih 

NOB: zbirno mesto
Koordinatorji bodo na zbirnih mestih usmer-

jali udeležence akcije, podeljevali rokavice in 
vrečke.  Akcija bo ob vsakem vremenu, priza-
devali pa si bodo za ločeno zbiranje odpadkov, 
za kar pa bo skrbel tudi Publicus.

Zabojniki bodo na označenih mestih po vaseh 

že od 13. aprila na-
prej in vanje odpad-
ke lahko vlagate že 
pred samo akcijo, 
ki bo sicer 17. apri-
la.

Prireditelji prosi-
jo vse občane, da 
predhodno napove-
jo svojo udeležbo 
koordinatorjem, 
katerih imena in 
telefone smo obja-
vili v letošnji 2. številki Aplence 26. februarja 
ali pa na telefon Vida Koritnika (051 688 705) 
in Heli Drolec (041 589 785). Seveda pa se 
lahko javite tudi na zbirnem mestu tudi na sam 
dan, ko bo potekala akcija, med 8. in 9. uro.

Po končani akciji med 12. do 15. uro bo pri 
Športni dvorani v Komendi zaključek akcije z 
oceno in malico. Takrat bomo podelili tudi le-
tošnje Čebele oziroma Osate, ki smo jih v 
Aplenci objavljali med lansko in letošnjo či-
stilno akcijo. Vse informacije o akciji, ki bo 
17. aprila, so tudi na www.ocistimo.si.

A. Žalar   

ali nočejo odpovedati. Pojavlja se tudi v naši 
občini. Čeprav daleč od velikih središč, smo 
priča vse pogostejšim oblikam te zlorabe. Tako 
je Policija 8. 2. v Mostah in 13. 2. na Podbor-
štu dvema osebama zasegla neznano snov. Ker 
obstaja sum, da gre za drogo, bodo kriminalisti 
po preiskavi zasežene snovi in potrjenem su-
mu, vložili prijavo na pristojno mesto. Nedvo-
mno dobro pa bi bilo, če bi tudi starši ravnanju 
svojih mladostnikov posvečali več pozornosti 
in tako preprečili porast uporabe droge pri 
nas.

Prometne nesreče
Zgodili sta se dve prometni nesreči – k sreči 

je šlo za »poljub« pločevinastih lepotcev, brez 
poškodb. Zaradi nepravilnega premika vozila 
se je en tak primer zgodil v Komendi (Urhova 
ulica) 11. 2. ob 8.55, drugi pa 23. 2. ob 10.10 
na lokalni cesti Križ-Gora.

Ko to pišem, zunaj neusmiljeno sneži, če-
prav se bliža datum, ko zimske pnevmatike ne 
bodo več obvezne. Velja pa opozoriti, da so 
obvezne tudi po 15. 3., če so vozne razmere 
zimske.

Noč in previdnost sta dva pojma, ki se še 
nista popolnoma zasidrala v našo zavest. Pa bi 
bilo dobro, da bi se. Zaradi varnosti pešcev in 
voznikov. To pa smo vsi, enkrat pešci, drugič 
vozniki, in včasih po nepotrebnem jezni drug 
na drugega.

Tone Ogorevc
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OBJAVE

Mali oglas
Prodam suha bukova drva. Lahko jih razžagam in dostavim.
Kličite na mobitel: 031/283 688.
V Komendi ali okolici najamem stanovanje. Pokličite na telefon 
040 461 104

Časopis Aplenca – Glasilo občine Komenda je naslednik časopisov Aplenca, ki je prvič izšel 10. januarja 1992 in Glasila občine Komenda, ki je začel izhajati po ustanovitvi Občine 
Komenda. Skupaj sta izhajala do konca leta 2006. Od 25. januarja 2007 pa je časopis Aplenca-Glasilo občine Komenda vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo pod zapo-
redno številko 1135.

Aplenca-Glasilo občine Komenda izdaja Občina Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda 

Odgovorni urednik Aplence-Glasila občine Komenda: Andrej Žalar 

Telefon: odg. urednik: GSM 031 638 699, E-mail: urednistvo.gok@komenda.si 

Uredniški odbor: Marta Jerebič (N.SI), Peter Cviren (SD), Anton Pogačar (SLS), Marija Špehonja (LNO), Katja Tabernik (TRN), Bojan Tavčar (SDS) in Vesna Živadinov Štebe 
(LDS). Člani uredništva: Viktorija Drolec, Vera Kepic, Baldomir Kremžar, Tone Ogorevc, Jože Pavlič, Tatjana Zadrgal Pirc, Mihaela Poglajen, Ana Zarnik, dr. Marko Žerovnik... 
Priprava za tisk in tisk: BOLD. Naklada: 1950 izvodov. Izhaja enkrat mesečno, vsa gospodinjstva v občini pa ga dobijo brezplačno.

Aplenca na spletu:
www.komenda.si

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

Aplenca-Glasilo občine Komenda
Leto 19, številka 4 bo izšla 30. aprila 2010. Gradivo za objavo, 
tudi čestitke in oglase, oddajte do četrtka, 15. marca 2010  

Pomlad bo na vrt prišla
in čakala, da prideš ti.
In sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.

(S. Gregorčič)

ZAHVALA 
V 82. letu nas je zapustila naša draga 
mami, babica, tašča in sestra 

MARIJA 

KORITNIK
roj. LAH S KLANCA

(29. 3. 1928 – 3. 3. 2010)

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sose-
dom, sodelavcem, prijateljem in znan-
cem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče, darove za cerkev 
in svete maše.

Hvala dr. Majdi Ambrož Mihelič za dolgoletno strokovno in ne-
sebično pomoč naši mami, hvala g. župniku in dijakonu za lep po-
grebni obred, pevcem, nosačem in g. Jeriču.

Posebna zahvala g. proštu Jožefu Lapu za njegovo podporo, mo-
litev in razumevanje. 

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Vsi njeni

Odšli so
Marija Koritnik, roj. 29. 3. 1928, Klanec 51, stara 81 let

V SPOMIN 
13. aprila mineva leto dni, odkar nas je zapustil naš dragi 
mož, oče, brat in dedek
 

ANTON

PERNE

Z MLAKE PRI KOMENDI 

Z ljubeznijo se ga spominjamo 
vsi njegovi. 

Mlaka, april 2010 

Sončni dnevi brez tebe, 
so kot noč brez zvezd.
A v srcu si,
kot dobra vest.

V SPOMIN 
Dve leti bo minilo 4. aprila, ko se je poslovil dragi mož

FERDINAND 

NOGRAŠEK

Trudnov Nande 

IZ MOST

Hvala vsem, ki obiskujete njegov 
grob; še posebej družini Ravnikar za 
obiske in prižgane lučke na Nandeto-
vem grobu.

Žena Ančka in vsi njegovi.

Kogar imaš rad, 
nikoli ne umre.
Le daleč je …

ZAHVALA 
Ob boleči in nenadni izgubi drage hčerke, sestre in tete

MATEJE 

BENDA

IZ SUHADOL

(1969 – 2009)

se iskreno zahvaljujemo vsem soro-
dnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, podarje-
no cvetje in sveče.

Hvala vsem, ki ste nam v teh žalo-
stnih dneh stali ob strani in z nami čustvovali.

Še posebna zahvala pevcem, trobentaču, nosačem, pogrebni 
službi in gospodu župniku za opravljen pogrebni obred.

Vsi njeni 
Suhadole, marec 2010           



POMOČ: VAHTIČ: hlebček, ki se podari na dan vseh svetih, POZDRAV: beseda spoštovanja ob srečanju, AVI: vzevek 
balonarja Šorna, AKITA: luka na Japonskem otoku Honšu, POTANKOST: podrobnost, nadrobnost 

NAGRADNA KRIŽANKA
DO VKLJUČNO 15.  APRILA. Na kuverto napišite: ime, priimek, 
naslov in pripišite Nagradna križanka. 

PIZZERIJA hram GORJAN
Gora 13, Komenda
Odprto vsak dan  od 12. do 23. ure, dostava na dom  od 12. do 22. ure. 
Telefon: 01 83 43 666, www.gorjan.com; rezervacije za zaključene 
družbe do  40 oseb

Nagrajenci križanke PIZZERIJA hram GORJAN Gora 13, Ko-
menda
Odprto vsak dan  od 12. do 23. ure, dostava na dom  od 12. do 22. ure. 
Telefon: 01 83 43 666, www.gorjan.com; rezervacije za zaključene 
družbe do  40 oseb

1. nagrada – družinska pica – ŽAN KONCILIJA, MOSTE 71 A, 
1218 KOMENDA 
2. nagrada – 2 x normalna pica – ALEŠ ZORMAN, ZAJČEVA CE-
STA 21, 1218 KOMENDA 
3. nagrada – normalna pica – ŽIGA PAVLINIČ, GORA PRI KO-
MENDI 28 A, 1218 KOMENDA 

Čestitamo!Nagrade prevzamejo nagrajenci na podlagi tega potrdila in 
osebnega dokumenta v PIZZERIA HRAM GORJAN TOMAŽ 
HROVAT S.P., GORA PRI KOMENDI 13, 1218 KOMENDA.

Volčji Potok 3, 1235 Radomlje

Odprto vsak dan  od 8. do 19. ure
Obiščite RAZSTAVE in PRIREDITVE marca in aprila
- 20. 3. do 27. 4 – Dnevi narcis
- 20. 3. do 14. 3. – Razstava orhidej
- 20. 3. do 30. 9. – Razstava kaktusov
- 10. 4. do 2. 5. – Dnevi cvetočih tulipanov in pomladnega cvetja
- 24. 4. do 2. 5. – Razstava tulipanov, cvetličarstva, drevesničarstva, 
vrtne opreme in vrtnarski sejem  

1. nagrada: Letna karta 
2. nagrada: Bon za nakup v Vrtnem centru v Volčjem Potoku
3. nagrada: Družinska karta za obisk v arboretumu   
 
Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA) 
pošljite na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda 
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Utrinki
Na začetku je bil še precej kilavo   ●

razpoložen. Šele na Gregorjevo, 
ko se pregovorno  ptički ženijo, si 
je marec na kriškem bajerju pomel 
zaspane oči. Pravzaprav so ga 
zbudili spet komendski turisti z 
Vidom Koritnikom, ki so na po-
vabilo zabeležili prek 300 izde-
lovalcev barčic iz vrtca in dru-
gih. Poleg mehurčkov pa velja 
pohvala še ribičem, Svečarstvu Perne, 
Gostilni Olga, Piceriji Gitadela, Občini 

Komenda in Osnovni šoli.
Med pomladnim stikanjem po občini   ●

so nas prijetno presenetili z vabilom v 
Twirling in mažoretnem klubu Ko-
menda. Šli smo se prepričat, kaj se 
bo dogajalo tisti dan na srečanju 
članov tako učenega klubskega 
imena. Pa smo ugotovili, da so se 
starši in vsi, ki imajo radi mažoretke, 
na katere smo že nekaj časa ponosni, 
dogovarjali, da bodo letos veliko na-
stopali in se potegovali za  dosežke.

Da sta Jaka Podgoršek in Katarina   ●
Matuš dvakratna državna prvaka v 
letu 2010, smo izvedeli že v začetki 
meseca. Da pa sta zares prava umetni-
ka in mojstra, smo se  prepričali, ko 
smo spremljali njun nastop v živo mi-
nuli petek na prireditvi krajevne orga-
nizacije Rdečega križa Moste v šoli v Mostah, 
kjer sta  v programu zaplesala mamicam ob 
njihovem praznovanju v mesecu 
marcu.

Gasilci pa znajo. 11. marca je   ●
praznoval  80. rojstni dan njihov 
tovariš Henrik Maren z Gmajni-
ce. Seveda so ga  presenetili z 
obiskom in mu prinesli Florija-
na. Henrik je član komendskega 
gasilskega društva celih 65 let 
in je danes častni poveljnik 
PGD Komenda. Ima tudi srebr-
no priznanje Občine Komenda. 
Je pa tudi še vedno mentor sta-
rejših gasilk in gasilcev ter 
vodja desetine. Med našim obi-
skom pa smo poleg gasilske 

čestitke lahko naredili tudi posnetek s 
celo družino. 

Po lanskem obisku 14 županov iz Sr-  ●
bije v Komendi so obiskali občino Trgo-
višče na jugu na meji z Makedonijo 
mladi iz Komende. Minuli teden pa so   
vrnili obisk mladi občani občine Trgo-
vište.  Srečanje je okrepilo prijateljsko 
sodelovanje med obema občinama.
Če ni čez vikend na kakšnem po-  ●

mladnem občem zboru, župana Toma-
ža Drolca še najlaže odkrijemo na 
kakšnem maratonu. Tako je bilo 
prejšnji vikend na teku povežimo 
soline od Sečovelj do Strunjana, mi-
nulo prvo pomladno nedeljo pa na 
malem, 21-kilometrskem maratonu. 
Zvedeli smo, da se na teh »dirkah« 
Tomaž zelo dobro drži sredine. 

Andrej Žalar   

NN  ●●●
rararaar zzz
kokoo
jejee m
zazaz
zbzb
VV
vavavav
lolol
ggg
ppp
GGG

Turistično društvo Komenda je z barčice na ba-

jerju pozdravilo pomlad s pravim ognjemetom
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Prek 300 barčic je 12. marca okrasilo kriški bajer
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Na sestanku so se dogovorili, da bodo letos mažoretke veliko nastopale  
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Ja, tile tekaški vikendi niso kar tako… 


