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Zoran Sodnik Roman Koncilija Igor ŠtebeJožef Sušnik

Roman GrošeljVid Koritnik

Novi Občinski svet občine Komenda, izvoljen 
na volitvah 10. oktobra, ima v četrtem mandatu 
samostojne občine Komenda 14 članov. Izvo-
ljeni so bili v dveh volilnih enotah; v volilni 
enoti 1 – Komenda je bilo izvoljenih devet 
članov, v volilni enoti 2 – Moste pa pet članov. 
Izvoljeni so bili:

Nova Slovenija-Krščanska ljudska stranka
Danica Zmrzlikar (1953), Nasovče
Klara Berlec (1953), Suhadole

Člani občinskega sveta občine Komenda

Marko Dobnikar

Socialni demokrati
Marko Dobnikar (1964), Gmajnica
SLS
Matija Zadrgal (1965), Glavarjeva c., Komen-
da  
Vid Koritnik (1957), Moste
Liberalna demokracija Slovenije
Roman  Grošelj (1959), Klanec
Slovenska demokratska stranka 
Aleš Marinko (1968), Gmajnica
Pavel Šmid (1951), Moste

LNO-Lista neodvisnih občanov občine Ko-
menda
Mihaela Poglajen (1962), Glavarjeva c., Ko-
menda 

TRN
Jožef Sušnik (1952), Križ 
Zoran Sodnik (1968), Gmajnica 
Roman Koncilija (1967), Moste
Igor Štebe (1967), Žeje pri Komendi

Lista VEM (Vsem enake možnosti)
Štefan Kern (1948), Zajčeva c., Komenda 

Danica Zmrzlikar

Na prvi, konstitutivni seji se je v četrtek, 28. 
oktobra, sestal Občinski svet občine Komenda 
s štirinajstimi člani v četrtem mandatu samo-
stojne občine Komenda. Sejo je začel in vodil 
najstarejši član Občinskega sveta Štefan Kern. 
Po poročilu predsednice občinske volilne ko-
misije Stanislave Avbelj o izidu volitev za 
župana in za člane Občinskega sveta in ugoto-

Prva seja Občinskega sveta
Župan Tomaž Drolec je ob nastopu svojega četrtega mandata  tudi napovedal, da bo novi podžupan 
Roman Koncilija, Majda Ravnikar pa še naprej direktorica občinske uprave. 

Klara Berlec Matija Zadrgal Aleš Marinko

Pavel Šmid Mihaela Poglajen Štefan Kern

vitvi ter sklepu, da je bil za župana izvoljen 
Tomaž Drolec, se je župan še enkrat zahvalil 
za zaupanje  in  v obrisih ponovil program za 
štiri leta njegovega četrtega mandata. Posebej 
je poudaril, naj bodo v prihodnjih letih po-
membna skupna prizadevanja za razvoj  občine 
brez takšnih ali drugačnih grupiranj. Ob tem 

Prvo sejo je vodil najstarejši član Štefan Kern. Predsednica OVS Stanislava Avbelj je z žu-
pansko verigo ovenčala Tomaža Drolca.

pa je napovedal, da bo podžupan občine Ko-
menda Roman Koncilija iz Most, direktorica 
občinske uprave pa Majda Ravnikar.    

Nazadnje je občinski svet potrdil tudi Komisijo 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, za 
predsednika komisije pa Romana Koncilijo.

A. Žalar

Potrditev štiriletnega mandata županu in Ob-
činskemu svetu

Majda Ravnikar ostaja naprej direktorica ob-
činske uprave.

Tomaž Drolec, župan občine Komenda četrti 
mandat

Podžupanski  naslov je Tomaž Drolec napove-
dal Romanu Konciliju.
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ŽUPANOVA BESEDA

Gospod župan, najprej čestitka za ponovno 
izvolitev. Kaj bi sicer rekli o tokratnih voli-
tvah v občini?

»Žal mi je, da so bile nekaterim v predvolil-
nih dogajanjih nepoznane poti kandidiranja. 
Nekomu stopiti na glavo, da si milimeter višji, 
se (na dolgi rok) ni še nikjer obneslo. Vesel pa 
sem, da so občani to spregledali in mi nameni-
li še en mandat. Sicer pa čestitka tudi mojim 
protikandidatom za župana in za njihovo ko-
rektno nastopanje v predvolilnih dogajanjih. 
Žal pa to, kot rečeno, ne morem ugotoviti za 
vse; vsaj za eno stranko ne. 

Občankam in občanom obljubljam, da jih ne 
bom razočaral. Boljši kot sem bil, ne bom. Če 
bi to znal, bi bil že doslej. Se bom pa trudil. 
Upošteval bom priporočila in opozorila obča-
nov med kandidaturo o boljšem komuniciranju 
med menoj in njimi v prihodnje. Tudi čimbolj 
enakomeren oziroma uravnotežen razvoj po 
vsej občini, kjer bo to mogoče, bo pomembna 
usmeritev; predvsem tam, kjer so bili doslej 
nekako v ozadju. To je moja obljuba in še en-
krat hvala.«

Sicer pa so volitve končane v prvem delu. Je 
pa še nekaj dela.

»Sedaj imamo nov občinski svet. Nov pod-
župan bo Roman Koncilija, v mesecu dni pa 
bomo izoblikovali še odbore. Mislim, da je 
prvi vtis glede tako imenovane vplivne razpr-
šenosti in povezovalnega ter soodvisnega 
oblikovanja organov občinskega sveta za pri-
hodnja štiri leta dober. V novem občinskem 
svetu je pet novih starih svetnikov, devet pa je 
mlajših. Glede sodelovanja z novim svetom 
nisem zaskrbljen. Nasprotno, kar nekako pre-
pričan sem, in seveda si tudi močno želim, da 
bo v prihodnjih štirih letih to ekipa, za katero 
bomo lahko rekli, da je usmerjena v projektni 
razvoj občine na vseh področjih. Zato tudi 

Župan Tomaž Drolec

Življenje se ni ustavilo 
niti za en dan 
Hvala za izvolitev. Boljši kot sem bil, ne bom; sicer bi bil že doslej. 
Se bom pa trudil. - Nadaljujemo s projekti in upam, da bomo štiri 
leta ekipa brez koalicij po vzoru pozicije in opozicije.

upam, da svetniki med seboj ne 
bodo sklepali različnih političnih 
koalicij po vzoru pozicije in opozi-
cije. Saj vemo, da so uspehi pri 
skupnem zavzemanju za uresniče-
vanje projektov, ne pa v kovanju 
političnih prestižev. Mislim, da 
smo o tem vsi prepričani, da je 
prava pot skupno delo, politično 
spotikanje pa daleč najslabša.« 
Ob vseh dogajanjih v volilnem 
obdobju pa je pomembno, da se 
življenje dogajanj v občini ni 
ustavilo niti za en dan.

»Tako je. Nadaljujemo s projekti. Tik pred 
dokončanjem je Kranjska cesta z vso infra-
strukturo. Tako nas v prihodnje pri vseh glavnih 
občinskih cestah v občini čaka le še  krožno 
križišče (rondo) pred občino. Potem bomo 
lahko rekli, da imamo glavne povezovalne ce-
ste skozi Komendo končane.

Postopoma se oblikuje tudi bodoča podoba 
in nova razglednica Komende. Nastaja nova 
trgovina. Gradbena jama za prvi del gradnje je 

že tako rekoč končana. Ob tem 
pa se opravičujem občanom 
Gmajnice in Gorjanom za pre-
cejšnje motnje na cesti. Prevozi 
materialov so ob slabem vreme-
nu onesnaževali cesto in tudi 
dokaj sprotno čiščenje ni bilo 
učinkovito. No, sedaj, proti kon-
cu izkopa v centru Komende v 
smeri proti Tunjici, teh težav ne 
bo več.

Ob tem pa je pomembno, da 
imamo na območju za izgradnjo 
zadrževalnika na Tunjici že veči-

no potrebnih zemljin in bomo ob gradnji zadr-
ževalnika morali poskrbeti le še material iz 
Poslovne cone (glina) za gradnjo tako imeno-
vanega trna oziroma osi osrednje pregrade. Po 
programu se bo ta gradnja začela leta 2011. Še 
enkrat poudarjam, da so obljube iz predvolil-
nega obdobja o izgradnji zadrževalnika izve-
dljive in povsem na mestu. Po programu se bo 
ta gradnja začela leta 2011. Na Tunjici naj bi 
tako bil zadrževalnik zgrajen leta 2012, na 
Pšati pa leto kasneje. Pogoj za to pa bo prostor-
ski plan, ki bo razgrnjen in predstavljen obča-
nom čez kakšen mesec. Podrobno predstavitev 
pa bomo pripravili in tudi objavili v prihodnji 
Aplenci konec novembra.«  
Eno pomembnih gradbišč, kjer se dela zara-

di volitev tudi niso ustavila, je pri Osnovni 
šoli v Mostah.  

»Dela na tem gradbišču potekajo po progra-
mu. Končana bodo prihodnje leto jeseni. Začela 
pa so se tudi dela za izgradnjo Medgeneracij-
skega središča. Kot vemo, je pogodba podpisa-
na. In čeprav je napovedovanje velikokrat ob 
številnih pogojnikih nehvaležno, bi vseeno upal 
reči, da se nam odprtje  Medgeneracijskega 
središča nasmiha že prihodnji konec leta.  

Zares zadovoljen pa sem tudi, da smo vsem 
otrokom v občini zagotovili organizirano var-
stvo v vrtcu. Celo nekaj prostih mest je še. To 
pa je vsekakor spodbudno in kaže, da bomo 
tudi v prihodnje tako reševali program organi-
ziranega varstva predšolskih otrok v občini.       

Sicer pa so se začele tudi že priprave na pro-
račun za prihodnje leto; glavne bodo decembra 
in januarja, sprejem pa, recimo, februarja. Še 
enkrat pa pozivam občane, da so v prihodnje 
kritični do dogajanj v občini, in da se s pobuda-
mi, predlogi in vprašanji obračajo name.« 
Kaj pa si kot župan in prvi med odgovorni-
mi za razvoj v občini obetate od davka na 
premoženje, ki prav teh dneh razburja v 
Sloveniji.   

»Ne vem sicer, koliko ljudi ve, da bo ta da-
vek prinesel pomembno doto občinam. Za našo 
občino bi rekel, da bo čez nekaj let zaživela 
Poslovna cona Komenda. S tem davkom se 
potem ne bo potrebno več bati za družbeni ra-
zvoj občine in za tovrstne potrebne investicije. 
S tem davkom bo namreč občina vedno lahko 
razvojno naravnana, kar pa bo hkrati tudi potr-
ditev pravilne usmeritve in pravih uspehov ob 
dosedanjih vlaganjih in razvoju. Skratka, na ta 
način bo poslovna cona, kjer bo konec leta 
končana komunalna ureditev, še naprej največji 
motor razvoja v občini.«

Andrej Žalar 
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Zahvala
Končno so volitve mimo, vaško 
(občinsko) življenje se vrača v nor-
malne okvire. Travniki bodo pospra-

vljeni, številni plakati in panoji se bodo umaknili za štiri leta. Ljudje iz 
različnih strank se bomo lahko ponovno družili.

Stranka LDS je lahko šla na letošnje volitve z dvignjeno glavo. V 
prejšnjem mandatu nismo veliko obljubljali, nismo zidali gradov v 
oblakih. Naša odlika je bila realnost, pripravljenost na delo in tvorno 
sodelovanje. Zato smo imeli kaj pokazati, biti na kaj ponosni (semaforji, 
nova križišča, kanalizacija, prizidek k dvorani, več denarja za društva 
...). Seveda, tega ne vidijo vsi, vidijo tisti, ki to hočejo.

Tudi na letošnje volitve smo šli z vso resnostjo. Morda smo premalo 
zrli s plakatov in panojev, morda so ljudje pogrešali velike obljube. Žal 
je realnost neusmiljena. Časi, v katerih živimo, so neizprosni, bitke za 
denar bodo vedno hujše.

Kljub vsemu v stranki obljubljamo, da se bomo še naprej trudili po 
najboljših močeh za dobro občanov. Sodelovali bomo z vsemi, ki bodo 
to želeli in bodo imeli za občane koristne predloge.

Zahvaljujemo se vsem občankam in občanom, ki ste dali svoj glas 
županskemu kandidatu Stanislavu Zarniku in vsem, ki ste zaupali v naše 
kandidate za občinski svet.

Naj se na koncu zahvalim tudi v svojem imenu vsem, ki ste mi omo-
gočili nadaljevanje dela v občinskem svetu.

Roman Grošelj 

Po volitvah – 
Upanje v 
zaupanju

Občinski odbor Nove Slovenije se iskreno zahvaljuje vsem občankam 
in občanom, ki so v nedeljo, 10. oktobra, na volitvah podprli kandidate 
Nove Slovenije, Krščanske ljudske stranke. Zadovoljni smo, da nam je 
skupaj z Vami uspelo razgibati našo lokalno politično areno in se iz za-
dnjega mesta pred štirimi leti povzpeti na opazno tretje mesto po številu 
prejetih glasov. Vaše zaupanje je zaveza izvoljenima svetnicama Klari 
Berlec in Danici Zmrzlikar za prizadevno delo v občinskem svetu. 
Hvala tudi vsem, ki ste v podporo N.Si izpostavili svoje ime ali kako 
drugače pomagali pri aktivnostih v predvolilnem času. Z željo, da osta-
nemo povezani, bomo ponosno nadaljevali delo in gradili na spoštovanju 
temeljnih vrednot.

OO N.Si Komenda, Danica Zmrzlikar, predsednica

Zahvala 
in čestitke

OO SDS Komenda se zahvaljuje vsem volivkam in volivcem za glasove, 
ki so jih dali našim kandidatkam in kandidatom za svetnike v občinskem 
svetu in našemu kandidatu za župana. Obenem čestitamo tudi vsem 
ostalim kandidatom za občinski svet, še posebej staremu-novemu županu 
in njegovi listi TRN za briljanten uspeh na nedavnih volitvah. Nam so 
volivke in volivci spet namenili vlogo opozicije, ki pa je v demokratični 
družbi kot kontrolni mehanizem tudi nujno potrebna. Ob tej priložnosti 
obljubljamo, da bomo v občinskem svetu delovali povezovalno, obenem 
pa tudi ostro nasprotovali načrtom in dejanjem, ki so v škodo naše občine, 
seveda v okviru moči, ki ste nam jo dodelili na lokalnih volitvah.

V bližnji prihodnosti se nam obetajo težki časi, zato moramo zelo 
paziti, da ne bomo zašli v posle, ki občini že po naravi ne pritičejo. Za 
take projekte je bolj primeren zasebni kapital, ki ga je lahko pritegniti, 
če so le-ti dovolj dobičkonosni. Če to niso, so tudi za občino lahko po-
gubni, saj je to lahko jama brez dna, ki občino dolgoročno izčrpava in 
zadolži še za nekaj naslednjih mandatov.

Prepričan sem, da se vsi strinjamo, da to ni naš cilj, zato se bosta naša 
svetnika skupaj z ostalimi svetniki, ki razmišljajo podobno, z vsemi 
močmi zavzemala, da do česa podobnega ne bo prišlo.

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

Spoštovani
vaščani in vaščanke Križa, drage občanke in občani!

Iskreno se vam zahvaljujem za zaupanje  ob moji ponovni izvolitvi v 
občinski svet na Listi TRN. Obljubljam, da se bom odločno zavzemal za 
dobro vasi Križ, gasilstva in za druge dejavnosti ter za razvoj in napre-
dek občine Komenda. Še enkrat hvala!

Jože Sušnik, Lista TRN 

Lista različnih 
pogledov

Spoštovani!
Zaupali ste nam zelo pomembno pravico zastopanja in odločanja v 

vašem imenu. Vaše zaupanje pa nas zavezuje, spodbuja in utrjuje v 
prepričanju, da podpirate naš program in naše poglede. 

Že zato, ker smo lista različnih pogledov, vas ne bomo razočarali, saj 
ne maramo metanja polen in ozkih pogledov. Podpirali bomo programe, 
ki so se v dvanajstih letih naše občine izkazali kot dobri in so doprinesli 
k razcvetu in dobremu prepoznavnemu imenu občine Komenda.

Podpirali bomo program in zastavljene cilje župana Tomaža Drolca, 
med katerimi so nedvomno največji projekt izgradnja infrastrukture v 2. 
fazi Poslovne cone, po zahtevnosti največji Medgeneracijsko središče, 
izgradnja načrtovane kanalizacije, težko pričakovana trgovina v središču 
Komende, urejeno otroško varstvo, športni program in ureditev varne 
občine pred poplavami.

Še enkrat iskrena hvala za dosežen volilni izid. Spodbujal nas bo pri 
uresničevanju ciljev v štiriletnem razvoju naše občine.

TRN- Lista za Razvoj, Rekreacijo in Turizem, Zoran Sodnik    

lista neodvisnih 
občanov

Vsem volivkam in volivcem, ki so svoj glas zaupali naši listi, se iskreno 
zahvaljujemo za zaupanje. Trudili se bomo, da ne bomo izgubili vašega 
zaupanja. Kot izvoljena članica liste LNO, se bom trudila za dobro vseh 
občank in občanov z vizijo, da smo neodvisni in z zavestjo, da nikoli ne 
moreš ugoditi čisto vsem.

Za listo LNO Mihaela Poglajen

Spoštovane občanke 
in spoštovani občani!
Volitve so mimo, rezultati so znani in začenja se resno delo.

V imenu Socialnih Demokratov se zahvaljujem za izkazano zaupanje 
vsem, ki ste naš program prepoznali kot dober in se zanj tudi odločili.

Vsi, ki bomo kakorkoli delovali v občinskih organih ali komisijah, 
bomo program zagovarjali po najboljših močeh, in s tem prispevali k 
nadaljnjemu razvoju kraja.

Marko Dobnikar, predsednik Občinske organizacije SD Komenda
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LiSuh 
Vsem volivcem, ki so oddali svoj glas za našo Listo, se v imenu predla-
gatelja in skupine volivcev iskreno zahvaljujem za njihovo podporo. 
Zaradi premajhnega števila glasov nismo dobili mandata v občinskem 
svetu, vendar poskusiti je treba, morda bomo prihodnjič bolj uspešni.

Pa še to: po sklepu uredniškega odbora našega glasila vsi politični te-
ksti, ki se objavljajo v tem mandatu in so teksti list oz. strank, ki so v tem 
mandatu zastopane v občinskem svetu in zato lahko nastopajo v Aplenci 
na politični strani, pomeni, da bo naša mala vaška žabica štiri leta molča-
la, ker ji je bil zapovedan molk. Oglašala se bo le v gozdni mlakuži daleč 
proč od ljudi. Nasvidenje v prihodnji volilni vojni- KVAK!

Zastopnica Liste za Suhadole, Manca Pibernik

Pojasnilo urednika: 
Pripis avtorice v dodatku Pa še to se ne more nanašati na sklep ure-
dniškega odbora glasila, ker je takšen sklep, ki še vedno velja, sprejel 
Občinski svet občine Komenda, uredniški odbor oziroma urednik pa 
sta ga dolžna spoštovati.

»Padli so v močnik«

KLOPOTEC
(POLITIČNA SATIRA)

Začnimo z basnijo »O klopotcu in treh petelinčkih«:
Nekoč v davnih, davnih časih, še preden je Komenda postala biser in 

vodilno naselje regije, bla, bla, bla…, je po sedmih letih nek vaški pete-
lin znesel jajce! Nobena kura pod soncem ga ni hotela posvojiti, zato so 
ga vzeli pod svoje okrilje trije lokalni petelinčki. To jajce je bilo tako 
deležno posebne skrbi in nege. Prvi ga je grel precej liberalno, ampak 
strokovno: malo hladno, malo vroče. Drugi ga je valil po ljudsko, pi-
šmevuhovsko: če če, naj se zvali, če ne, mu pa itak ni namenjeno. No, 
tretji petelinček je bil bolj stanovitne in dosledne narave: računal je na 
združeno moč prvih dveh in tudi tokrat ni naredil nič. Potem je počasi 
začelo dišati, dišalo je zmerom bolj in petelinčki so bili zadovoljni s 
svojim delom…

Na, sedaj bo pa slišati pripombe: pa kaj spet fi lozofi ra, kaj zdaj pome-
ni to pisanje…?! K'r neki! Jaz pa pravim: kaj ni lepo, če ima ljudstvo 
možnost izbire? Lahko razume, ali pa tudi ne.

Kot vzoren primer transparentnosti vzemimo PC Komenda. Tu ni 
'mučkanja' in skrivanja po Ameriki! Res, ex lastniki gozdnih parcel bi 
organizirani lahko dosegli pregledne in boljše odkupne cene, partnerji 
Občini v coni bi lahko bili tudi občani in občanke občine (obveznice, 
renta),…, toda to so zgolj hipotetične špekulacije in proti sovražnikom 
kapitalistične vizije raja za vse (posedanje v 'šoping' centru,…) se bo 
ukrepalo!

Spoštovane 
občanke 
in občani

zahvaljujemo se za vnovično podporo na lokalnih volitvah. SLS v ob-
činskem svetu ponovno zastopata dva svetnika. Naš kandidat za župana 
Vid Koritnik pa je bil z drugim mestom za dobrih sto glasov oddaljen od 
drugega kroga. Čeprav nismo uspeli zmagati na volitvah za župana, 
bomo po najboljših močeh držali volilne obljube.

OO SLS KOMENDA

Se opravičujem, malo me je zaneslo, ampak v takih rečeh mora biti 
človek načelen in oster. To je podobno kot pri dvojnih funkcijah (posla-
nec-nka plus župan-ja). Treba je spoštovati zakone in pravno državo in 
nujno, če se le da, kandidirati za obe funkciji, sicer bo to naredila kakšna 
svinja namesto tebe! Ja, tle ni heca!

Vem, vem, nisem pozabil; naj pokomentiram še poplave… Torej, 
odrezanih od sveta ni bilo, nikomur niso metali kruha in moke iz heli-
kopterja, bilo je le nekaj strahu, dela in jeze... Če bi bilo in ko bo kaj več, 
bo pa tako kriva država in ne »asinus ad lyram« (osel pri liri).

Pa še končajmo, kot smo začeli, z basnijo »O oslu in žabah«:
Vadi osel solo petje in ker je bil vroč večer, so bile duri hlevčka na 

stežaj odprte. Nekaj časa je bil tako navdušen nad lastnim riganjem, da 
žabjega koncerta niti slišal ni, potem pa ga spremljava izživcira, jezno 
prhne in zdirja na močviren travnik. Gleda osel grozeče v temo, gleda…, 
vse je tiho, niti kvakca… »Evo, naj se ve, kdo je šef«, si zadovoljno 
zamrmra v žvale in se počasi vrne v hlev. Komaj dobro zariga, pa spet: 
kva, kva, kva, rega, kvak, kvak, rega, krrrvak,… »Porka madona!!«, 
zarjuje osel, pa hajd spet na travnik! Na travniku mir… To se je ponovi-
lo še v tretje ta večer, potem pa osel le dojame: »Ma, reve nepomembne! 
De luxe soliram pa samo jaz!«.

Razumi, kdor more.
Stane Močnik

Kandidati za župana na 
volitvah 2010
Na letošnjih volitvah je bilo za 
župana pet kandidatov.

Zmagal je s 54,53 odstotka glasov v prvem 
krogu dosedanji župan Tomaž Drolec, ki je 
kot neodvisni kandidat s podporo Liste TRN 
glasoval na volišču v Komendi 10. oktobra ob 
10.35.

Vid Koritnik (SLS) je dobil 18,16 odstotka 
glasov, glasoval pa je na volišču v Mostah ob 
11.13.

Stane Zarnik (LDS) 
je dobil 10,07 od-
stotka glasov, gla-
soval pa je na voli-
šču v Komendi ob 
10.31.

Pavel Šmid (SDS) 
je dobil 8,98 od-
stotka glasov, na 
volišču v Mostah pa 
je glasoval ob 
11.21.

Igor Klun (SD) je 
dobil 8,26 odstotka glasov, na volišču v Mo-
stah pa je glasoval ob 10.13.  
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POLITIKA

Fosilna dediščina 
V Medobčinskem 
muzeju Kamnik 
organiziramo ci-
klus predavanj o 
fosilni dediščini 
Tunjiškega gri-
čevja. Predavanja 
spremljajo leto-
šnjo osrednjo raz-
stavo Fosili iz 
okolice Kamnika, 
ki so jo tvorno so-

oblikovali soavtor Edo Grmšek in učenci geo-
loškega krožka OŠ Komenda-Moste. 

Drugo predavanje bo v sredo, 10. novem-
bra, ob 18. uri v salonu gradu Zaprice, v 
Medobčinskem muzeju Kamnik, Muzejska pot 
3 v Kamniku. Naslov predavanja je Fosilna 
dediščina Tunjiškega gričevja, predavala 
bosta dr. Jure Žalohar in Tomaž Hitij.

Fosilno bogastvo Tunjiškega gričevja je ge-
ologom in zbiralcem fosilov znano že od druge 
polovice 19. stoletja. V oligocenu in miocenu 
se je na tem območju odložila več kot 1000 
metrov debela skladovnica glinastih, peščenih 
in prodnatih plasti, v katerih je ponekod ohra-
njena izjemna množica najrazličnejših fosilov. 

V predavanju bosta Jure Žalohar in Tomaž 
Hitij (soavtorja razstave) predstavila zgodovi-
no geoloških in paleontoloških raziskovanj v 
Tunjiškem gričevju in prikazala najpomemb-
nejše najdbe iz obdobja zadnjih 20 let.

Pravzaprav sta v Gani dve manjši mesti s tem 
imenom; eno je Angleška Komenda, drugo pa 
Nemška Komenda. Obe naselji oziroma vasi, 
ležita ob obali Gvinejskega zaliva in ju loči 
struga potoka, ki pa je večji del leta suha. Tako 
se iz ene v drugo Komendo pride kar peš, po 
suhem. 

Prebivalci obeh Komend so večinoma ribiči 
in kmetovalci, ki sadijo predvsem kokosov 
oreh za predelavo v kokosove kosmiče in mle-
ko. Področje je ugodno tudi za gojenje sladkor-
nega trsa. V Komendi je bila še do pred nedav-
nim tovarna sladkorja, ki so jo kmetje zalagali s 
trsom. Trenutno tovarna ne obratuje. Moral bi 
jo prevzeti kakšen zasebni investitor. Tu zahva-
ljujoč rodovitni zemlji in ugodnim klimatskim 
pogojem raste tudi najboljši ananas. 

Zahodna obala Gane, kjer sta obe Komendi, 
Central Region leži na 5 stopinj zemljepisne 
širine in ima tropsko podnebje z dvema letnima 
časoma, ki ju poleg temperaturnih razlik moč-
no zaznamuje količina padavin. V času našega 
poletja se končuje ena deževna doba (april do 
julij), od septembra do novembra pa druga. 
Najbolj vroč mesec je marec, ko se končuje 
suho vreme in je zelo vroče po vsej deželi, 
najhladneje pa je v avgustu (20° do 24°).   

Tisti, ki niso ribiči ali kmetovalci, prideluje-
jo sol iz lagun, kjer se morje dotika obeh Ko-

Redkokdaj se slovenska pesem, ki bi jo zapel 
zbor iz Slovenije, sliši v dolini Roža, eni naj-
lepših dolin avstrijske Koroške. Tako je Meša-
ni pevski zbor DU Komenda imel priliko 
predstaviti slovensko pesem na praznovanju v 
muzeju na prostem na Bregu (Froeg) na mestu, 
kjer skoraj tri tisočletja počivajo pokojni Kelti, 
ljudstvo, ki je živelo v teh krajih po svojih še-
gah in navadah in ki je tudi v Sloveniji pustilo 
za seboj bogate sledove svoje kulture. Večti-
sočletna povezava kultur in ljudstev? Tudi to.

Zbor je povabila na to prireditev uprava mu-
zeja in občina Rožek (Rosegg), da oplemenitil 
dogajanje in kulturni utrip praznovanja. Zapeli 
so 10 pesmi iz svojega bogatega repertoarja, ki 
ga je izbral pevovodja Ignac Gorjanc. Govorila 
je pesem sama zase, saj pesem presega meje 
jezikovnih pregrad in zapoje v duši vsakega, ki 
ji prisluhne. In takih ni 
bilo malo. Navdušenje 
nad kvaliteto petja in 
izborom, posebno še 
med Slovenci, živečimi 
onstran meje, ko so za-
slišali tudi slovenske 
narodne pesmi, je bilo 
neizmerno. Obvezen je 
bil seveda dodatek. Sle-
dilo je povabilo župana 
na srečanje prihodnje 
leto in seveda slovo. 
Čakalo nas je še nekaj 

Komenda v Gani
mend. V Angleški Komendi deluje tudi šola za 
učitelje (Teacher training college), kjer se 
usposabljajo učitelji za poučevanje v številnih 
šolah tega področja Gane.

Vsaka od obeh Komend ima svojega šefa in 
starešine (spoštovane starejše osebe), ki vodijo 
(vladajo) mestu v skladu s tradicionalnimi 
običaji tega območja. Ime šefa (župana) Nem-
ške Komende, iz katere izhaja moj oče, je Nana 
Mununkum III.

Kako je nastalo ime Komenda?
V letih 1400 – 1600 so evropski trgovci na 

»zlati obali« Gane našli velike količine zlata. 
Nemci (the Dutch) so naselili svoje vojake za 
namen varnosti pri opravljanju trgovskih poslov 
in zgradili utrdbo v Nemški Komendi, domači-
nom poznani z imenom Kankang. Angleži so 
svoje vojake naselili v Angleško Komendo, do-
mačinom znano z imenom Aketechi – leta 1663.

In tako je nekdo, ki je šel v vas z angleško 
utrdbo, rekel: »Grem v utrdbo angleškega ko-
mandanta« in kdor je šel v vas z nemško utrdbo, 
»Grem v utrdbo nemškega komandanta«. In 
tako so z leti začeli imenovati naselji nemškega 
in angleškega komandanta samo z besedo 
Commander, kar se je sčasoma spremenilo v 
Komenda…

- - - 
Tako nam je delček iz zgodovine obeh Ko-

mend v Gani popisal Isaac Nana Amissah-Es-
hun, administrativni asistent na ganski amba-
sadi v Beogradu, o čemer smo med Utrinki 
pisali v prejšnji številki Aplence. 

Tokrat dodajmo še zahvalo gosta gospodu 
župniku, »ki se je izjemno potrudil in povedal 
veliko zanimivega o komendski župniji in o 
zgodovini kraja sploh, in zahvalo predstavni-
kom TD Komenda za izčrpno vodstvo po Ko-
mendi na tisto deževno soboto.«

Tako pa je bila Isaacu izpolnjena tudi velika 
želja po obisku Komende.

Slovenska pesem na Bregu pri Rožeku
obiskov in petja po prelepi Koroški.

Ocenjujem, da pesem Sancta Maria ni še 
nikdar tako slovesno in polno zvenela, kot je 
zvenela iz polnil grl in občutkov v cerkvi Go-
spe Svete na Gosposvetskem polju in v cerkvi 
Marije na otoku (Maria Woerth). Šele tu je 
pesem resnično polno zaživela in navdušila 
celo tuje obiskovalce obeh cerkva, ki so zboru 
navdušeno zaploskali. Menim, da se je marsi-
kateremu članu izpolnila tiha želja, da zapoje 
to pesem tudi v prostoru, kamor pravzaprav 
spada, čeprav je del železnega repertoarja na 
posvetnih odrih. 

Dober začetek delovanja tudi izven meja 
domovine in spletanje prijateljskih vezi med 
narodi različnih držav – mar ni to porok za 
dober glas naše države in tudi naše občine?

Tone Ogorevc  

Isaaca Nano Amissaha-Eshuna je med obi-
skom v Komendi sprejel tudi župan Tomaž 
Drolec.

Mešani pevski zbor DU Komenda pred cerkvijo Gospe Svete na Go-
sposvetskem polju. 

Piritiziran polž – Komenda
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OBJAVE
Ustanova Petra Pavla Glavarja

prireja tokrat že

8. KONCERT 
Z DOMAČIMI 

TALENTI

v dvorani Doma kraja-
nov Antona Breznika na 

Križu v soboto, 13. 
novembra, ob 18. uri.

Na koncertu se bodo predsta-
vili številni dramski, glasbeni 

in plesni talenti iz našega 
okolja.

Vstopnine ni. Prostovoljni 
prispevki bodo namenjeni v 
sklad Ustanove Petra Pavla 
Glavarja za štipendiranje in 
socialno pomoč občanom 

Občine Komenda.

Pridite in pripeljite še 
prijatelje! Ne bo vam žal.

S KOMUNIKACIJO GRADIMO SVET
V novembru in decembru letos bomo nadaljevali s petimi predavanji s skupnim naslovom: 

S KOMUNIKACIJO GRADIMO SVET 

Izvajalec je domačin, pater dr. Peter Lah iz Suhadol. 
Predavanja bodo v Glavarjevi bolnici, Glavarjeva 104, Komenda 3. in 10., novembra 

ter 1., 15. in 22. decembra ob 19. uri. 
TEME predavanj: • Osnove komuniciranja • Osnove retorike • Mediji, novinarstvo in javno 

življenje • Medji, družina in skupnost • Med zgovornim molkom in sovražnim govorom: Komuni-
kacijski kratki stiki 

 Vljudno vabljeni!  Uprava UPPG

Obvestilo o poteku veljavnosti osebnih izkaznic
Po podatkih Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije poteče v mesecu novembru in 
decembru letošnjega leta veljavnost osebnih izkaznic več kot 3000 občanom z območja Uprav-
ne enote Kamnik. Da bi se izognili daljšim čakalnim vrstam, predlagamo, da že sedaj preveri-
te veljavnost vaše osebne izkaznice in vložite vlogo za pridobitev nove. 

Vlogo za izdajo nove osebne izkaznice lahko vložite na Upravni enoti Kamnik v času ura-
dnih ur in sicer:  

PONEDELJEK: od 8.00 do 12.00 in
od 13.00 do 15.00 ure

TOREK: od 8.00 do 12.00 in
od 13.00 do 15.00 ure

SREDA: od 7.30 do 12.00 in
od 13.00 do 17.30 ure

PETEK: od 8.00 do 13.00 ure
SOBOTA: Vsako prvo soboto v mesecu

Od 8.00 do 12.00 ure (oz. drugo soboto, če pride prva na državni 
praznik ali drug z zakonom določen dela prost dan).

UPRAVNA ENOTA KAMNIK

Opravičilo v zvezi s srečanjem pevskih zborov 
Kot moderator srečanja pevskih zborov se za spontane ekskurze v delu besednih predstavitev, ki 
so bili kot protokolarni vrinki za nekatere žal podcenjujoči, opravičujem: vodstvu občine Ko-
menda – županu g. Drolcu, organizatorjem - DU Komenda, nastopajočim in tudi navzoči publiki. 
Namen mojega volonterskega osebnega prispevka prireditvi zagotovo ni bil tak, zato obžalujem, 
da se dobronamerno sodelovanje ni zaključilo brez neprimernih oz. zlonamernih konotacij. 

Tone Ftičar
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DOGAJANJA

Cena programa
Osnova za plačilo vrtca  je cena programa, v 

katerega  je vključen otrok. 
Ceno programov predšolske vzgoje krijejo 

starši oz. zakoniti zastopniki otroka in občina.
Občina krije del cene programa za:
- otroke, katerih starši imajo na njenem ob-

močju stalno prebivališče;
- otroke, ki imajo na njenem območju stalno 

prebivališče skupaj z enim od staršev;
- otroke tujcev, katerih vsaj eden od staršev ima 

na njenem območju začasno prebivališče  in je 
zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.

Višina plačila staršev
Plačilo staršev določi občina na podlagi le-

stvice, ki starše razvršča v razrede, upoštevaje 
mesečni bruto dohodek na družinskega člana in 
upoštevaje premoženje družine. V posameznem 
plačilnem razredu plačajo starši določen odsto-
tek cene programa, kamor je otrok vključen.

Starši plačajo največ 80 % in najmanj 10 % 
cene programa.

Starši, ki prejemajo denarni dodatek po 
predpisih o socialnem varstvu, so plačila zača-
sno oproščeni.

Za dneve, ko otroka dejansko ni v vrtcu in 
starši odsotnost javijo vzgojiteljici do 8. ure 
zjutraj, je plačilo zmanjšano za stroške prehra-
ne v deležu, v katerem starši sicer plačujejo 
program vrtca.
Če je v vrtec vključen več kot en otrok iz druži-

ne, starši za starejšega otroka plačujejo za en razred 
nižjo ceno, za mlajše pa so plačila oproščeni.

Občina lahko v izjemnih primerih pri določitvi 
plačila upošteva tudi druga dejstva in okoliščine, 
ki odražajo dejanski socialni položaj družine.

Uveljavljanje znižanega plačila
Starši uveljavljajo znižano plačilo z oddajo 

vloge za znižano plačilo pri pristojnem občin-
skem organu (Občina Komenda, Zajčeva ce-
sta 23, Komenda). Vlogo odda eden od staršev 
(vlagatelj) na obrazcu, ki ga določi minister, 
pristojen za predšolsko vzgojo. Obrazec 
ZVRT/1 je na voljo na spletni strani Občine 

ODDAJA VLOG ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA ZA LETO 2011

OBVESTILO STARŠEM, KATERIH OTROCI SO VKLJUČENI V VRTEC
Komenda (www.komenda.si), na državnem 
spletnem portalu e-uprava, na spletni strani 
Ministrstva za šolstvo in šport in v knjigarnah. 
Vlagatelj priloži vlogi:

odločbe davčnega urada o odmeri doho-  ●
dnine (informativni izračun dohodnine) za 
predpreteklo koledarsko leto (2009) za vse 
družinske člane, ki so zavezanci za plačilo 
dohodnine v RS,
potrdilo o višini katastrskega dohodka   ●

zavezanca,
potrdilo o višini preživnine,  ●
potrdilo o letnih zneskih prejetih pokojnin,   ●

ki niso bile osnova za odmero dohodnine,
za polnoletne družinske člane, ki nimajo   ●

dohodkov, vlagatelj priloži ustrezni doku-
ment o njihovem statusu.

Za podjetnike, ki se jim ugotavlja dobiček na 
podlagi poslovnih knjig, se le-ta ugotavlja na 
podlagi davčnega obračuna akontacije doho-
dnine od dohodka,doseženega z opravljanjem 
dejavnosti (za leto 2009), in potrdila o višini 
bruto zavarovalne osnove za predpreteklo ko-
ledarsko leto (za leto 2009).

Če starši v koledarskem letu, za katerega se 
ugotavlja letni dohodek družine, niso bili v de-
lovnem razmerju vseh 12 mesecev, se za dolo-
čitev plačila upoštevajo vsi dohodki, ki izhajajo 
iz odločbe o dohodnini, razen plač in denarnih 
nadomestil za čas brezposelnosti. Tem dohod-
kom se prišteje povprečna letna plača staršev, 
izračunana na podlagi plač iz tekočega leta, 
znižana za odstotek rasti povprečne mesečne 
plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji 
glede na preteklo koledarsko leto. V tem prime-
ru se vlogi priloži potrdilo delodajalca o bruto 
plači za obdobje zadnjih treh mesecev pred 
oddajo vloge za znižano plačilo vrtca.

POMEMBNO :
Skladno s 13. členom Pravilnika o plačilih 
staršev za programe v vrtcih (Ur. list RS, št. 
129/06 in 79/08) za uveljavljanje znižanega 
plačila in uveljavljanje oprostitve plačila za 
drugega in nadaljnje otroke iz iste družine, ki 

so hkrati vključeni v vrtec, v naslednjem kole-
darskem letu 2011, starši oddate novo vlogo za 
znižano plačilo do 

15. novembra 2010.
Vlogi priložite informativne izračune doho-
dnine za leto 2009 in ostale, prej navedene, 
priloge. 

Na podlagi vaših vlog vam bomo izdali 
odločbe o višini znižanega plačila za program 
vrtca za leto 2011 (od 1.1. do 31.12.2011)!

Starši, ki vloge ne oddajo, plačajo 80 % cene 
programa, kar je polno plačilo.
Če se med letom spremeni število družinskih 

članov ali če pride do zaposlitve ali izgube za-
poslitve enega izmed družinskih članov ali 
spremembe vrste virov dohodkov ali do name-
stitve otroka v rejniško družino ali drugo obliko 
institucionalnega varstva, se plačilo določi na 
novo. Spremembo mora vlagatelj sporočiti 
pristojnemu občinskemu organu v roku 15 dni 
ko je sprememba nastala. Sprememba se ugo-
tavlja na osnovi ustreznega dokumenta. Novo 
plačilo se uveljavi s prvim dnem naslednjega 
meseca, ko je vlagatelj sporočil spremembo, 
razen v primeru spremembe stalnega bivališča 
in zaposlitve, ki se uveljavi s prvim dnem na-
slednjega meseca po nastanku spremembe.  

Na podlagi odločbe o določitvi višine plači-
la,  vrtec (šola) vlagatelju izstavi račun za pre-
tekli mesec, ki ste ga starši dolžni poravnati v 
predpisanem 8 dnevnem roku, sicer vam vrtec 
(šola) zaračuna zakonite zamudne obresti.

Odgovornost za resničnost po-
datkov
Vlagatelj je materialno in kazensko odgovo-
ren za resničnost podatkov, ki jih navede v 
vlogi. Če pristojni organ ugotovi neresnič-
nost podatkov, določi polno plačilo vrtca za 
celotno obdobje od določitve plačila.

    Mateja Drolc, dipl.upr.org.
Višja svetovalka III 

Komenda, 21.10.2010

Končno vreme! Že nekaj časa smo se v Društvu skakalni komite Gora 
pripravljali na delovno akcijo na gorjanski skakalnici, a nam je vsakič 
znova načrte prekrižalo slabo vreme. Vendar, kdor čaka, ta dočaka. In 
tako je bilo prvo soboto v oktobru vreme le dovolj dobro, da se je ekipa 
devetih mladih fantov podala proti gorjanski velikanki. 

Delovno akcijo je organiziral novi predsednik Urban Jeraj, ki je bil 
izvoljen na občnem zboru v septembru. Namen akcije pa je bila ureditev 
stopnic ob skakalnici in ureditev škarpe pred objektom ob skakalnici. 
Ko smo se zbrali, smo se organizirali v dve ekipi. Prva je imela nalogo 
stare stopnice zamenjati za nove, vodil jo je Luka Štirn, druga pa po-
staviti novo škarpo, vodil pa jo je Miha Vode. Dela je bilo veliko, zato 
smo po hitrem postopku zavihali rokave in se lotili dela. Izvedba del je 
potekala brez zapletov ter hitreje od pričakovanj in tako sta po štirih 

Končno vreme na Gori!
urah obe ekipi skoraj sočasno končali 
delo. Škarpa je postavljena, stopnice 
pa se morajo sedaj še nekoliko »ule-
či«, predno se jih dokončno utrdi. In 
prav to bo tudi ena od nalog v nasle-
dnji delovni akciji, ko bo na vrsti le-
potna ureditev okolice skakalnice. 
Upamo le, da do naslednjič ne bomo 
toliko časa čakali na lepo vreme. 
Pozdrav iz Društva skakalni komite 
Gora!

Urban Jeraj, predsednik Društva 
SKG
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Zveza Medgeneracijskih društev Slovenije je tudi letos organizirala 
strokovno izobraževalno ekskurzijo v Nemčijo, kjer imajo že več kot 15 
let Zakon o dolgotrajni oskrbi, in kjer domovi za stare ljudi po sistemu 
gospodinjskih skupin delujejo tudi že drugo desetletje. V slovenskem 
prostoru na obeh omenjenih področjih capljamo za razvito Evropo, 
vendar se v zadnjem času dogajajo pomembni premiki. 

Slovenska politika se je resno odločila, da bo še letos sprejela zakon 
o dolgotrajni oskrbi starih in drugih ljudi, ki potrebujejo dolgotrajno 
pomoč drugih pri oskrbi in negi. Resno se je tudi odločila narediti pri 
institucionalnem varstvu starih ljudi korak naprej in favorizirati tako 
imenovane domove za stare ljudi 4. generacije, kjer sta  oskrba in nega 
veliko bolj blizu življenju v domače okolju, kot bivanju v bolnišnici ali 
hotelu. Pri tem zadnjem koraku pa ima veliko težav, saj do danes še ne 
deluje noben takšen dom, razen dveh gospodinjskih skupin v Lendavi, 
kot depandansa klasičnega državnega doma. Srčno upam, da bomo z 
delovanjem takšnega doma v Komendi, v okviru Medgeneracijskega 
središča, prekinili to slabo prakso.

Letos se je ekskurzije udeležilo poleg mene še šest članic Medgene-
racijskega društva za kakovostno starost. Seveda so bile to druge kole-
gice kot lani, saj z omenjenim izobraževanjem želimo čim več ljudem 
predstaviti koncept gospodinjskih skupin, kar je mnogo lažje v praksi, 

Pogled v razvito Evropo
kot pa samo z besedami. Vse so bile navdušene nad ogledom doma 
Christian Dierig Hauses der AWO v Augsburgu. Dom izvaja vrsto stori-
tev, tudi izven domskih, in ima razvito mrežo zunanjih sodelavcev, 
predvsem prostovoljcev.

Predsednica Medgeneracijskega društva Viktorija Drolec

Udeležba članov Društva stari traktor iz Most na tradicionalnem svetov-
nem srečanju starodobnikov je postala že kar obveznost. Obveznost v 
taki meri, da člani, čeprav v okrnjenem številu, zaradi množične udelež-
be na podobnem srečanju v Italiji, niso mogli pustiti tekmovalnega 
prostora pod Velikim Klekom brez slovenske zastave.

Zaradi tega sta se  letošnjega srečanja, ki je bilo od 17. do 19. septem-
bra, v srednjelepem vremenu udeležila samo dva traktorja z ekipo štirih 
udeležencev. Čeprav je bilo za »dirko« na tej prelepi progi prvotno pri-
javljenih 700 starodobnikov, se je srečanja zaradi slabe vremenske na-
povedi udeležilo samo 600 vozil. Je temu delno kriva morda tudi visoka 
startnina – 75 EUR?

Kakorkoli že – Zdravko Spruk, Anton Golob, Tone Jerman in Franc 
Kubelj. Zaradi novozapadlega snega je bila tekmovalna proga skrajšana 
za polovico. Po pluženju in zagotovljeni varnosti na progi pa je skoraj tri 
četrt tekmovalcev po premoru pognalo svoje stroje prav do tradicionalne-

Grossglocknerju se ne da izneveriti

Udeleženke ekskurzije (od leve proti desni): Monika Žurbi, Marija 
Smolej, Jana Drešar, Viktorija Drolec, Alenka Trop, Zora Pibernik in 
Vida Barle

ga cilja. Med njimi sta 
bila vsekakor tudi naša 
traktorja, saj so naši 
fantje znani po »bojevi-
tosti« in vztrajnosti.

Kljub vsemu pa so 
občasno videli tudi 
»luknje v oblakih, skozi 
katere je posijalo sonce 
in razkrilo majhne dele 
velike lepote gora. 
Razpoloženje? Veselo in prijetno. 

Društvo za letošnje leto nima več večjih načrtov. Bliža se zi-
ma s pripravami na dejavnosti v prihodnjem letu. 

-vc

Takrat, pred  petnajstimi leti, ko je bila Komenda še v občini Kamnik in 
se ponašala s Petrom Pavlom Glavarjem pa tudi s Konjeniškim klubom 
oziroma njegovimi prireditvami, se je začela zgodba, ki je Komendo, 
sedanjo občino, postavila ob bok še eni slovenski značilnosti: sejmom.

Letos je minilo 15 let, ko se je pet podjetnikov odločilo, da se s svojimi 
izdelki predstavijo pod okriljem Konjeniškega kluba Komenda na pred-
stavitvenem klubskem prostoru v Komendi. S kmetijskimi stroji in 
opremo so takrat pripravili sejemsko razstavo na 200 kvadratnih metrih.

Takoj so vzbudili pozornost in po nekaj spomladanskih in jesenskih 
prireditvah s kmetijsko vsebino se je glas o komendskem kmetijskem 
sejmu že zelo razširil. Čeprav je nekatere prireditelje sejmov takrat na-
stop podjetnikov v okviru klubske organiziranosti motil, sta njihov način 
in ponudba privabljala vedno več razstavljavcev in obiskovalcev.

Po eni strani sejemska oziroma organizacijska usmeritev kmetijske 
prireditve v tem delu Gorenjske, pod drugi samostojna občina Komenda, 
in nenazadnje tudi zaton nekdanjega Gorenjskega sejma v Kranju, so 1. 
oktobra letos, ko so v Komendi spet odprli sejem, postavili to prireditev 
ob bok priznani slovenski in mednarodni prireditvi – Radgonskemu 
kmetijskemu sejmu. Komendski kmetijski sejem se je letos predstavil 
ob 15-letnici sejmarstva na 20.000 kvadratnih metrih, število razsta-
vljavcev pa se je približalo že številki 500.

Uspeha in priljubljenosti te prireditve ne more nihče več zanikati. 
Postala je pomemben del slovenske in tudi mednarodne sejemske po-
nudbe, kar so med drugim poudarili ob odprtju župan občine Komenda 
Tomaž Drolec, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. 

Petnajst let sejmov

Komenda je obogatila prepoznavnost
Dejan Židan, predsednik Konjeniškega kluba Komenda Lojze Lah ter 
drugi predstavniki slovenskega kmetijsko gozdarskega  gospodarstva z 
razstavljavci in obiskovalci.

Oče te sejemske prireditve, predsednik kluba in častni občan občine 
Komenda Lojze Lah pa se je ob podelitvi priznanj med drugim zahvalil 
začetnikom te velike prireditve, občanom pa za razumevanje in jih po-
zval naj prijavijo morebitno škodo. 

A. Žalar

Dobitniki priznanj med katerimi so bili začetniki sejma pred 15 leti Zu-
pan Trade d.o.o. Ločica, Kmetijska mehanizacija Trboje d.o.o., Ro-
maks Kranj d.o.o., Euro Globtrade d.o.o. Voklo in Kmetijski center Lah 
Komenda 
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V soboto, 11. septembra, je bil v Radovljici 
pravi gasilski spektakel. Firefi ghter Combat 
Challenge ali slovensko Gasilski izziv je v 
Slovenijo prišel naravnost iz Združenih držav 
Amerike.

Prostovoljno gasilsko društvo Radovljica je 
namreč ena redkih Evropskih enot, ki je prido-
bila licenco za organizacijo tega tekmovanja. 
FCC je bil organiziran prvič v Sloveniji, teden 
prej pa je tekma bila še v Berlinu. Tekmovanja 
so mednarodna, zato se le-teh lahko udeleži 
katerikoli prostovoljni ali poklicni gasilec ali 
gasilka. Pogoj je le polnoletnost in odlična fi -
zična pripravljenost.

Firefi ghter Combat Challenge sicer izvira iz 
Združenih držav Amerike. Idejni vodja in di-
rektor tega tekmovanja dr. Paul O. Davis je 
idejo za tekmovanje dobil, ko je želel preizku-
siti pripravljenost svojih gasilcev. Danes je 
FFCC v Ameriki pravi veliki spektakel in de-
janski preizkus fi zične in psihične usposoblje-
nosti enot. 

FFCC je psihofi zično najtežje gasilsko tek-
movanje na svetu, kar zadeva  telesno pripra-
vljenost pa se uvršča med najtežje športe. 
Ker je namen preizkusiti telesno moč gasilca, 
v tekmovanju ni »taktiziranja«, marveč le in 
samo psihofi zična kondicija, koncentracija, 
samoobvladovanje. Zato je zagotovo najtežje 
gasilsko tekmovanje, ki je bilo doslej na pro-
gramu v Sloveniji.

1. DISCIPLINA - Nošenje opreme za ga-
šenje

Tekmovanje se začne ob vznožju stolpa. 
Tekmovalec zgrabi zvitek cevi (B cev -20 kg) 
ga vrže na ramo in se povzpne v tretje nad-
stropje (12 m - pri vzpenjanju navzgor se 

Firefighter Combat Challenge Slovenija 

Najtežji dve minuti v športu
lahko prestopi več stopnic naenkrat), kjer cev 
odvrže v zaboj. 

2. DISCIPLINA - Dviganje bremena
Pri tej disciplini se uporablja 19 kg težek 

zvitek cevi večjega premera in 16 mm statično 
vrv. Tekmovalec ne sme stati drugje kot na 
vrhnji ploščadi, ko dviguje cev (13 m višine). 
Manever je končan, ko je cev položena v za-
bojnik na vrhnjem nadstropju. Pri spustu s 
stolpa je potrebno stopiti na vsako prečko 
(stopnico) in se držati za ograjo. 

3. DISCIPLINA  - nasilen vstop v prostor
Pri  nasilnem vstopu se uporablja Kaiser 

Force Machine (simulator sekanja oz. klada). 
Uporablja se 4 kg težko plastično kladivo 
(bat). Tekmovalec mora z obema nogama stati 
na diamantni površini in udarjati jekleno gred 
– sani (to je 72,5 kg težko jekleno gred) v 
dolžino 1,5 m. Tekmovalec mora ob udarcu z 
obema rokama držati ročico nad označenim 
delom (30,5 cm od vrhnjega konca). Vaja je 
zaključena ko tekmovalec odloži kladivo na 
zato določen podstavek.  

4. DISCIPLINA - Premikanje cevi
Tekmovalec mora premagati 42,6 m dolgo 

slalomsko progo, ne da zgreši ali prevrne ka-
terokoli oviro (vključno s tarčo); pobere ročnik, 
pritrjen na C tlačni vod, napolnjene cevne lini-
je (cevi polne vode) in ga povleči 22,8 m. Ko 
je cevni nastavek povlečen skozi nihajna vrata, 
tekmovalec odpre ročnik, zadene tarčo z vo-
dnim curkom, zapre cevni nastavek in položi 
cevni nastavek na tla. 

5. DISCIPLINA - Reševanje žrtev
Po uspešnem zadetku tarče tekmovalec pri-

stopi k 79,4 kg težki lutki (Simulaids, Inc. 
Rescue Randy®) ki jo mora dvigniti in vzvra-
tno zvleči v dolžini 30,5 m. Čas se ustavi, ko 
oba, tekmovalec in žrtev, prečkata ciljno črto. 

Da pa je vse še bolj »realno«, tekmovanje 
poteka s popolno zaščitno opremo (zaščitna 
obleka + dihalni aparat), ki tehta okoli 25 kg. 
Gasilec diha prek maske in tlačne posode.  

V operativni enoti Moste se je vse skupaj 
začelo že konec junija, ko smo se udeležili 
uradne predstavitve tekmovanja v Radovljici, 
je vse izgledalo nekako zmedeno in zapleteno. 
Meni (poveljniku -op.), ki moram skrbeti za 
fi zično pripravljenost enote, je bila »vaja« en-
kratna, saj vključuje vse napore in znanje, s 
katerimi se srečuje operativec. Kar dober me-
sec so trajale predvsem psihične priprave 
(ogledi posnetkov iz tovrstnih tekmovanj 
ZDA), v začetku avgusta pa smo začeli s fi zič-
nimi pripravami; dvakrat tedensko. Med pri-

pravami smo menjavali pri-
pomočke (traktorske 
pnevmatike, prenašanje ra-
znih težkih bremen) in tri te-
dne pred tekmovanjem pričeli 
redno trenirati 3 krat na teden 
na ploščadi v LIDLU (jeklene 
stopnice s podesti), za kar se 
jim iskreno zahvaljujem. Tre-
ningi so postajali vedno na-

pornejši, saj smo začeli uporabljati »dihalce« 
in izkazalo se je, da je vse veliko zahtevnejše, 
kot smo mislili. Pojavile so se tudi prve po-
škodbe, vendar smo šli do konca. Tako se nas 
je vseh pet prijavljenih, kljub poškodbam (na-
trgane kolenske vezi, nategnjene ramenske 
mišice,…) udeležilo tekmovanja. 

»Kdor že v osnovi ni čisto nor na gasilstvo, 
se tudi tukaj verjetno ni želel izpostavljati. Za 
prijavo je potreben pogum, samozavest in želja 
po izzivu. Fizična moč in sposobnost, da se 
predaš in to preneseš kot odrasel človek, 
četudi ti spodleti. Tako prenekatere zveze in 
društva sploh niso posredovala vabil svojim 
gasilcem...«

Na takšnem tekmovanju te vsi spodbujajo, 
da prideš do konca in vsak je za vsakega zma-
govalec…, to je … »Če v tistem trenutku nebi 
bilo tam publike, ki je na vse moči kričala in 
spodbujala, bi verjetno obupal in rekel »zakaj 
mi je tega treba!«. Zadeva je težka, naporna 
vendar ljudje ob progi, množica in dejstvo, da 
za tvoj uspeh navija vsak, ki te morebiti prvič 
vidi, ti ne dajo možnosti da bi odnehal! Slišiš 
samo spodbudne besede! Kričanje »Dajmo! 
Zmoreš! Gremo! Še malo!« Počutiš se feno-
menalno. Vse je nekako tako… iskreno. Pa 
sodniki, zares fenomenalni, dobesedno iz tebe 
potegnejo zadnje atome moči in te ponesejo do 
cilja.«

•

•

•

nadaljevanje na strani 15

Levo zmagovalec iz Francije (s časom 
2.08,00), Roman Kosirnik in ustanovitelj tek-
movanja dr. Paul O. Davis (WORLD RECORD 
ima Kanadčan s časom 1:15:94 ). Več si lahko 
ogledate tudi na: www.firefighterchallenge.
com. in na WWW. PGD MOSTE.
Brez poškodb pač ne gre in osebno se zahva-
ljujem zdravnici dr. Vlasti Kunaver.
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1. POROČILO O IZIDU VOLITEV ZA ŽUPANA OBČINE KOMENDA 1
2 POROČILO O IZIDU VOLITEV ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOMENDA 1
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Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 
94/07 – ZLV–UPB3 in 45/08 – ZLV-H) je Občinska volilna komisija 
občine Komenda na svoji 4. seji dne 12. oktobra 2010 sestavila nasle-
dnje         
 

POROČILO O IZIDU VOLITEV ZA ŽUPANA OBČINE KO-
MENDA
 

1.
V volilne imenike na rednih volitvah župana občine Komenda, ki so 
bile v nedeljo, 10. oktobra 2010 je bilo vpisanih 4.187 volivcev. S potr-
dilom je glasovalo 0 volivcev.
SKUPAJ VOLILCEV ZA OBMOČJE OBČINE KOMENDA: 4.187 
volivcev. 

2.
Po volilnih imenikih je glasovalo 2.407 volivcev, s potrdilom je glaso-
valo 0 volivcev.
SKUPAJ GLASOVALO:  2.407 volivcev.  

Po pošti so glasovali 3 volivci.
VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 2.407.

Ker so bile prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, 
oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo:
SKUPAJ NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 34.

Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
Kandidat za župana Število veljavnih glasov %
TOMAŽ DROLEC  1.294 54,53
VID KORITNIK 431 18,16
STANISLAV ZARNIK 239 10,07
PAVEL ŠMID 213 8.98
IGOR KLUN 196 8,26

Občinska volilna komisija je skladno z določbami 107. člena Zakona o 
lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana izvoljen naslednji kandi-
dat:

TOMAŽ DROLEC, rojen 21.2.1953, stanujoč Mlaka 33 B, 1218 Ko-
menda, Poklic: župan, delo, ki ga opravlja: župan.

Številka:  041-0006/2010-1
Komenda, 12. oktober 2010

Pripravil: 
Stanislav Poglajen Stanislava Avbelj
Tajnik OVK Predsednica OVK

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 
94/07 – ZLV–UPB3 in 45/08 – ZLV-H) je Občinska volilna komisija 
občine Komenda na svoji 4. seji dne 12. oktobra 2010 sestavila nasle-
dnje         
 

P O R O Č I L O
O IZIDU VOLITEV ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE 

KOMENDA

Občinska volilna komisija občine Komenda je na svoji 4. seji dne 12. 
oktobra 2010 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve, ki so bile v 
nedeljo, 10. oktobra 2010.

I.
V volilne imenike na rednih volitvah članov Občinskega sveta občine 
Komenda je bilo vpisanih 4.187 volivcev. S potrdilom je glasovalo 0 
volivcev.

II.

Posamezne liste kandidatov so skupno v občini Komenda prejele nasle-
dnje število glasov:
Ime liste Glasov % glasov
TRN 535 22,92%
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRAN-
KA 305 13,07%
NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA 
LJUDSKA STRANKA 290 12,43%
SLS 257 11,01%
LNO - LISTA NEODVISNIH OBČANOV 
OBČINE KOMENDA 252 10,80%
SOCIALNI DEMOKRATI 212 9,08%
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENI-
JE 207 8,87%
LISTA VEM (Vsem enake možnosti) 176 7,54%
LISTA ZA SUHADOLE 100 4,28%
SKUPAJ 2.334 100,00%

III.
Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 
94/07 – ZLV–UPB3 in 45/08 – ZLV-H; v nadaljevanju: ZLV) je bilo v 
obeh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direktno podeljeno 7 
mandatov.   

Po posameznih volilnih enotah pa so listam kandidatov glede na do-
bljeno število glasov in izračunan volilni količnik v volilni v skladu s 84. 
členom in ob upoštevanju 18. člena ZLV pripadli naslednji mandati:
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Volilna enota:  1 - KOMENDA 
Št. mandatov:  9    
Volilni količnik: 160,78  

Ime liste Glasov % glasov Mandati % ostanka
NOVA SLOVENIJA 
- KRŠČANSKA 
LJUDSKA STRAN-
KA 

166 11,47 1 3,25

SOCIALNI DEMO-
KRATI

140 9,68 0 87,08

SLS 183 12,65 1 13,82
LIBERALNA DEMO-
KRACIJA SLOVENI-
JE

132 9,12 0 82,10

SLOVENSKA 
DEMOKRATSKA 
STRANKA

200 13,82 1 24,40

LNO - LISTA 
NEODVISNIH 
OBČANOV OBČINE 
KOMENDA

179 12,37 1 11,33

TRN 352 24,33 2 18,94
LISTA VEM (Vsem 
enake možnosti)

95 6,57 0 59,09

SKUPAJ 1.447  6  

Volilna enota:  2 - MOSTE 
Št. mandatov:  5   
Volilni količnik: 177.40 

Ime liste Glasov % glasov Mandati % ostanka
NOVA SLOVENIJA 
- KRŠČANSKA 
LJUDSKA STRANKA 

124 13,98 0 69,90

SOCIALNI DEMO-
KRATI

72 8,12 0 40,59

SLS 74 8,34 0 41,71
LIBERALNA 
DEMOKRACIJA 
SLOVENIJE

75 8,46 0 42,28

SLOVENSKA 
DEMOKRATSKA 
STRANKA

105 11,84 0 59,19

LNO - LISTA 
NEODVISNIH OBČA-
NOV OBČINE 
KOMENDA

73 8,23 0 41,15

TRN 183 20,63 1 3,16
LISTA ZA SUHADO-
LE

100 11,27 0 56,37

LISTA VEM (Vsem 
enake možnosti)

81 9,13 0 45,66

SKUPAJ 887  1  

IV.
V skladu s 16. členom ZLV se preostalih 7 mandatov, ki niso bili razde-
ljeni v volilnih enotah, razdeli na ravni občine na podlagi seštevka gla-
sov, oddanih za istoimenske liste v obeh volilnih enotah. Na podlagi 
ugotovljenega dejstva, da je lista volivcev LISTA ZA SUHADOLE 
kandidirala le v volilni enoti 2 - Moste, se pri izračunu po d'Hondtovih 
količnikih navedena lista ne upošteva.

Izhajajoč iz seštevka glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v obeh 
volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 14 (d'Hondtov sistem), je za-
poredje najvišjih količnikov naslednji:

Zap.št. Ime liste količnik
1.  TRN     535.00 
2.  SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA     305.00 

3.  
NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA 
LJUDSKA STRANKA

    290.00 

4.  TRN     267.50 
5.  SLS     257.00 

6.  
LNO - LISTA NEODVISNIH OBČANOV 
OBČINE KOMENDA

    252.00 

7.  SOCIALNI DEMOKRATI     212.00 
8.  LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE     207.00 
9.  TRN     178.33 
10.  LISTA VEM (Vsem enake možnosti)     176.00 
11.  SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA     152.50 

12.  
NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA 
LJUDSKA STRANKA

    145.00 

13.  TRN     133.75 
14.  SLS     128.50 

15.  
LNO - LISTA NEODVISNIH OBČANOV 
OBČINE KOMENDA

    126.00 

16.  TRN     107.00 
17.  SOCIALNI DEMOKRATI     106.00 
18.  LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE     103.50 
19.  SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA     101.67 

Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Občine Komenda 
dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov 
izračunanih po prej navedenem sistemu in številom mandatov, ki so jih 
istoimenske liste že dobile v volilnih enotah.

Po predhodno navedenem kriteriju pripada istoimenskim listam nasle-
dnje število mandatov:
 Ime liste Mandatov
TRN 4
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 2
NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA 
STRANKA

2

SLS 2
LNO - LISTA NEODVISNIH OBČANOV OBČINE 
KOMENDA

1

SOCIALNI DEMOKRATI 1
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 1
LISTA VEM (Vsem enake možnosti) 1

Na podlagi že razdeljenih mandatov v volilnih enotah (točka III. tega 
poročila) pripada listam na nivoju občine naslednje število mandatov
 Ime liste Mandatov
TRN 1
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 1
NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA 
STRANKA

1

SLS 1
LNO - LISTA NEODVISNIH OBČANOV OBČINE 
KOMENDA

0

SOCIALNI DEMOKRATI 1
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 1
LISTA VEM (Vsem enake možnosti) 1
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Ti mandati se po določbi zadnjega stavka četrtega odstavka 92. člena 
Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ – 
UPB1 in 54/07 – odločba US; v nadaljevanju: ZVDZ) dodelijo istoi-
menskim listam z najvišjimi količniki po vrstnem redu najvišjih količ-
nikov v tistih volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v 
razmerju do količnika v volilni enoti. 

Če so v volilni enoti že razdeljeni vsi mandati, se mandat po določbi 
drugega stavka prvega odstavka 93. člena ZVDZ dodeli istoimenski listi 
v volilni enoti, v kateri ima lista naslednji največji ostanek glasov v 
razmerju do količnika v volilni enoti.

Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po posamezni volilni 
enoti:

Ime liste Volilna enota
SOCIALNI DEMOKRATI 1 – KOMENDA
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 1 – KOMENDA
NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUD-
SKA STRANKA

2 – MOSTE

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 2 – MOSTE
LISTA VEM (Vsem enake možnosti) 1 – KOMENDA
SLS 2 – MOSTE
TRN 2 – MOSTE

V.
V skladu z drugim odstavkom 18. člena ZLV so kandidati izvoljeni po 
vrstnem redu na listi, razen če je najmanj četrtina volivcev, ki so glaso-
vali za posamezno listo kandidatov, oddala preferenčne glasove za po-
samezne kandidate z liste. V tem primeru so z liste izvoljeni kandidati, 
ki so dobili največje število preferenčnih glasov po zaporedju največje-
ga števila preferenčnih glasov, kolikor število preferenčnih glasov posa-
meznega kandidata presega 10 odstotkov števila vseh glasov, oddanih 
za listo. Če po tem pravilu ni izvoljenih toliko kandidatov, kolikor 
mandatov pripada posamezni listi, se preostali mandati dodelijo kandi-
datom po vrstnem redu kandidatov na listi. 

Izhajajoč iz predhodnega odstavka so naslednji kandidati prejeli zado-
stno število preferenčnih glasov:

V VOLILNI ENOTI 1 – KOMENDA
DANICA ZMRZLIKAR na listi NOVA SLOVENIJA - KRŠČAN-
SKA LJUDSKA STRANKA s 50 preferenčnimi glasovi,
MARKO DOBNIKAR na listi SOCIALNI DEMOKRATI z 18 pre-
ferenčnimi glasovi,
MATIJA ZADRGAL na listi SLS s 34 preferenčnimi glasovi,
ROMAN GROŠELJ na listi LIBERALNA DEMOKRACIJA SLO-
VENIJE s 15 preferenčnimi glasovi,
ALEŠ MARINKO na listi SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA z 21 preferenčnimi glasovi,
MIHAELA POGLAJEN na listi LNO - LISTA NEODVISNIH OB-
ČANOV OBČINE KOMENDA z 38 preferenčnimi glasovi,
JOŽEF SUŠNIK na listi TRN z 93 preferenčnimi glasovi,

V VOLILNI ENOTI 2 – MOSTE
KLARA BERLEC na listi NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA 
LJUDSKA STRANKA z 29 preferenčnimi glasovi,
VID KORITNIK na listi SLS z 10 preferenčnimi glasovi,
ROMAN KONCILIJA na listi TRN z 35 preferenčnimi glasovi,
IGOR ŠTEBE na listi TRN z 23 preferenčnimi glasovi,

VI.
Člani Občinskega sveta občine Komenda, izvoljeni na volitvah 10. ok-
tobra 2010 so:

V VOLILNI ENOTI 1 - KOMENDA
NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA 
DANICA ZMRZLIKAR, rojena: 1.2.1953, NASOVČE 5, 1218 KO-
MENDA;
SOCIALNI DEMOKRATI  
MARKO DOBNIKAR, rojen: 24.9.1964, GMAJNICA 87, 1218 KO-
MENDA;
SLS 
MATIJA ZADRGAL, rojen: 10.2.1965, GLAVARJEVA CESTA 50, 
1218 KOMENDA;
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
ROMAN GROŠELJ, rojen: 19.4.1959, KLANEC 47D, 1218 KO-
MENDA; 
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA  
ALEŠ MARINKO, rojen: 4.7.1968, GMAJNICA 27 A, 1218 KO-
MENDA; 
LNO - LISTA NEODVISNIH OBČANOV OBČINE KOMENDA 
MIHAELA POGLAJEN, rojena: 29.9.1962, GLAVARJEVA CESTA 
59 A, 1218 KOMENDA;
TRN
JOŽEF SUŠNIK, rojen: 9.5.1952, KRIŽ 12, 1218 KOMENDA; 
ZORAN SODNIK, rojen: 23.1.1968, GMAJNICA 7 A, 1218 KOMEN-
DA; 
LISTA VEM (Vsem enake možnosti)  
ŠTEFAN KERN, rojen: 16.12.1948, ZAJČEVA CESTA 9, 1218 KO-
MENDA; 

V VOLILNI ENOTI 2 - MOSTE
NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA  
KLARA BERLEC, rojena: 20.6.1953, SUHADOLE 38D, 1218 KO-
MENDA, 
SLS 
VID KORITNIK, rojen: 16.06.1957, MOSTE 88 A, 1218 KOMEN-
DA  
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA  
PAVLE ŠMID, rojen: 8.12.1951, MOSTE 86, 1218 KOMENDA; 
TRN
ROMAN KONCILIJA, rojen: 5.9.1967, MOSTE 71 A, 1218 KO-
MENDA; 
IGOR ŠTEBE, rojen: 30.7.1967, ŽEJE PRI KOMENDI 2, 1218 KO-
MENDA; 

Številka:  041-0007/2010-1
Komenda, 12. oktober 2010

Pripravil: 
Stanislav Poglajen Stanislava Avbelj
Tajnik OVK Predsednica OVK
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Na podlagi  15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/07-uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10), Poročila o izidu 
volitev članov Občinskega sveta Občine Komenda številka 041-
0007/2010-1 z dne 12.10.2010, 16. člena Statuta Občine Komenda 
(Uradne objave GOK, št. 02/2009) ter 10. člena Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Komenda (Uradni list RS, št. 37/99 in UO GOK, št. 01/01) 
je Občinski svet Občine Komenda na svoji 1. (konstitutivni) seji, dne 
28. oktobra 2010, sprejel

SKLEP O POTRDITVI MANDATOV IZVOLJENIM ČLANOM 
OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOMENDA

1. člen
Občinski svet potrjuje mandate naslednjim izvoljenim članom Občin-
skega sveta Občine Komenda:

Klara BERLEC, rojena 20.06.1953, Suhadole 38/d, 1218 Komenda;
Marko DOBNIKAR, rojen 24.09.1964, Gmajnica 87, 1218 Komenda;
Roman GROŠELJ, rojen 19.04.1959, Klanec 47/d, 1218 Komenda;
Štefan KERN, rojen 16.12.1948, Zajčeva cesta 9, 1218 Komenda;
Roman KONCILIJA, rojen 05.09.1967, Moste 71/a, 1218 Komenda;
Vid KORITNIK, rojen 16.06.1957, Moste 88, 1218 Komenda,
Aleš MARINKO, rojen 04.07.1968, Gmajnica 27/a, Komenda;
Mihaela POGLAJEN, rojena 29.09.1962, Glavarjeva cesta 59/a, 1218 
Komenda;
Zoran SODNIK, rojen 23.01.1968, Gmajnica 7/a, 1218 Komenda;
Jožef SUŠNIK, rojen 09.05.1952, Križ 12, 1218 Komenda;
Pavel ŠMID, rojen 08.12.1951, Moste 86, 1218 Komenda;
Igor ŠTEBE, rojen 30.07.1967, Žeje pri Komendi 2, 1218 Komenda;
Matija ZADRGAL, rojen 10.02.1965, Glavarjeva cesta 50, 1218 Ko-
menda;
Danica ZMRZLIKAR, rojena 01.02.1953, Nasovče 5, 1218 Komenda.

2. člen
Ta sklep prične veljati  z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine 
Komenda, objavi pa se v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda.

Številka:  041-0009/2010-1
Datum:    28.10.2010

Tomaž Drolec
ŽUPAN OBČINE KOMENDA

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/07-uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10), 16. člena Sta-
tuta Občine Komenda (Uradne objave GOK, št. 02/2009)  ter 12. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (Uradni list RS, št. 
37/99 in UO GOK, št. 01/01) je Občinski svet Občine Komenda na 
svoji 1. (konstitutivni) seji, dne 28. oktobra 2010, sprejel

SKLEP O IMENOVANJU KOMISIJE ZA MANDATNA 
VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA  

1. člen
V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se imenujejo 
naslednji člani Občinskega sveta Občine Komenda:

Za predsednika: 
Roman KONCILIJA, rojen 05.09.1967, Moste 71/a, 1218 Komenda;

Za člane:
2) Igor ŠTEBE, rojen 30.07.1967, Žeje pri Komendi 2, 1218 Komenda;
3) Aleš MARINKO, rojen 04.07.1968, Gmajnica 27/a, Komenda;
4) Danica ZMRZLIKAR, rojena 01.02.1953, Nasovče 5, 1218 Komenda;
5) Vid KORITNIK, rojen 16.06.1957, Moste 88, 1218 Komenda;
6 Mihaela POGLAJEN, rojena 29.09.1962, Glavarjeva cesta 59/a, 1218 
Komenda;
7) Marko DOBNIKAR, rojen 24.09.1964, Gmajnica 87, 1218 Komenda.

2. člen
Ta sklep prične veljati  z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine 
Komenda, objavi pa se v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda.

Številka:  041-0010/2010-1
Datum:    28.10.2010

Tomaž Drolec
ŽUPAN OBČINE KOMENDA

Na podlagi  Poročila o izidu volitev za župana Občine Komenda, števil-
ka 041-0006/2010-1 z dne 1.210.2010, 16. člena Statuta Občine Ko-
menda (Uradne objave GOK, št. 02/2009) ter 10. člena Poslovnika Ob-
činskega sveta Občine Komenda (Uradni list RS, št. 37/99 in Uradne 
objave Glasila Občine Komenda, št. 01/01) je Občinski svet Občine 
Komenda na svoji 1. (konstitutivni) seji, dne 28. oktobra 2010, sprejel 
naslednji

UGOTOVITVENI SKLEP O IZVOLITVI ŽUPANA OBČINE 
KOMENDA TER POTRDITVI MANDATA ŽUPANU

1. člen
Občinski svet Občine Komenda na podlagi Poročila o izidu volitev za 
župana Občine Komenda, številka 041-0006/2010-1 z dne 12.10.2010, 
ugotavlja, da je za župana Občine Komenda izvoljen TOMAŽ DRO-
LEC, rojen 21.02.1953, stanujoč Mlaka 33/b, 1218 Komenda, in mu 
potrjuje mandat. 

2. člen
Ta ugotovitveni sklep prične veljati z dnem sprejema na seji Občinskega 
sveta Občine Komenda, objavi pa se v Uradnih objavah Glasila Občine 
Komenda.

Številka:   041-0011/2010-1
Datum:     28.10.2010

Tomaž Drolec
ŽUPAN OBČINE KOMENDA

Obvestilo
najemnikom grobov in obiskovalcem pokopališča v Komendi 
Režijski obrat Občine Komenda, kot upravljavec pokopališča v 

Komendi, je skupaj s koncesionarjem za ravnanje z odpadki, družbo 
PUBLICUS d.o.o., pred časom uvedel ločevanje odpadkov s poko-
pališča v Komendi. Zato je na platoju pred pokopališčem družba 
PUBLICUS d.o.o. namestila zabojnike z rjavim pokrovom za odla-
ganje odpadnega cvetja in ostalih bioloških odpadkov, zabojnike za 
odpadne nagrobne sveče ter črno posodo za preostanek nenevarnih 
komunalnih odpadkov. 

Upravljavec pokopališča opaža, da nekateri najemniki grobov na 
pokopališču v Komendi in obiskovalci kršijo pokopališki red in od-
padke odlagajo mimo ustreznih posod ter s tem povzročajo nered in 
nesnago v okolici pokopališča. 

Občani opozarjajo tudi na določene posameznike, ki odpadke 
s pokopališča odmetavajo čez oporni zid pokopališča, v naravo. 
Vse kršitelje Občina Komenda opozarja, da je tako ravnanje 
nedopustno in ga bo Občina Komenda skupaj z Medobčinskim 
inšpektoratom tudi kazensko preganjala.

Od najemnikov grobov in obiskovalcev pokopališča pričakujemo 
na pokopališču in v njegovi okolici pietetno ravnanje, skrb za red in 
snago.

Režijski obrat Občine Komenda
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nadaljevanje s strani 10
To tekmovanje je nekaj novega, svežega, atraktivnejšega, kot vsem 

dobro znani stari »trodelc«.  Zagotovo se bosta čez čas sestav tekmoval-
cev in število spremenila (tokrat preko 80 tekmovalcev). Kaj bo o tem 
rekla GZS (mislim, da je zaspala). Vse pa je praktično še na začetku. So 
pa začetki dobri. Da ne omenjam, da je to izredno dober trening in 
kvalitetno fi zično in spretnostno usposabljanje operativnih gasilcev, saj 
vsebuje glavne spretnosti, ki jih gasilec potrebuje na akciji: moč, kondi-
cijo, spretnost, sposobnost funkcioniranja v nepredvidljivih situacijah, 
uporabo dihalne tehnike, premagovanje ovir, soočanje z višinami in 
podobno. Vsekakor pa je to tekmovanje, ki ti mora »zlesti« pod ko-
žo… 

Operativa iz Most ima že izdelan načrt usposabljanja za prihodnja 
leta in FFC je eno izmed njih. Še enkrat čestitke Davidu Brodarju (0,4 
sekunde za prvo uvrščenim oziroma za 5. mesto), Gregorju Špenku, 
Blažu Maležu in Romanu Kosirniku za udeležbo in za »trpljenje z razlo-
gom«.

Zato operativci! To je tisto pravo, za kar smo in obstajamo. To je 
realnost, to od nas pričakujejo sovaščani, ki nas potrebujejo. Vse 
ostalo je le farsa. 

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

ČEBELA IN OSAT
Oktober 2010

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

Gasilska dogajanja
v PGD Komenda  
Poleg gradnje novih garaž je bilo oktobra, v mesecu požarne varnosti, 
tudi več aktivnosti. Pregledali smo celotno hidrantno omrežje. 

Na obisku smo imeli člane Društva 
za mladinsko dejavnost Mravljišče, 
ki smo jim razkazali naš dom, našo 
opremo in naše delovanje. Vsi so 
lahko tudi preizkusili gašenje z vo-
do. 

V Kamniku je bil 15. oktobra ob-
činski kviz gasilske mladine gasilskih 
zvez Kamnika in Komende. Udeležili smo se ga s štirimi ekipami in vse 

so domov prišle z medaljo.
Mlajši pionirji s srebrno in z brona-

sto, starejši pionirji pa z zlato in s sre-
brno medaljo. 23. oktobra pa smo se z 
vsemi štirimi ekipami udeležili tudi 
regijskega kviza, ki je bil v Gabrovki 
pri Litiji. Tudi tu so starejši pionirji 
pokazali veliko znanje, saj so osvojili 
5. in 7. mesto.

Zgodila pa se je tudi neprijetnost. 
Pred dnevi so nepridipravi skušali 
vlomiti v novo gasilsko cisterno. Na 
srečo jim ni uspelo, poškodovali pa so 
štiri ključavnice. Ja, hoteli so krasti 
gasilcem. Žalostno. Še dobro, da smo 
opazili, saj ob intervenciji avta ne bi 
mogli odpreti.

Mihaela Poglajen

v PGD Moste
V sredo, 13. oktobra, 
pa so gasilce v PGD 
Moste obiskali naj-
mlajši iz Vrtca Me-
hurčki. Ogledali so si 
naprave, gasilci pa so 
jim pokazali in razlo-
žili, kako se je treba 
varovati pred ognjem 
in boriti z njim. 

– A. Ž.

Vsem, ki mečejo od-
padke čez oporni zid 
pokopališča pri nek-
danji mrliški vežici, 
čeprav so na platoju 
pred pokopališčem 
ustrezni zabojniki.

Komendskim mažo-
retkam, mentorici 
ter vodstvu Twirling 
in mažoretnega klu-
ba Komenda za 
osvojeno osmo me-
sto na 12. evropskem 
prvenstvu v Širokem 
Brijegu v Bosni in 
Hercegovini od 17. 
do 19. septembra. 
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Ampak ne čisto zares! To je namreč moto ene izmed vlog v enodejanki 
Jakoba Alešovca: Podlaga zakonske sreče. Po mnogih letih so Križani 
namreč spet zaigrali.

V petek, 1. oktobra, in v soboto, 2. oktobra, smo bili priča temu vese-
lemu dogodku. Začelo se je nekje januarja; izbira igre, prostora, pogo-
vori, dogovori, igralci. Tudi pri njih se je na začetku malce zataknilo, 
ampak, kot pravi pregovor, Konec dober, vse dobro.

Vaje so bile v gasilskem domu in v Domu krajanov - Breznikovem 
domu na Križu. Na začetku smo na trenutke malo dvomili, toda iz vaje 
v vajo je šlo bolje. Rastli so volja, veselje in samozavest. Vsi igralci, vsi 
člani družine, kot jim pravi režiser igre Franc Martinjak, so popestrili 
življenjski in kulturni utrip vasi Križ. 

Za režiserja in igralce je bila dvakrat polna dvorana priznanje in re-
sničen uspeh. In na koncu smo si vsi enotni: Takšnih in podobnih do-
godkov si še želimo!

Petra Zupin 

Časi, ko je slovenska industrija usnja in njene spremljajoče dejavnosti 
tudi v svetovnem merilu pomenila pojem kvalitete, so že zdavnaj mini-
li. V času ustvarjalnosti usnjarske panoge je druženje delavcev iz vse 
Slovenije, ki so delovali v tej dejavnosti, pomenilo tovarištvo, sodelo-
vanje in letno druženje prijateljev petja.

Pred 27 leti so pevski zbori krajev z usnjarsko tradicijo prvič zapeli 
na skupnem srečanju. In nato vsa leta doslej takšno srečanje pomeni 
spomine, nostalgijo in prijateljsko srečevanje.

Letos je srečanje, že 27. po vrsti, gostila Komenda, nosilec organizaci-
je in priprav pa je bil MePZ DU z vodjem zbora Mihom Ferjucem, ki je 
s pomočjo sodelavcev pripravil organizacijsko brezhibno prireditev. Tako 
so se o srečanju izražali vsi udeleženci, s katerimi sem se pogovarjal.

Križani razcepljeni na dvoje

Pevska tradicija, dolga 17 let

ja Anton Klanjšček, Slovenec, ki živi v Gorici, vodi pa slovenske pevske 
zbore tako v Italiji kot obe skupini v Mirnu. 

Poleg obeh omenjenih zborov so zapeli še zbori z Vrhnike, iz Žirov 
(Srebrni (g)las), Domžal, Slovenj Gradca, Celja, Slovenskih Konjic 
MPZ »Ivo Štruc«, Bistrice pri Tržiču, Železnikov, MPZ »Adolf Tavčar« 
iz Slov. Konjic, iz Loma pod Storžičem, iz Žirov (Alpina), Kamnika in 
domačega MePZ DU.

Revija ni imela tekmovalnega značaja, so pa zato pesmi privrele iz grl 
spontano, blage za dušo in prijetne za poslušalce.

Za nadaljevanje takih druženj je zgovorno, da so letošnji prireditelji 
od pevcev iz Mirna sprejeli v varstvo simbolični ključ, ki naj odklepa 
vrata in srca bodočih srečanj. Naslednje srečanje bo v Slovenskih Ko-
njicah, ki bodo ta ključ dobile v hrambo naslednje leto.

Tone Ogorevc

Pevke in pevce je pozdravil podpredsednik DU Ivan Hlade, prisrčno 
dobrodošlico in dobre želje pa je izrazil tudi župan Tomaž Drolec. Vsi 
udeleženci pa so se z enominutnim molkom poklonili spominu prerano 
preminulega pobudnika, ustanovitelja, organizatorja zbora in predse-
dnika DU Komenda-Janeza Kimovca. Za razmislek: je že kdo razmišljal, 
da bi po njem imenovali tudi naš pevski zbor? Spodobilo bi se, da bi se 
mu tako oddolžili za edini pevski zbor v občini, ki postaja znan doma in 
tudi v tujini.

Živo vez med generacijami je kot uvodni zbor poudarila Fantovska 
pevska skupina mladih pevcev, ki deluje sicer v sestavu Moškega pev-
skega zbora »Anton Klančič« iz Mirna pri Gorici, ki ga vodi zborovod-
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S ŠOLSKIH KLOPI

V ponedeljek, 6. septembra, smo učenci petih 
razredov odšli v letno šolo v naravi v Pineto. 

Najprej smo razpakirali in si ogledali sobe. 
Všeč mi je bilo, da smo že prvi dan plavali. V 
ponedeljek in četrtek smo šli v Novigrad in 
videli veliko zanimivih stvari. V sredo pa smo 
odšli v Poreč in si ogledali mesto. Okrasja na 
hišah so res umetniško izdelana, vendar jih 
ljudje ne opazijo, saj hitijo po trgovinah. Vsak 
dan smo šli plavat. Bilo je zelo prijetno. Ni mi 
bilo všeč, da smo zjutraj zgodaj vstali in imeli 
telovadbo. Zelo sem ponosna nase, ker sem pri 
plavanju dosegla srebrnega delfi na. 

V soboto, 11. septembra, pa smo se vrnili 
domov. Vsi srečni smo prišli k svojim druži-
nam.

Klara Uršič, 5. a

V ponedeljek smo odšli v Pineto, kjer smo 
preživljali šolo v naravi. 

Tam smo bili kar pet dni. Imeli smo se zelo 
lepo. Prvi dan smo odšli plavat in se razdelili v 
skupine. Zvečer smo peš odšli v Novigrad. 
Drugi dan smo spet plavali, nato pa iskali liste, 
storže, vejice in podobno. Ko smo zaključili z 
iskanjem, smo posedli po klopeh in se pogo-
varjali o rastlinah. Tretji dan smo odšli v Poreč. 
Na stojnicah smo kupili razne spominke. Ujel 
nas je dež in čisto premočeni smo tekli na av-
tobus. Četrti dan smo odšli plavat, zvečer pa v 
Novigrad na sladoled. Zadnji dan so ocenjeva-
li in delili delfi nčke (jaz sem dobila bronaste-
ga). Imeli smo tudi predstave, plese, pesmi …, 
s katerimi smo predstavili svojo sobo. Sledil je 
ples, nato pa smo vsi utrujeni odšli spat. Nasle-
dnji dan smo se vrnili domov. 

Šola v naravi mi je bila zelo všeč in je ne 
bom nikoli pozabila.

Sara Kralj, 5. a

V sredo, 8. septembra, smo odšli v Poreč. Z 
avtobusom smo se peljali približno pol ure, 
potem pa smo končno prispeli na cilj.

Tam pa smo se najprej malo sprehodili in si 
ogledali Eufrazijevo baziliko. Ulice v Poreču 
so bile zelo ozke. Ko smo si vse ogledali, smo 
šli na sladoled. Ko smo pojedli sladoled, smo 
peš odšli na stojnice. Tam smo se razdelili v 

V Pineti – Poletna šola v naravi
skupine po štiri in imeli smo pol ure časa, da 
smo si ogledali stojnice in si nakupili stvari. 
Ko je dogovorjeni čas minil, smo se dobili na 
zbirnem mestu. Začelo je močno deževati, zato 
smo hitro odšli do avtobusne postaje. Vsi smo 
si oddahnili,da smo na suhem.

Vsi premočeni smo se vrnili v dom, kjer smo 
se preoblekli v suha oblačila.

Hana Domitar, 5.b

PESEM O MORJU
Morje je modro
kot modro nebo.
Daje občutek 
neskončne ravnine,
ki nikoli ne mine.

V morju živijo ribice zlate, 
ki me, ko se kopam,
požgečkajo v podplate
in se nato zazrejo vate.

Žan Burnik, 5. a

PESEM O MORJU
Morje šumi,
ribiče prebudi,
kliče na delo,
ribarit veselo.
Modro morje!

Morje buči,
ribiče svari,
nevihta hrumi,
domov se mudi.
Modro morje!

Sara Verhovnik, 5. a

PESEM O MORJU
Morje nebesne modrine, 
pljuska ob obale neznane,
na njih pa svetilniki
kažejo poti znane.

Le plujmo po širnem morju,
raziskujmo nove kraje,
ko pa sonca ni,
nam zvezde zažare.

Mitja Zabret, 5. a

NA PLAVANJU
Tretji teden šole smo imeli plavalni tečaj. Naj-
prej smo  imeli testiranje. Potem so nas učitelji 
razdelili v pet skupin. Jaz sem bil v tretji, naj-
boljši skupini. Učili smo se plavati hrbtno, vo-
jačka in mrtvaka. Našemu učitelju je bilo ime 
Gregor. Učitelja sem vprašal, kdo v tem kranj-
skem bazenu trenira. In naštel je Anjo Čerman, 
Emila Tahiroviča in Matjaža Markiča. En dan 
po plavanju smo dobili diplome. Približno de-
set nas je dobilo avtograme. Presenečen sem 
bil nad tem, da smo dobili tudi avtogram tre-
nerja Ronija Pikca.

Jošt Plevel, 3.a

TEDEN OTROKA
V sredo smo tretjo uro gledali fi lm Kekčeve 
ukane. Film je bil zelo zanimiv in zabaven. 
Zadnjo uro smo se šli igrat na nenavadna igra-
la. Bilo je zelo zabavno. Največ sem se igrala 
pri kolesu. Tam mi je bilo najbolj všeč to, da si 
vrtel pedala in te je kar metalo v zrak. V petek 
je prišla pravljičarka. Predstavila nam je knjigo 
Zlatkov zaklad. Knjiga je govorila o zakladu, 
vendar ta zaklad niso bili dragulji, ampak 
Zlatkova prijateljica. Imela sta se zelo rada. 
Gusarji pa so mislili, da so zaklad dragulji. 
Šele potem so spoznali, da so največji zaklad 
prijatelji.

Ana Pia Pogačar, 3.a

UTRINKI S TEDNA OTROKA
Včeraj mi je bilo zelo všeč. Gledali smo televi-
zijo in se v telovadnici igrali z različnimi igra-
li.

Dolores Kralj, 3.c

Na igralnem dnevu smo se imeli zelo fi no, ker 
smo se zelo zabavali. Igrali smo se: s pečjo, s 
kolesom, s ploščki,...

Luka Lisec, 3.c

Šola v naravi 2010

Nenavadna igrala

NARIŠI NOV DAN
V sredo, 15. septembra, so nas, učence zadnje 
triade, poklicali v šolsko telovadnico. Tam smo 
zagledali veliko platno in na platnu nekaj misli 
o življenju. Posedli smo po tleh in predstavitev 
se je pričela. Na sceno je prvi stopil vodja 
kampanje Bojan Kodelja in nas pozdravil. 
Preko projekcije smo poslušali še dobrodošlico 
predsednika države. Vodja je na sceno povabil 
Miha Kramlija. Ta nam je povedal kar nekaj 
informacij, med njimi, da sta najmlajši in naj-
starejši zdravljenec na njegovi kliniki za odvi-
snosti stara 12 in 86 let. Nekaj dejstev v zvezi 
z drogami nam je pokazal s pomočjo učencev, 
da smo si lažje predstavljali. Večkrat je ponovil 
tudi, da so droge na začetku tvoj najboljši pri-
jatelj, na koncu pa tvoj najhujši sovražnik. 
Vsako leto je več smrtnih žrtev zaradi drog. 
Problematiko nam je s svojega zornega kota 
predstavil tudi policist. Predstavili so nam še 
pasti pretirane uporabe interneta in neodgovor-
ne spolnosti. 

Za več informacij obiščite njihovo spletno 
stran NE-odvisen.si.

Karmen Globočnik
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ZANIMIVOSTI

V letošnjem juliju je Alpinistični odsek organi-
ziral trinajstčlansko odpravo na kitajski se-
demtisočak Mustagh Ata. Odprave smo se 
udeležili tudi Pavel Ocepek, Peter Zarnik in 
Tomaž Pibernik iz Suhadol. Gora leži na skraj-
nem zahodu Kitajske in je eden zadnjih izrast-
kov Himalaje. Ker je osamelec, je kar nekaj 
teorij, v katero gorstvo točno spada.

Z letalom smo z Brnika preko Istanbula lete-
li do glavnega mesta Kirgizije, Biškeka, od 
koder smo pot s kombiji nadaljevali do Ka-
shgarja, glavnega mesta kitajske province 
Xingjang, kamor smo prispeli po dvodnevni 
vožnji. S prostranih visokogorskih planot, po-
seljenih z redkimi naselji nomadskih Kirgizov, 
večinoma živečih v jurtah in iz hudourniških 
sotesk, smo prispeli v bučno azijsko mesto, 
kjer se, presenetljivo, večina prebivalcev pre-
važa na električnih skuterjih. Naslednji dan 
smo vožnjo nadaljevali do vasice Subash, kjer 
smo po noči, prespani v jurtah, naslednje jutro 
naložili naše tovore na kamele in peš odšli do 
baznega tabora na 4350 metrih nad morjem. 
Po dveh dneh počitka (prve dni smo se vsako 
jutro zbujali v zasneženem taboru), ko smo se 
za silo privadili višine, smo začeli z aklimati-
zacijskimi vzponi. Z vzpenjanjem in spanjem 
vedno višje ter vmesnimi počitki v baznem ta-
boru so se naša telesa vedno bolj prilagajala 
višini in vedno redkeje se je dogajalo, da si 
zaradi nehotenega hitrega giba lovil sapo. V 
baznem taboru je poleg odprav iz različnih 
delov sveta živelo tudi nekaj domačinov, ki so 
pasli jake in nekaj koz in ovc, ki so bile name-
njene tudi naši prehrani, ker pa je do tabora iz 
Subashija vodila tudi razdrapana makadamska 
cesta, so nas vseskozi obiskovali domačini in 
je bilo vseskozi kar pestro. Dnevnega ritma 
smo se hitro navadili; skupni obroki, sestavlje-
ni večinoma iz riža in zelenjave, prej omenjeno 

Z meglenim petkom smo vstopili v oktober in 
napočil je čas za vsakoletno tridnevno načrto-
vanje skavtskega leta. Tokrat smo se v popol-
danskih urah odpravili iz domačih logov proti 
Vrhu Sv. Treh Kraljev blizu Žirov. 

Po precej strmem vzponu smo prispeli do 
cilja in prišel je čas za slovo starih mačkov, 
Luke Karničnika, Marka Pogačarja in Arnolda 
Ciraja, ki so sklenili svojo skavtsko pot, našo 
skupnost pa sta okrepili novi voditeljici Irena 
Grilc in Mojca Zmrzlikar, ki sta si morali svojo 

Skavtsko leto se je z oktobrom začelo in 
čeprav se narava pripravlja na spanje, smo 
skavti polni energije in navdušenja. Vodite-
lji smo naredili dober načrt, skavti so doka-
zali, da so (še) vedno pripravljeni, starše in 
prijatelje vabimo na romanje v Novo Štifto 
in malce že diši po zimi… Zanimivo bo in 
vabimo vas, da tudi letos spremljate naše 
dogodivščine!

Mustagh Ata 7546 m
meso v bolj lekarniških količinah in pa kakšna 
»cvetka«, recimo mrzel v oblicah kuhan krom-
pir za zajtrk. Toda naš spremljevalec Wahap in 
njegov kuhar sta bila pozorna na odzive in se 
hitro učila, na kakšne jedi smo navajeni, Pavel 
pa ju je za konec naučil pripraviti, jasno, pražen 
krompir. Po slabih desetih dnevih smo začeli z 
vzponom proti vrhu. Po spanju v taboru ena 
smo dobili dogovorjeno petdnevno vremensko 
napoved, ki pa je za naslednje dni napovedo-
vala ohladitev, sneženje in na vrhu vetrove s 
hitrostjo do 100 km/h. Kljub slabi napovedi 
smo se po dveh nočeh (Vital po treh), prespanih 
v taboru dve na višini 6200 metrov nad mor-
jem, trije odpravili proti taboru tri na višini 
6800 metrov in ga pozno popoldan tudi dose-
gli. Reševanje podrtega in zasutega šotora, 
posledice divjanja vetra, je bilo k sreči uspešno 
in tako smo se lahko lotili kuhanja in načrtova-
nja naslednjega dne. Vedeli smo, da v tako vi-
sokem snegu sami ne bomo zmogli poti do vr-
ha, zato smo si na tihem želeli sodelovanja s 
špansko ekipo, ki je bila edina poleg nas še v 
taboru. Španci so se naslednji dan poslovili, 
rekoč, da v takem vremenu ne mislijo nadalje-
vati, zato smo se po nekajurnem tehtanju za 
spust odločili tudi mi. Ker je ponoči padlo še 
dobrega pol metra snega, smo vedeli, da pešec 
in dva smučarja ne bomo zmogli gaženja po 
globokem snegu. Odločitev se je izkazala za 
pravilno ob povratku, saj se je Cenetu brez kr-
pelj mestoma vdiralo čez pas in je bila že hoja 
navzdol izredno naporna. S smučmi je šlo se-
veda veliko lažje, vseeno pa so snežni zastrugi 
in megla onemogočali sproščeno smuko. Nižje 
je sneg počasi prehajal v pršič in ta je skupaj z 
gostejšim zrakom in boljšo vidljivostjo omo-
gočal vse lepše zavoje. A snega je kljub veliki 
nadmorski višini enkrat zmanjkalo in tako sva 
smučanje sklenila v zasneženi grapi dobre pol 

ure nad baznim taborom, kjer so naju že priča-
kovali z ohlajenim pivom. Vreme se v nasle-
dnjih dneh ni izboljšalo in ni omogočalo 
vzponov proti trojki in naprej, naš čas, name-
njen bivanju pod goro pa se je iztekal, zadnjih 
nekaj dni smo preživeli med druženjem s člani 
drugih odprav, pripravljanjem tovorov in na-
kupovanjem spominkov. Po dvodnevnem 
ogledu Kashgarja in puščave Taklamakan, 
dolgi poti do Biškeka, kjer smo v našem hotelu 
še zadnjič odigrali tekmo vaterpola (tokrat s 
pravo žogo, ne z lubenico kot ob prvem obisku) 
in dolgim postankom na letališču v Istanbulu 
smo končno prileteli na Brnik, ki nas je priča-
kal z zelenimi gozdovi in našimi najdražjimi. 
Čeprav nam ni uspelo stopiti na vrh, smo bili 

z odpravo zadovoljni, saj smo dobili ogromno 
novih dragocenih izkušenj. Edina bolj trajna 
posledica je, da nam riž po odpravi ne tekne 
več tako kot pred njo. Bilo ga je pač preveč.

Zahvaljujemo se vsem, ki so kakorkoli po-
magali pri izvedbi odprave, še posebej pa obči-
nama Komenda in Kamnik ter podjetjem Petrol, 
Elektro Gorenjska, Poslovna cona Komenda, 
LPP Ljubljana, Zavarovalnica Triglav in NLB 
Domžale za fi nančno pomoč. 

Tomaž Pibernik

SKVO vikend na Vrhu Sv. Treh Kraljev
vlogo dobesedno prižvečiti.

Prav tako ni bilo nobene dileme, kdo kam 
spada in tako smo dobili naslednje voditelje: v 
najmlajši veji (VV) ostaja Primož Pogačar, 
Eva Karničnik in moja malenkost, v četi (IV) 
se je Tamari Lah, Izidorju Bitencu, Katarini 
Pavlinič ter Benjaminu Lahu pridružila Irena 
Grilc, v najstarejši veji klana (PP) pa sta se 
Juretu Jerovšku pridružila še Nejc Jurkovič in 
Špela Hlade. 

Sobotni dan je bil v večini posvečen sesta-
vljanju namena in letos smo se namenili nauči-
ti naše skavte neustrašnosti pred izzivi poleg 
tega pa z aktivnimi dejavnostmi v naravi spod-
bujati pristnost skavtstva. V obliki petih ciljev 
smo defi nirali, kako bomo ob koncu leta pre-
verili, če nam je zadano uspelo. Duhovni nav-
dih bomo iskali predvsem pri Mojzesu, materi 
Terezi in sv. Petru.

Vmes sta nas obiskala naš, zdaj žal že bivši 
duhovni asistent, Gregor Lavrinec, ki se trenu-

tno nahaja v Rimu in pa novi komendski dia-
kon, Gregor Rogelj, ki bo pomembno okrepil 
najmlajšo vejo VV.

V nedeljo smo se udeležili svete maše, dolo-
čili pa smo tudi odgovorne voditelje za projek-
te in naloge posameznikov v našem Skvoju. 

Preživeli smo zabaven vikend, dobili kopico 
novih idej in zagnanosti, sedaj pa je čas za ak-
cijo.

Ste pripravljeni? Mi smo. 
Andreja Grkman, Optimistična orka



Aplenca Glasilo občine Komenda 10/2010

19

AVTOKROS

Po poletnih počitnicah in zasluženem dopustu 
so slovenski avtokrosisti te dni polnem zagonu 
za zaključek DP in PAA. Tisti najbolj zagnani 
in željni evropskih izkušenj pa so se minuli 
mesec predstavili tudi na dveh dirkah za EP. 
Prvo ime med njimi je po novem Marcel Gr-
gič.
Češki Prerov je prizorišče, na katerem že 

nekaj let lahko navijamo tudi za naše dirkače 
in letos ni bilo nič drugače. Tokrat smo v divi-
ziji 3a (buggy-ji do 1600 ccm) stiskali pesti za 
Domžalčana Jureta Sušnika in Škofjeločana 
Matijo Rakovca, v diviziji 3 (buggy-ji do 4000 
ccm) pa za Komendčana Marcela Grgiča.

V diviziji 4 (junior buggy) je slavil Čeh Ra-
domir Kupec pred vodečim v skupnem seštev-
ku Madžarom Krisztianom Szabom in svojim 
rojakom Jakubom Kubičekom. Prvič smo v 
Prerovu spremljali tudi voznike kartcross dir-
kalnikov. Najhitrejši je bil Čeh Roman Polak, 
ki zanesljivo vodi tudi v skupni razvrstitvi 
svoje panoge. Med školjkarji (divizija TAX) je 
s konkurenco opravil domačin Vaclav Fejfar, 
za njim pa sta pristala Rus Alexandr Kvashnin 
in še en Čeh Ladislav Brožek. Slednji je s 
konstantnimi predstavami skozi celotno sezono 
prevzel vodstvo v skupnem seštevku, kljub te-
mu da letos še ni zmagal. 

V diviziji 3a smo spremljali 30 tekmovalcev, 
ki so v treh kvalifi kacijskih skupinah uprizar-
jali lepe vožnje in borbe za boljšo uvrstitev. 
Najboljši štartni položaj za fi nalno vožnjo si je 
privozil Čeh Ondrej Musil, Rakovec je s 17. 
mestom ujel B-fi nale, medtem ko Sušnik ni 
imel svojega dne in je vikend zaključil na 29. 
mestu. Rakovec je B-fi nale končal kot 6. in s 
tem osvojil končno 14. mesto. Zmagovalec 
dirke je postal Musil pred rojakom Ladislavom 
Hanakom in Luksemburžanom Johnom Lago-
dnyjem. Musil prepričljivo vodi tudi v trenutni 
skupni razvrstitvi EP-ja. 

Grgič vse bliže evropskemu vrhu

Tako si sedaj kar trije tekmovalci delijo najboljši 
slovenski dosežek na dirkah za EP – ob Grgiču 
in Rakovcu še Marko Ravnikar iz Prerova 2007. 
Dirko je po odstopu do 2. kroga vodečega Ko-
tvala dobil Baudet, drugi je bil Bartoš, na najniž-
jo stopničko pa je stopil najstarejši udeleženec 
dirke, Jaroslav Hošek. Na vrhu trenutnega sku-
pnega seštevka je s to zmago Baudet še nekoliko 
povečal prednost pred zasledovalci. 

S Češke pa so se najboljši avtokrosisti prese-
lili na nam najbližje prizorišče dirke za EP, v 
madžarski Nyirad. To dirko je zaznamovalo 
predvsem sobotno deževje in pa nekoliko pre-
senetljivi razpleti fi nalnih voženj. Tudi v Nyi-
radu smo lahko stiskali pesti za tri predstavnike 
Slovenije, le da sta ob Grgiču tokrat nastopila 
še dva Komendčana, Robert Kociper v diviziji 
3a in Igor Kern v diviziji 3.

Ob izključitvi domačina Szaba zaradi dveh 
prehitrih štartov v fi nalu, so med juniorji prva tri 
mesta pobrali Čehi. Slavil je Roučka pred Kubi-
čekom in Zemanom. Pred zadnjima dirkama 

ima Szabo le še točko predno-
sti pred Kubičekom. Po spek-
takularni nesreči s prevrača-
njem Fejfarja, ki se je za 
dirkača k sreči končala brez 
hujših posledic, je v diviziji 
TAX zmagal Litovec Paulius 
Pleskovas, drugi je bil Rus 
Pavel Sorochinsky, tretji pa 
Italijan, ki tekmuje za Češko, 
Christian Giarolo. Pleskovas 
je s to zmago prevzel tudi 
vodstvo v skupnem seštevku. 

Finalni nastop divizije 3a 
je postregel s trčenjem vode-
čih v skupni razvrstitvi, Če-
hov Musila in Hanaka, ki sta 

Madžarsko tako zapustila sklonjenih glav z 
uvrstitvama na repu fi nalistov. Prvič letos je 
slavil Nizozemec Chris Waldschmidt, svoj 
najboljši izid sezone pa je z drugim mestom 
popravil tudi Lagodny. Na tretjem mestu je 
pristal Slovak Igor Vlasaty. Tudi Kociper se 

letošnjega Nyirada ne bo rad spominjal, saj mu 
ni šlo po načrtih in je končal kot 31. Kljub to-
kratnem fi nalnem odstopu skupno še naprej 
zanesljivo vodi Musil, medtem ko se je druge-
mu Hanaku Lagodny približal samo na točko. 

Nemec Bernd Stubbe se v zadnjih sezonah 
le občasno pojavi na štartu dirke za EP, vselej 
pa je med kandidati za najvišja mesta. Pričako-
vanja je izpolnil tudi na svoji drugi letošnji 
dirki in drugemu mestu iz domačega Seelowa 
dodal še zmago v Nyiradu. Družbo na odru za 
zmagovalce sta mu delala dva češka reprezen-
tanta, izkušeni Petr Turek in vse boljši Marek 
Stloukal. Trenutno vodilni Francoz Baudet je 
končal na nehvaležnem četrtem mestu, s čimer 
je še nekoliko utrdil svoje vodstvo. Zelo dobro 
je kazalo Kernu, ki je bil v tretji vožnji na pragu 
uvrstitve v B-fi nale, a je po bližnjem srečanju z 
enim od konkurentov na koncu ostal celo brez 
uvrstitve. Povsem drugo zgodbo pa je očitno 
začel pisati Marcel Grgič. V konkurenci 27 
tekmovalcev se je najprej prebil v B-fi nale, 
kamor se uvrsti 18 najboljših, tam pa s samo-
zavestnim nastopom prišel do 5. mesta, kar 
posledično pomeni 13. mesto na dirki. S tem 
pa je Marcel postavil novo najboljšo uvrstitev 
Slovencev na dirkah za EP in vrgel rokavico 
kolegom iz domače scene…

Za dirkače, ki so v tej sezoni vozili le v DP-
ju je v tem trenutku tekmovanj že konec, pode-
ljeni pa so tudi naslovi prvakov, a ker je bila 
zadnja dirka v Tunjicah odpeljana šele 19. 
septembra, vam o končnem razpletu zaradi 
predčasnega zaključka redakcije Aplence še ne 
moremo poročati. Sočasno se je v Franciji od-
vijala tudi dirka za EP, ki pa se bo končalo teden 
dni za tem v Italiji, kjer bo ponovno nastopil 
tudi Grgič (morda bo tekmoval celo na dirki v 
Franciji). Zaključek PAA bo prvi vikend v ok-
tobru z dirko na hrvaški Rupi, v istem terminu 
pa bo logaški Blagomix racing park gostil tudi 
tretjo (sobota) in zadnjo, četrto preizkušnjo 
(nedelja) v relikrosu verjetno tudi z Ravnikar-
jem v zanj neznačilnem dirkalniku.

 Srečo Zupančič, slike: Matjaž Sedušak

Marcel Grgič vztrajno leti proti evropskemu vrhu

Kraljevska divizija 3 je postregla z 19 vozniki. 
Pole position si je privozil legendarni Petr Bartoš 
pred presenečenjem vikenda, soimenjakom in 
rojakom Kotvalom ter Francozom Baudetom. 
Grgič je podobno kot Rakovec napadel v B-fi na-
lu in prav tako zaključil na končnem 14. mestu. 

gorju Kernu je zmanjkalo nekaj sreče za B-finale v Nyiradu
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DOGAJANJA

166 kilometrski Ultra-Trail du Mont Blanc 
so sanje marsikaterega tekača in gorskega 
navdušenca. Do sedaj je na tej tekmi nasto-
pila le peščica Slovencev, letos pa je 29-le-
tnemu Juretu Grmšku uspelo preteči ultra-
maraton kljub začasni prekinitvi in slabemu 
vremenu.

Juretu Grmšku – Cvetu s Križa pri Komendi 
se je po začetnih zapletih pri prijavi uspelo 
udeležiti enega najbolj znanih ekstremnih ultra 
tekaških podvigov v Evropi. Udeleženci te 
tekme morajo premagati 9.500 višinskih metrov 
po treh alpskih državah okoli Mont Blanca. 

Tekme, ki se odvijajo v Franciji v istem obdo-
bju so dejansko štiri: najbolj znana je UTMB 
(Ultra-Trail du Mont-Blanc) – dolžina proge: 166 
km, vm: 9500, limit: 46 ur, sledijo ji CCC (Cour-
mayeur Champex Chamonix) – dolžina proge: 
98 km, vm: 5600, limit: 26 ur; TDS (Sur les Tra-
ces des Ducs de Savoie) – dolžina proge: 111km, 
vm: 7000, limit: 32 ur in najdaljša PTL (La Petite 
Trotte à Léon) – dolžina proge: 240 km, vm: 18 
000, limit: 114 ur. Vendar na tej razdalji morajo 
biti ekipe, po dva ali trije tekmovalci.

27. avgusta je spremljevalna ekipa, ki sva jo 
sestavljala Tomaž Cukjati in Sandra Prešeren 
iz Kamnika, Cveta pospremila na start, vendar 
so po 21. kilometru organizatorji tekmo preki-
nili, saj je slabo vreme za 2300 tekmovalcev 
predstavljalo preveliko nevarnost. Tako so 

Najboljši Slovenec na tekmi UTMB v Franciji

tekmo nadaljevali naslednji dan v 
Courmayeurju in združili tekmovalce 
iz dveh tekem skupaj, UTMB (Ultra-
Trail du Mont-Blanc) in TDS (Sur les 
Traces des Ducs de Savoie), za katero 
so odpovedali že štart. Cveto je torej 
na koncu brez večjih težav pretekel 
98 km in 5.500 višinskih metrov v 
času 14:54:05 in zasedel odlično 113. 
mesto med 1200 tekmovalci, kolikor 
jih je dejansko startalo po prekinitvi 
in skrajšanju tekme. V svoji kategori-
ji SE H (23–39 let) je bil 65.

Cveto se je na izziv začel psihično 
in fi zično pripravljati že decembra la-
ni, ko se je uspešno prijavil na tekmo. 
Vendar pa mu je zaradi službenih ob-
veznosti pred tekmo zmanjkovalo časa 
za treninge. Ves čas so mu stali ob 
strani prijatelji in družina, ga bodrili 
in spremljali. Pri prevodih v franco-
ščino in obratno mu je pri vpisovanju 
na tekmo veliko pomagal prijatelj Danijel Ha-
romet-profesor francoščine, podporo je dobil 
tudi v Klubu gorskih tekačev Papež, ki ga fi -
nančno podpira, že nekaj let pa ga na njegovih 
podvigih ustrezno opremlja Matjaž iz Koala 
sport Bled.

Tekmovalci takih in podobnih izzivov se 
zavedajo, da tekme prinašajo tudi negativne 

UTMB v kampu v Chamonixu

Za nami je začetek zadnjega četrtletja tega leta. 
Seveda to ni čas za dokončni obračun našega 
ravnanja na področju varnosti. Premoženjske, 
osebne, prometno-varnostne in kulturne zave-
sti posameznika.

Je že res, da je bilo po uradnih podatkih v 
letošnjem letu do 1. 10. na naših cestah 35 
manj smrtnih žrtev, da je bilo tudi manj prome-
tnih nesreč, zato pa je bilo toliko več prometnih 
nesreč z najhujšimi posledicami. 

V osmih mesecih je policija obravnavala več 
kot 14.000 pijanih voznikov, od  teh je bilo kar 
6.200 pijanih voznikov »zrelih« za prenočeva-
nja v policijskem »hotelu«. Toliko samo v 
razmislek o splošnem stanju v državi, za stro-
kovno oceno so pristojni drugi.

Je čas, ko je stanje cestišča vse prej kot var-
no, če le pomislimo, koliko je na cesti blata, v 
bodoče tudi odpadlega listja. Odlična podlaga 
za nenadzorovan ples po asfaltu. O čiščenju 
vozišča pri izvozih s stranskih poti ali s polja 
vemo malo, ali pa se na to požvižgamo. Pri 
začasnem izvozu z gradbišča drugega dela PC 
največkrat stoji cisterna z vodo in delavec, ki 
sproti čisti onesnaženo cesto ali pometa prah s 
ceste. Začetek novega obnašanja gradbincev? 
Upajmo.

Ko to pišem, je do 15. oktobra samo še en 
teden. Smo pomislili na zimsko obutev naših 

Jesen je čas za premislek
avtomobilov, kot nam to nalaga zakon? Pa na 
ostalo potrebno zimsko opremo ali celo na 
preventivni pregled na servisu, da bo naše vo-
zilo zimo preživelo celo in nepoškodovano?

Vsako jutro megla, vsak večer tudi ni jasen. 
Srečujem veliko ljudi, tudi mlajših, ki jim je 
vidnost deveta briga. Kresnička ali odsevni trak 
lahko reši življenje. Pa še to – urejeno križišče 
s prehodom za pešce pri Kralju v Mostah je 
nekaterim (predvsem malo večjim) šolarjem 
napravljeno zato, da ga mirno ignorirajo.

V naši občini pa smo bili septembra nekako 
na povprečju obnašanja in etičnih norm.

Zgodili so se štirje vlomi. 
Gospodarska kriza in kriza vrednot vedno 

bolj kažeta zobe, pa si je zaenkrat še neznani 
nepridiprav omisli »zlato rezervo«, ki jo je 13. 
9. pri vlomu v stanovanjsko hišo v Mostah 
pospravil v svojo malho. Jesen je tudi čas za 
razna opravila in popravila, pa je nekomu pri 
tem zmanjkalo orodja, ki si ga »izposodil« kar 
pri vlomu v lopo na Križu. 30. 9. se je pone-
srečil vlom v bencinski servis. Je pot nadaljeval 
peš, ali pa je z ostankom goriva (in verjetno 
denarja) žalostno premišljal o »nesrečni« uso-
di? Podobno se je zgodilo tudi vlomilcu, ki je 
brezuspešno poskusil vlomiti v osebni avto v 
Komendi. So ga pri poizkusu vloma zamikali 

predmeti, »razstavljeni« v avtu?

Tatovi so bili na delu petkrat.
Dve kolesi sta (9. 9.) protipravno in brez la-

stnikove vednosti menjali lastnika v Komendi, 
19. 9. je nepridiprava zamikalo tuje kolo v ko-
lesarnici v Mostah. Dvema voznikoma pa je 
med vožnjo zmanjkalo goriva, pa sta ga kar 
»brezplačno« natočila tam, kjer je gorivo obi-
čajno na razpolago – seveda proti plačilu. 
Skoraj smili pa se mi nepridiprav, ki si je 23. 9. 
na Gori naložil težko breme salonitk (tujih se-
veda), pri tem pa pozabil, kako je ta snov 
zdravju škodljiva. Ko bi začel tako kihati, da bi 
ga slišali tudi organi pregona, bi bilo kar zaže-
leno. Pa se želje ne uresničujejo vedno.

Javni red in mir.
Samo enkrat sta se 10. 9. sprla znanca na 

Glavarjevi v Komendi.

Prometne nesreče
Na cesti Moste-Brnik pri Potoku je počilo 

zaradi nepravilnega prehitevanja, nesrečo pa je 
doživela tudi peška, 24. 9. na Podborštu. Več 
podatkov zaenkrat ni..

Varno in prijetno jesen želim!
Tone Ogorevc

strani kot so utrujenost, premraženost, lakota, 
nevarnost raznih poškodb, padcev itd. Veliko 
tekmovalcev že pred ciljem odstopi. Statistika 
pa pravi, da tekmo konča le 52 % udeležencev. 
Juretu je vse to uspelo in že snuje načrte, kako 
bo naslednje leto pretekel vseh 166 kilome-
trov. 

Tomaž Cukjati in Sandra Prešeren 
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Mali oglas
NOV originalni STOKKE TRIPP TRAPP stolček prodam. Cena 100 
EUR.

Stolček je nov, originalno zapakiran in NERABLJEN. V paketu: 
stolček, varovalo, orodje za montažo - barva natur.

Cena novega v trgovini je 179 EUR!
Tina 040/668-523

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 zaporedno 
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
Člani uredništva: Viktorija Drolec, Vera Kepic, Tone Ogorevc, Sabina Ojstršek, Jože Pavlič, Katarina Pavlinič, Mihaela Poglajen, Tanja Sušnik, Ana Zarnik, dr. Marko Žerovnik... 
Priprava za tisk in tisk: BOLD. Naklada: 1880 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 11 bo izšla 26. novembra 2010. Gradivo za objavo, 
tudi čestitke in oglase, oddajte do četrtka, 11. novembra 2010  

Odšli so...
Anica Sinčič, rojena 15. 7. 1928, Žeje pri Komendi 4 J, stara 82 let 
Jakob Burgar, rojen 8. 10. 1945, Moste 100, star 65 let

Prazen dom je in dvorišče,   
zaman oko Te naše išče. 
Solze, žalost, bolečina
ostale nam so… in praznina.

V SPOMIN 
Mineva pet let, ko se je 3. novembra  poslovil od nas 

FRANCE LUKANEC
s Križa

Zahvaljujemo se vsem, ki se ga spominjate in obiskujete njegov 
prerani grob. 

Vsi njegovi

Veliko si pretrpel
a vse lepo si sprejel.
Zdaj Bog te je vzel k sebi,
da tam gori se boš odpočil,
nam pa vero, upanje delil.

V 72. letu nas je prezgodaj zapustil naš 
dragi mož, ati, ata, pradedi, brat, stric 
in tast

JANEZ KONCILIJA
iz Suhadol

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sovaščanom, 
njegovim sošolcem, nekdanjim sodelavcem, prijateljem in znan-
cem.

Posebna zahvala pa gasilcem in gasilskim veteranom, ki ste ga z 
vsemi častmi pospremili k zadnjemu počitku in govorniku za ganlji-
ve besede slovesa.

Hvala vsem za izrečene besede sožalja in tolažbe, za podarjeno 
cvetje, sveče in darove za svete maše.

Hvala tudi dr. Mohor Kovačevi za dolgoletno zdravljenje in vso 
pomoč ter fi zioterapevtu Urbanu za trud, ki ga je posvetil našemu 
atu.

Najlepša hvala gospodu župniku Zdravku Žagarju in gospodu 
Pevletu Piberniku za spremstvo na zadnji poti in darovano sveto 
mašo.

Spomin in njegova dela bodo ostala za vedno z nami.
Hvala vsem.

Ker sonca luč Ti ni dala pogleda,
objela Te je dimenzija večnega razgleda. 
Tvoja pokončna hrbtenica sili vlaka se je uklonila,
vzela nam je očka, sina, brata, strica.

Duša Tvoja ne pogreša več telesa, 
saj privlačnejša so ji Nebesa.
Čeprav vedno ne razumemo Tvoje govorice, 
kažeš nam pot večne resnice.

ROK 

HORVAT

20. oktobra je minilo šest let, odkar si nas vse prezgodaj zapustil.
Z ljubeznijo se Te spominjamo.

Vsi njegovi
Komenda, 20. 10. 2010 

Avtobus v Ljubljano 

Tudi s Križa 
in iz Komende
KamBus, družba za prevoz potnikov, turizem in vzdrževanje vozil iz 
Kamnika, je na prošnjo zainteresiranih za prevoz v Ljubljano uvedla 
avtobusni prevoz tudi skozi vas Križ in Komendo. Od 1. novembra 
bo namreč avtobus, ki bo odpeljal iz Podgorja ob 6.25, peljal tudi 
skozi vas Križ in Komendo ter naprej skozi Mengeš in Trzin v Lju-
bljano, kamor bo po voznem redu prispel ob 7.12. 

– A. Ž.

ZAHVALE
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Napovednik dogajanj v novembru
Osmi koncert talentov - Ustanova Petra Pavla Glavarja vabi na že 
osmi koncert domačih talentov, ki bo v soboto, 13. novembra, ob 
18. uri v dvorni Doma krajanov Antona Breznika na Križu.

MRAVLJIŠČE išče 
MLADE MENTORJE!
Imaš kaj prostega časa? Je prostovoljno delo zate lahko izziv?
Bi rad delal z mladino in si ustvarjalen na kateremkoli področju?
Potem pokliči 031/297-712 ali piši na mravljisce@gmail.com!
Več o dejavnostih na www.mravljisce.com. Srednješolcem se men-
torstvo šteje kot del obveznih izbirnih vsebin!
»NAJ BO MLADOST ZDRAVA NOROST!«  

ET-TT odbojkarska liga 2010-2011 – 4. tekma iz koledarja EL-TT 
odbojkarske lige 2010/11 Društva prijateljev športa bo 6. novembra 
ob  15. uri v športni dvorani v Komendi.

Martinovanje - Lahovški gasilci vabijo na Martinovanje, ki bo v 
športni dvorani Cerklje, 6. novembra, ob 20. uri. Igrajo stara zased-
ba POP DESIGN in ansambel BRATOV POLJANŠEK.   

Karate – Sankukai karate klub Komenda vabi v nedeljo, 7. novem-
bra, ob 15. uri v Športno dvorano v Komendi na državno prvenstvo 
za dečke v borbah in za deklice v katah. Sodelovalo bo 20 sankukai 
karate klubov in sekcij in cele Slovenije.

Fosilna dediščina -  Iz ciklusa predavanj o fosilni dediščini Tunji-
škega gričevja bo v salonu gradu Zaprice drugo predavanje v 
sredo, 10. novembra, ob 18. uri. Naslov predavanja bo Fosilna 
dediščina Tunjiškega gričevja, predavala pa bosta dr. Jure Žalohar 
in Tomaž Hitij.

Utrinki 
Oktober je Mesec požarne varnosti.   ●

Tudi letos so gasilci v vseh treh društvih 
v občini namenili posebno skrb varstvu 
pred požari, usposabljanju, pregledu hi-
drantov,... Gasilci na Križu so bili orga-
nizatorji občinske vaje vseh treh društev. 
Rešiti so morali otroke in pogasiti ogenj, 
ki so le-ti zanetili med igro. V vaji je sode-
lovalo 50 gasilcev in osem vozil, ogledal si 
jo je tudi župan in gasilcem zaželel dobro 
pripravljenost ter čim manj intervencij.   

Gasilci v Komendi pa gradijo. Prizidek za   ●
nove garaže in stari gasilski dom že imata novo streho. Do-
mači obrtniki iz Komende hitijo z inštalacijskimi deli, v od-
boru za gradnjo pa skrbno bdijo nad potekom del in denarjem. 

Projekt je zelo zahteven, saj stroški gradnje 
bremenijo društvo. Vsaka pomoč je seveda 
več kot dobrodošla. Zato: Na pomoč! piše 
Mihela Poglajen.

Krajevna organizacija Zveze združenj   ●
borcev za vrednote NOB v Komendi s 
predsednikom Filipom Železnikom je pred-
zadnji petek (22. 10.) pred počitnicami pri 
spomeniku pri Vodnjaku v Mostah pripravi-
la spominsko svečanost. Nastopili so učenci 
Osnovne šole in Mešani pevski zbor DU. 
Praznični nagovor je imel podžupan Mirko 
Kepic, venec pa sta k spomeniku položila 
župan Tomaž Drolec in Nande Vode.  

Pod naslovom 5 x STOP je COOL je v organizaci-  ●
ji Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
v Komendi, ki mu predseduje Andrejka Črtanec, potekala 
delavnica s  preventivnimi soočenji z mladimi. Namenjena je 
bila učencem sedmih, osmih in devetih razredov. Najbolj 

preventivno doživeto pa je bilo srečanje 
z vrstnikom, ki je doživel hudo prometno 
nesrečo. 

Nekaj časa je bilo negotovo, ali bo, ali   ●
ne bo. Potem pa se je Jože Dodig odločil. 
Če ga ne bo, bo naslednjič težko še kdaj. 
Zato je oktoberfest bil, napolnil dvakrat 
šotor na hipodromu in potrdil, da se je 
prireditev prijela tudi za naprej.

Nekateri kandidati (za župane) so v   ●
nedeljo, 24. oktobra, »tekli« drugi žu-
panski tek. Tomaž Drolec, ki je uspešno 
končal tek že v prvem krogu, pa je to-
krat (prav tako uspešno) tekel ljubljan-
ski maratonski tek.

Andrej Žalar

Gasilska vaja na Križu Gasilski dom v Komendi  

Spominska svečanost v Mostah 
5 x STOP je COOL

Tradicionalni fejst oktober 
Ne drugi krog, ampak maratonski tek

... 
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G isilskiki ddom v KKomendidi  



RAČUNOVODSKE STORITVE
za družbe, s.p. in društva

PRVI MESEC BREZPLAČNO
 MIBOS d.o.o.

e-mail: mibos@volja.net
tel: 01/83 14 515, GSM: 031 305 451

Gora pri Komendi 13, 1218 Komenda
Odprto: od 12. do 23. ure
Dostava: od 12. do 22. ure
Telefon: 01 83 43 666
e-mail: info@gorjan.com, www.gorjan.com
 
Ponudba: 

dvajset vrst pic, druge jedi, dodatki, sola   ●
 te, sladice
vsak petek odojek z ražnja, vsako sredo    ●

 piščanec z žara
pripravljam zamrznjene pice za lokale  ●
sposojamo peči  ●

1. nagrada: PLOŠČA z žara za dva
2. nagrada: MEŠANO na žaru
3. nagrada: ČEVAPČIČI 

NAGRADNA KRIŽANKA
Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo 
REŠITEV GESLA) pošljite na naslov: Uredni-
štvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda DO 
VKLJUČNO 11. NOVEMBRA. Na kuverto 
napišite: ime, priimek, naslov in pripišite Na-
gradna križanka. 

Nagrajenci križanke PETROL Bencinski 
servis Komenda, Poslovna cona Komenda,  
Žeje pri Komendi 100, 1218 Komenda 

1. nagrada: Bon za gorivo v vrednosti 50,00 € 
– JERNEJA BRATUŠA, NORŠINCI 1 E,  
9240 LJUTOMER 
2. nagrada: Bon za gorivo v vrednosti 30,00 € 
– DEJAN HAFNER, GLAVARJEVA CESTA 

60, 1218 KOMENDA 
3. nagrada: Pranje avtomobila (3 krat) + kava 
– TONE ŠPRUK, ZAJČEVA CESTA 1 , 1218 
KOMENDA 
4. nagrada: Pranje avtomobila (3 krat) + kava 
- MARIJA LETNAR, SUHADOLE 44 A, 
1218 KOMENDA 
5. nagrada: Pranje avtomobila (3 krat) + kava 
– ANKA MARIN SAVIČ, NEUBERGERJE-
VA ULICA 17, 1000 LJUBLJANA 

Čestitamo! Nagrade nagrajenci lahko uveljavi-
jo na podlagi poslanega potrdila po pošti in 
osebnega dokumenta v PETROL Bencinski 
servis Komenda, Poslovna cona Komenda, 
Žeje pri Komendi 100, 1218 Komenda.



Gora pri Komendi 13
1218 Komenda

Svetovanje, načrtovanje
Urejanje, vzdrževanje

Nasaditev:
VRTOV• 
ZELENIH POVRŠIN• 
PARKOV• 
SKALNJAKOV• 
ŽIVIH MEJA• 
VARNO KRČENJE ALI • 
ODSTRANJEVANJE 

DREVES IN GRMOVNIC

051 615 557 Robert
041 615 557 Tomaž
info@gorjan.com 

NOVO PRAVI LESKOVAČKI ROŠTILJNOVO PRAVI LESKOVAČKI ROŠTILJ
Odprto: od 12. do 23. ureOdprto: od 12. do 23. ure
Dostava: od 12. do 22. ureDostava: od 12. do 22. ure

Ponudba: Ponudba: 
dvajset vrst pic, druge jedi, dvajset vrst pic, druge jedi,     ●●

 dodatki, solate, sladice  dodatki, solate, sladice 
vsak petek odojek z ražnja, vsak petek odojek z ražnja,     ●●

 vsako sredo piščanec z žara vsako sredo piščanec z žara
pripravljamo zamrznjene pice pripravljamo zamrznjene pice     ●●

 za lokale za lokale
sposojamo pečisposojamo peči    ●●

ČEVAPČIČIČEVAPČIČI
ŠPIKANI ČEVAPČIČIŠPIKANI ČEVAPČIČI
ČEVAPČIČI S KAJMAKOMČEVAPČIČI S KAJMAKOM
PLESKAVICAPLESKAVICA
ŠPIKANA PLESKAVICAŠPIKANA PLESKAVICA
PLESKAVICA S KAJMAKOMPLESKAVICA S KAJMAKOM
POLNJENA PLESKAVICAPOLNJENA PLESKAVICA
UŠTIPKIUŠTIPKI
MEŠANO MESO NA ŽARUMEŠANO MESO NA ŽARU
RAŽNJIČIRAŽNJIČI
SVINJSKI MEDALJONI S KAJMAKOMSVINJSKI MEDALJONI S KAJMAKOM

SVNJSKI FILE
PIŠČANEC NA ŽARU (stegna)
PIKANTNA KLOBASAPIKANTNA KLOBASA
KOTLETIKOTLETI
VEŠALICA (bela)VEŠALICA (bela)
PREKAJENA VEŠALICAPREKAJENA VEŠALICA
VEŠALICA NADEVANA VEŠALICA NADEVANA 
PLOŠČA GORJAN za 2 osebi + prilogaPLOŠČA GORJAN za 2 osebi + priloga

PREBRANECPREBRANEC
PEČENA PAPRIKAPEČENA PAPRIKA

SVNJSKI FILSVNJSKI FILE
PIŠČANEC NA ŽARU (stegPIŠČANEC NA ŽARU (stegn

NOVO: JEDI Z ŽARA NOVO: JEDI Z ŽARA 

KAJMAK KAJMAK 
PEČENI PEKOČI FEFERONI PEČENI PEKOČI FEFERONI 
URNEBESURNEBES
LEPINJALEPINJA

Po naročilu:Po naročilu:
JAGNJENTINAJAGNJENTINA
KOZLIČEKKOZLIČEK
ODOJEKODOJEK
PIŠČANEC Z  ŽARA PIŠČANEC Z  ŽARA 
(ob sredah ali po predhodnem naročilu) (ob sredah ali po predhodnem naročilu) 


