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VSEM OBČANKAM IN OBČANOM 

ŽELIM LEPE IN DOŽIVETE BOŽIČNE 

PRAZNIKE. V PRIHAJAJOČEM NOVEM 

LETU NAJ VAS SPREMLJAJO ZDRAVJE, 

MIR, VESELJE, SREČA IN DOBRO 

MEDSEBOJNO SODELOVANJE TER 

RAZUMEVANJE.

NAJ BO NAŠ PRAZNIK SAMOSTOJNOSTI IN 

ENOTNOSTI DAN VESELJA IN PONOSA! 

MIHA NOVAK

NAČELNIK UPRAVNE ENOTE KAMNIK S SODELAVCI

Celo leto naj bodo z nami zdravje, 

mir, veselje in ustvarjalno 

sodelovanje.

Vsem občankam in občanom želimo 

vesel božič in srečno leto 2011.

Iskrene čestitke ob dnevu 

samostojnosti

Župan občine Komenda

Tomaž Drolec

z občinsko upravo in Občinskim svetom 

»Z dvema milijonoma in pol, kolikor 
nam jih država nameni za občinsko po-
rabo od vaših prispevkov iz dohodnine, 
bi nam ostalo tisoč evrov za vse investi-
cije, če ne bi tudi sami skušali kaj pri-
gospodariti. Samo za varstvo najmlajših 
namreč porabimo skoraj polovico te 
porabe,« je  na prednovoletnem sreča-
nju s predsedniki društev in svetniki iz 
prejšnjega ter novega mandata župan 
Tomaž Drolec med drugim orisal leto-
šnjo in trenutno fi nančno sliko ter pri-
hodnje izglede. Pri tem je spomnil, da 
je pred leti imela občina Komenda pro-

VESELI DECEMBER

Veseli december z razmišljanji  
Zaradi pomanjkanja dogodkov nas letos zagotovo ni razočaral. Še dobro pa, da je bilo v občini več 
dobrih, kot pa nasploh v državi.

račun vreden tudi 15 milijonov 
evrov. Danes je le še ugotovi-
tev, da se zakon o primerni 
porabi občin ni spremenil že 
dobro desetletje. V občinskih 
vrečah pa  se vse bolj vidi 
dno. 

Ja, po vseh občinah je po-
dobno. Marsikje, kjer se po 
volitvah še niso uskladili in 
prav organizirali, pa je ta tre-
nutek še slabše. Tako se zdi, da 
ga v državi ni, ki bi bil zadovo-

samostojnosti neprimerljivo več kot 
prej v veliko daljšem obdobju pod 
okriljem velike sosede, pa je  december 
še toliko bolj drugačen. Najbrž tudi za-
to, ker občina Komenda danes premore 
toliko društev, kot marsikje cela deseti-
na občin skupaj; sploh če  podatek pri-
merjamo na število občanov. 

- - -
Začelo se je v občini pripravljanje na 
konec leta že s poznano prireditvijo 
Gašperjev Miklavž in potem z Mi-
klavževanji po vaseh. Pa ne le velika  
Miklavževa prireditev v športni dvora-

ljen z vsakodnevnim vsak-
danom.

A december je že zato, 
ker je zadnji letu, ker je na 
koncu poln pričakovanj in 
slovesnih razpoloženj, ven-
darle malo drugačen od 
drugih mesecev. V občinski 
Komendi, kjer je v dvanaj-
stih letih uspelo narediti v 

Prenovoletno srečanje s svetniki Zahvala Mirku Kepicu za 12-letno delo

Miklavž je po vaseh obiskal najmlajše

Gašperjev Miklavž je tudi letos pripravil prireditev Miklavža so za starše pripravili tudi devetošolci
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Hvala Roman Kamšek
V začetku decembra je sneg razveselil 
predvsem najmlajše. Veliko otrok svoje pr-
ve zavoje in dirke s sanmi prične na hribčku 
ob cesti med Goro in Križem. Zahvalili bi 
se radi Romanu Kamšku, ki že nekaj let 
skrbi za pripravo podlage za smučanje in 
sankanje.

ni, tudi devetkarji so v dvorani  v Komen-
di pripravili Miklavžev koncert. 

- - -
Po občini se je v zadnjih dneh »razcvete-
lo« tudi kar nekaj  novoletnih jelk, dobili 
pa smo v Lončarjevem muzeju na Pod-
borštu prvič tudi jaslice. Za posebno raz-
položenje je poskrbela tudi Zima, ki je 
nasula kar lepo belo odejo. Namesto sani 
s kraguljčki, ki so že kar precej davna 
preteklost, pa so se   predstavili vodiški 
godbeniki z novoletnim koncertom in ga 
sklenili s tradicionalnim Radecki mar-
šem. 

- - -
Kako velik in hiter razcvet so dosegli v 
Twirling in mažoretnem klubu, so v dvo-
rani šole v Mostah pokazale mažoretke. 
Vodstvu in mentorici Aniti zares iskrena 
pohvala, saj Komenda z mažoretkami vse 
bolj stopa na še eno, posebno prepoznavno 
pot. 

- - -
V društvenih pregledih in ocenah se ob 
konjenikih, nogometaših, tenisačih tokrat 
še posebej kažejo tudi komendski gasilci. 

Ko so letos dobili novo gasilsko vozilo, je 
bilo slišati: Kaj pa štalca (ki jo pozna stari 
pregovor). A so vsem  hudomušnim in 
pikrim »radovednežem« prav ta mesec 
zavezali jezike, saj so v petih mesecih 
zgradili tudi štalco; in to kar za štiri avto-
mobile.

- - -
Po letošnjem izdelovanju adventnih venč-
kov so Skavti prinesli tudi Betlehemsko 
luč. Konjeniki se bodo srečali na Križu. S 
skupno Fletno  prireditvijo pa se bodo 
poklonili prazniku samostojnosti in bliža-
jočemu  Silvestru in novemu letu v dvora-
ni v Komendi to nedeljo.

- - -
Ja, letošnji komendski december res ne 
kaže prav nikakršne potrte slike. Kot da se 
bolj kaže in ravna po izreku, po katerem 
je poznan župan, ki rad  pove, da je pozi-
tiven. In zato naj bo po njegovo, da vsi, ki 
so tudi letos sodelovali v oblikovanju de-
cembrskih dogajanj v občini, zaslužijo ob 
koncu leta, in ob čestitki za 2011, 
APLAVZ. 

Žalar

VESELI DECEMBER

Prednovoletni pogovor s predstavniki 
društev

Novoletni koncert vodiške godbe

V dvorani šole v mostah so se predstavile mažoretke

Skavti so z lučjo prišli tudi k županu
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ŽUPANOVA BESEDA

Leto se izteka. Lahko bi rekli, da je bilo pe-
stro, zanimivo, burno, dinamično, mozaično 
obarvano, če se izrazim v prispodobi. Kako 
bi ga vi označili  gospod župan?

»Poznano je, da sem po naravi pozitiven. 
Zato bi tudi v tej oznaki rekel, da je bilo leto 
2010 zelo pozitivno. Med najpomembnejšimi 
uspehi so novi hlevi in sejmi Konjeniškega 
kluba ter novi prostori Nogometnega kluba, 
imamo varno Kranjsko cesto s pločnikom in 
urejenim odcepom z državne ceste v Komendo, 
križišče pri Kralju in pločnik ob stanovanjskih 
objektih v Mostah. Na Glavarjevi cesti od Do-
ma kulture do športne dvorane je bila zgrajena 
kanalizacija na najbolj zahtevnem odseku v 
občini. Nov most je na cesti na Komendsko 
Dobravo, šola v Mostah, kjer se gradi prizidek, 
je dobila urejeno parkirišče… Za številne 
uspehe v tem letu velja pohvala društvom v 
občini.

Ni pa manjkalo različnih grenkih priokusov. 
Predvsem je ta, neredko mučna grenkoba, pri-
hajala iz upravnih ustanov, ki se nanašajo na 
posle z državo; recimo Poslovna cona in njena 
ureditev oziroma kar zadeva Prostorski plan, 
ki ga čakamo že nekaj let. Upam, da ga bomo 
vsaj prihodnje leto dočakali. Pri projektih, pri 
katerih je, če tako rečem, vpletena državna, ta 
ali ona državna institucija, se o rokih ni moč 
dogovarjati in sporazumevati, ker enostavno 
ne držijo. Žal, ampak tako pač je, da se država 
pravil, ki jih je sama napisala, najmanj drži.«

Kar stroga ocena torej. Ampak vseeno 
dajete vtis, da za vas, za župana Komende, 
ni tako težke zadeve, naloge, cilja, da se ga 
ne bi lotili in tudi uresničili? 

»Še enkrat bom ponovil, da sem večni opti-
mist. Morda zato včasih tudi pretiravam. Seve-
da pa se potem tudi zato trudim, da plane ure-
sničimo. Res pa je, da ta kriza, v svetu, še 
posebej v Sloveniji, ni naklonjena denarnim 
projektom. Vendar nam zadnje čase uspe mar-
sikateri projekt uveljaviti in speljati skozi tako 
imenovano javno zasebno partnerstvo. V mi-
slih imam na primer Medgeneracijsko središče 
v Komendi, kjer je tudi država spoznala, da z 
lastnim fi nanciranjem občina, oziroma občine 
nasploh, v državi tovrstnih projektov same ne 
bodo mogle izpeljati. Mogoče bomo uspeli, da 
bomo to »formulo« lahko uporabili tudi pri 
fekalni kanalizaciji, ki je prednostna naloga v 
občini v prihodnje, pa pri izgradnji infrastruk-
ture športnega parka v Komendi. Vsaj nekaj 
tovrstnih poskusov, bi rekel, bo prihodnje leto 

Župan Tomaž Drolec 

Imamo dovolj zastavljenih 
programov 
«Toliko laže bomo dosegali in uresničevali cilje, kolikor bomo vsi 
skupaj sporazumni in enotni. - Država pa se pravil, ki jih je sama 
napisala, najmanj drži.«

in leta 2012; sploh, ker 
pričakujem, da bomo zaradi 
poslovne cone prihodnje 
leto, in predvsem naslednja 
leta, spet zadihali v občini 
z bolj polnimi pljuči. 

Zato bi takole sklenil 
odgovor: Vsakomur, ki 
dvomi v program, v napo-
vedi in uresničevanje ciljev, 
povem, da vse, v kar sem 
verjel in smo bili vsi skupaj 
prepričani, smo uresničili. 
Tega pa v dvanajstih letih 
naše občine, priznajmo, ni 
bilo ravno malo.«

Kako sedaj kaže končanje infrastruktur-
nih del v Poslovni coni. Malo se je zakasnilo, 
mar ne?

»Nekako 30 do 40 delovnih dni nas ta trenu-
tek loči od odprtja, od rezanja traku, da bo 
zgrajena infrastruktura na vseh 75 hektarih. 
Gradbenemu podjetju Primorje je ni uspelo 
dokončati, ker je bila zima s snegom prehitra.«

Ali pa so oni prepočasi delali?
»Ali pa so oni prepočasi delali. Ampak pre-

pričan sem, da bodo spomladi vsi, ki bi v coni 
že radi zidali, lahko začeli. Vsekakor pa projekt 
Poslovne cone ni majhen. Težak je 12 milijo-
nov evrov in 80 odstotkov del je končanih. V 
coni je na primer 7 kilometrov cest, 14 kilome-
trov pločnikov, 400 svetil javne razsvetljave, 
14 transformatorskih postaj, da ne govorim o 
meteorni in drugačni kanalizaciji… 

To je naložba občine Komenda za jutri, ob-
činski dragulj na podlagi zakonodaje o obdav-
čitvi premoženja. To bo občinska milijonska 
renta vsako leta, od katere bo občina živela. 
Zato bi ta trenutek le še rekel, da bo prihodnje 
leto za občinski praznik slovesno in da je 60 
odstotkov zemljišč v coni že oddanih.«  

In kako naj bi izgledalo, po vaše optimi-
stično, prihodnje leto v občini?

»Vse oči so že uprte v pripravo občinskega 
proračuna. Zagotovo novih programov ne bo-
mo oblikovali, saj imamo že zastavljenih do-
volj.

Najprej bomo skrbeli za najmlajše. Dobili 
bomo prizidek k šoli v Mostah (tudi za nekaj 
varstva najmlajših), štiri oddelke vrtca v Ko-
mendi v Medgeneracijskem središču in (takšna 
so trenutna razmišljanja) 6-oddelčni zasebni 
vrtec v Poslovni coni. Seveda še naprej načrtu-
jemo gradnjo našega centralnega vrtca, za kate-

rega imamo zemljišče, ki pa je pogojeno z zadr-
ževalniki. No, in prav zadrževalniki na Tunjici 
in Pšati iz volilnega programa bodo prednostna 
naloga in zame »zakon«. Po novem letu se bo 
začela gradnja Medgeneracijskega središča. V 
Poslovno-stanovanjskem središču bomo priho-
dnje leto dobili Mercatorjevo trgovino, med 
glavnimi projekti pa bo seveda kanalizacija od 
zahodne meje s Cerkljami do križišča pri Kralju 
s povezavo na čistilno napravo v Domžalah. 
Pripravljali pa bomo tudi potrebno dokumenta-
cijo za bodoči športni center.« 

V občini, ki je mimogrede posebna po kar 
57 društvih na 5500 občanov oziroma prebi-
valcev, se torej tudi 2011 obeta živahno le-
to? 

»Zagotovo in toliko laže bomo dosegali in 
uresničevali cilje, kolikor bomo vsi skupaj 
sporazumni in enotni. Kar pa zadeva društva, 
sem vesel, da jih imamo,

in to tako uspešnih, čeprav se mi včasih za-
zdi, da na trenutke zmanjkuje občanov za obi-
skovanje vseh prireditev.«

Kje boste silvestrovali?
»Doma, skupaj z eno od hčera in njenim 

možem, ki sta se vrnila domov čez praznike. 
Mogoče si bomo ogledali v Ljubljani ognjemet 
ob polnoči«.

Želja.
»Vsem želim veliko zdravja, čim več pozi-

tivne energije in da bi se imeli čimbolj radi še 
naprej. To nas bo pripeljalo do zastavljenih ci-
ljev.«

Pa tudi županu veliko zdravja.
»Hvala, tudi uredniku Aplence. In uspešno 

delo s sodelavci še naprej pri skrbi za vsebinsko 
oblikovanje občinskega glasila za občane.«

Andrej Žalar
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AKTUALNO

Ker je želja in tudi potreba po sodelovanju 
med društvi upokojencev Cerklje, Vodice in 
Komenda še vedno živa in prinaša skupne ko-
risti pri razvedrilnem programu za širok krog 
gledalcev vseh treh občin, bo letos, v soboto, 
26. decembra, začela svojo pot priljubljena 
prireditev Skupaj se imamo fl etno, v Komen-
di. Prireditev bo ob 18. uri v dvorani kulturnega 
doma.

Vsa leta doslej je prireditev z velikim tru-
dom, zanesenjaštvom in znanjem režiral režiser 
in vodja folklorne sekcije DU Komenda, Val-
ter Horvat, s katerim sva izmenjala nekaj 
njegovih misli in zamisli o tokrat nekoliko 
prenovljeni in dopolnjeni vsebini, za katero je 
začutil, da ji je potrebno dodati nekaj svežega. 
Saj je bilo doslej že 5 prireditev s skoraj enako 
zasnovo in vsebino. 

Tako so sedli skupaj predstavniki vseh treh 
društev, se pogovorili in dogovorili, da bodo 
društva prispevala naslednje vsebine: DU 
Cerklje bo zastopano s humorističnim skečem 

Tradicija ne sme izumreti
Most, ki razkriva prigode okoli spora za dedi-
ščino, folklorna skupina pa bo zaplesala splet 
gorenjskih plesov Pa sem fantič vesel. Člani 
DU Vodice bodo z zabavno glasbeno skupino 
Ropotavčki pričarali svojstveno doživetje, 
medtem ko bo glasbena skupina Korenine s 
posebnimi instrumenti, izdelanimi iz korenin, 
pričarala svojstvene zvoke plemenitosti glasov, 
ki jih lahko daje samo les s svojim posebnim 
zvokom, zraslim iz narave. Skupino vodi Tone 
Škarja, ki je vse instrumente tudi lastnoročno 
izdelal. Pevska skupina pa bo obudila stare 
vinske pesmi.

Valter ne bi bil Valter, če ne bi k sodelovanju 
povabil tudi mlajše generacije. Tako bodo 
program poživile mažoretke Mažoretnega 
kluba Komenda, ki ga vodi Anita Omerzu. Oba 
s sogovornikom sva prepričana, da bo to ne-
dvomno lepa 
in živahna po-
pestritev, kjer 
se bo iskriva 
mladost sreča-
la in sodelo-
vala s »starimi 
mački« - oboji 
pa bodo lahko 
ponosni na 
medsebojno 
sodelovanje. 
DU Komen-
da, predvsem 
pa folklorna 
skupina, bo 
prikazala del-
no spremenjen 

Danes, ko so pričakovanja družbe od posame-
znika vedno večja, je biti starš sicer lepa, a tudi 
zahtevna in težka naloga. V Medgeneracijskem 
društvu Komenda in Društvu Knofl jica vam 
želimo pri opravljanju tako pomembnega po-
slanstva starševstva priskočiti na pomoč. Zato 
vam bomo namenili za izvedbo predavanj do-
nacijo, ki smo jo prejeli v letošnjem letu od 
Primorja Ajdovščina.

Na brezplačnih predavanjih v ŠOLI KVALITE-
TNEGA STARŠEVSTVA bomo skupaj s stro-
kovnjaki iskali nove poti za sožitje z otroki. 

Naša druženja bodo ob ponedeljkih, od za-
četka januarja pa do sredine aprila 2011, v 
Osnovni šoli Komenda–Moste v Komendi 
od 18. do 20. ure.
Če med predavanji ne boste imeli urejenega 

varstva za vaše otroke, smo vam pripravili 
brezplačno organizirano varstvo v eni od 
igralnic Vrtca Mehurček.

Starši otrok, starih od 1. do 3. let, ki jim je 

Medgeneracijsko društvo Komenda in Društvo Knofljica

Šola kvalitetnega starševstva
namenjena ŠOLA KVALITETNEGA 
STARŠEVSTVA, boste lahko šolo obiskova-
li brezplačno.

RAZPORED PREDAVANJ
1. ponedeljek, 10. januar 2011 Ana Zarnik Horvat, 
univ. dipl. psih., spec. zakonske in družinske terapije: 
VLOGA OTROK V DRUŽINI
2. ponedeljek, 17. januar 2011 prof.dr. Jože Ramovš: 
SKUPNO ISKANJE DRUŽINSKEGA SOŽITJA I.
3. ponedeljek, 24. januar 2011 izr. prof. dr. Tomaž 
Erzar: VARNA NAVEZANOST
4. ponedeljek, 31. januar 2011 Jana Lavtižar, spec.
zakonske in družinske terapije: MOJE IN OTRO-
ŠKO POČUTJE V TELESU
5. ponedeljek, 7. februar 2011 prof.dr. Jože Ramovš: 
SKUPNO ISKANJE DRUŽINSKEGA SOŽITJA II.
6. ponedeljek, 14. februar 2011 Ana Zarnik 
Horvat,univ.dipl.psih.: KAJ PA MIDVA? ČAS ZA 
PARTNERSKI ODNOS V STARŠEVSTVU
7. ponedeljek, 28. februar 2011 prof. defektologije 
Jelena Kljajič: KAJ LAHKO PRIČAKUJEMO OD 
MALČKA

8. ponedeljek, 7. marec 2011 SKUPNO ORGANI-
ZIRANJE DOGODKA
9. ponedeljek, 14. marec 2011 prof. dr. Jože Ramo-
vš: SKUPNO ISKANJE DRUŽINSKEGA SOŽITJA 
III.
10. ponedeljek, 21. marec 2011 Jelena Kljajič in 
Ana Zarnik: PSIHOSOCIALNI RAZVOJ PRED-
ŠOLSKIH OTROK
11. ponedeljek, 28. marec 2011 prof. dr. Jože Ra-
movš: SKUPNO ISKANJE DRUŽINSKEGA SO-
ŽITJA IV.
12. ponedeljek, 4. april 2011 Jelena Kljajič: NE-
MIRNI OTROK
13. ponedeljek, 11. april 2011 prof.dr. Jože Ramovš: 
SKUPNO ISKANJE DRUŽINSKEGA SOŽITJA V.
14. ponedeljek, 18. april 2011 ZAKLJUČEK Z 
OCENO 

Spoštovani starši,
ne zamudite enkratne priložnosti in sporočite 

svojo udeležbo na telelefon: 040-414-143 ali 
mail: viktorija.drolec@zmsk.si

Valter Horvat 

spored, ki bo za to priliko imel zabaven prizvok 
v prizorih iz vaškega življenja. Mešani pevski 
zbor (leta 2009 najboljši pevski zbor DU v 
Sloveniji) je pripravil povsem nov del iz svoje-
ga repertoarja. Pod vodstvom Ignaca Gorjanca 
bodo zapeli tri pesmi, kot poseben dodatek pa 
bo izzvenel v konec prireditve venček božičnih 
pesmi.

Oba sva prepričana, da bo tako spremenjen 
in dopolnjen spored privabil v dvorane množi-
ce gledalcev, ki si bodo obogatili veseli decem-
ber. Bomo v Komendi izjema? Prepričan sem, 
da ne; saj si vsi sodelujoči resnično zaslužijo 
priznanje za svoje delovanje.

S prireditvijo bodo gostovali še v Cerkljah, 
Vodicah in Utiku.

Tone Ogorevc  

V nedeljo bo v dvorani kulturnega doma v Komendi že šestič fletno.
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SPREHOD SKOZI LETO

Pa so mi prišli na misel stihi Janeza Menarta, 
ki ponazarjajo pestro vsebino Aplence:

»in rimam: svet ni črn, ne bel / ne žegnan, 
ne preklet / in niti desen niti lev – ta svet je 
pač ta svet«.

Težko bi našel bolj primeren opis pestre 
vsebine našega občinskega glasila, ki se z od-
govornim urednikom in uredniškim odborom 
vsak mesec trudi v naše domove pripeljati pe-
stre, uravnotežene vsebine, ne glede na prepri-
čanje posameznikov ali skupine. Ta svet je 
svet, v katerem sobivamo in soustvarjamo 
vsebino našega življenja. Samo tak je lahko 
naš svet – neobremenjen, vsestransko pozoren 
do vseh in vsakogar.

Zaradi mnogostranskih vsebin posamezne 
številke je morda potrebno, da posebej opozo-
rimo na prispevke, ki so koristni za razvoj 
kraja in dajejo misliti vsem, ki jim je zaupana 
skrb za življenje občanov. Taka je predvsem v 
vsaki številki županova beseda. Tehtna in 
premišljena je; usmerjena v bodočnost in raz-
kriva dobre in slabe strani, ki spremljajo delo 
upravnih organov in občinskega sveta naše 
občine. Politične stranke imajo možnost izra-
ziti svoje misli in usmeritve brez dlake na jezi-
ku. Tudi konstruktivna kritika je potrebna in 
koristna. Şkavtska organizacija, šolarji in 
Mravljišče redno objavljajo prispevke o svo-
jem delu, ki je raznovrstno in koristno za 
zdravo življenje mladih, ki bodo nekoč dozo-
reli za prevzem odgovornosti za sebe in starej-
še, in ustvarjali prijetno vzdušje v Medgene-
racijskem centru, ki bo (upajmo, da kmalu) 
doživel svojo realizacijo. Zato so članki o na-
stajanju tega centra in delu medgeneracijskih 
skupin izpod peresa Viktorije Drolec pravi 
obliž na težko pričakovano kvalitetno življenje 
starejših generacij. Posebno mesto v občini 
zavzema Ustanova Petra Pavla Glavarja, ki 
je vodilna pri štipendiranju nadarjenih in po-
moči potrebnih mladih, ki s svojim delovanjem 
že med šolanjem prispevajo k duhovni rasti 
mladih. Morda bi bilo dobro o njihovem delu 
in prizadevanjih pisati nekoliko več in tako 
povečati zanimanje široke javnosti za njihovo 

Svet okoli nas
Premišljeval sem, kakšen uvod bi bil najbolj primeren za strnjeno pisanje o našem glasilu, da bi 
zadel bistvo dogajanja okoli nas in s tem tudi vsebino, ki nas vsak mesec popelje v življenje okolice 
in tudi posameznika.

delo. Pomemben informativni del zavzema pi-
sanje o delu društev in klubov vseh vrst in 
prostočasnih dejavnosti, varnosti v naši ob-
čini z nasveti o ravnanju pri osebni varnosti, 
varnosti v prometu, predvsem pa o etiki obna-
šanja v javnosti. Najdemo tudi zapise o poto-
vanjih v manj znane, eksotične dežele. Sem kaj 
pozabil? Zgodi se. Saj so vsebine tako razde-
ljene po posameznih mesecih in dogajanjih,da 
so najpomembnejši povzetki zapisani v nada-
ljevanju.

Januarska številka letošnjega leta je bila 
nekako praznično obarvana. Že petič smo se 
na prireditvi treh sosednjih DU imeli fl etno. 
Tematsko razgiban je bil tudi praznični nago-
vor župana ob dnevu samostojnosti in njegovo 
videnje dokončanja infrastrukture po celotni 
občini. JOŽE Pavlič pa nam je natresel v član-
ku o modrosti, upanju in smislu, opirajoč se na 
misli župnika Zdravka Žagarja. Premišljujem, 
koliko nas je, ki so se nas 
te besede dotaknile. Ne bi 
bilo slabo, da si jih nekate-
ri ponovno pazljivo prebe-
rejo. Domači praznik pri 
Janezu v Podborštu nam je 
predstavil oziroma oživil 
spomine na čase, ko je 
domači praznik skoraj 
vsake hiše pomenil smrt 
pravega prašiča. Vzreje-
nega doma in z domačo 
hrano. Pohvale vredno za 
organizatorja – Turistično 
društvo.

Da je košarka v Komen-
di v samem slovenskem vrhu, gre nedvomno 
zahvala trenerjem, vodstvu in nesebičnim so-
delavcem. Stari običaji, odprava v tuja gorstva, 
pa rubrika, ki jo polnijo marljivi skavti, so sa-
mo dobrodošlo dopolnilo te številke. Dobrodo-
šel je tudi napovednik prireditev, ki bo odslej v 
vsaki številki napovedoval prireditve v občini.

Glasilo, ki je izšlo v februarju, je aktualno 
temo posvetilo desetletnemu jubileju dela 
UPPG, župan je v svoji rubriki argumentirano 

zavrnil očitke o preveliki 
zadolženosti občine, tudi 
napoved akcije »očistimo 
Slovenijo v enem dnevu« 
je opozorila na nujnost 
akcije, saj so divja odla-
gališča še vedno rariteta 
naše občine, pa tudi naj-
ožja okolica, v kateri živi-
mo, ni vedno zgledno 
urejena. Gasilci v naši 
občini so nam ponos. Na 
dobro izvežbane fante (in 
dekleta) se lahko vedno 

zanesemo, zato je Mihaela Poglajen tej temi 
posvetila celo stran. Pust se je znorel in naza-
dnje zgorel. Prav je tako! Državna prvaka v 
standardnih plesih v kategoriji pionirjev sta 
postala Jaka Podgoršek in Katarina Matuš. 
Čestitamo! Škrjančki že pet let prepevajo na 
svojih pohodih na Šenturško goro – plačilo – 
zdravje in prijetno druženje. Čeprav imajo 
učenci Osnovne šole v vsaki številki svojo 
stran, velja ta mesec posebej omeniti obisk 
pesnice Neže Maurer na njihovi šoli, pa tudi na 
otroški parlament so se pripravljali. Upajmo, 
da se ne bodo pri tem preveč učili od svojih 
starejših sodobnikov.

Marec in pomlad sta čas za pesem mami-
cam, župan pa je svojo besedo zopet zastavil o 
nerealnosti govoric, ki se spletajo okoli prora-
čuna, ki ga je ocenila tudi višja svetovalka 
Občine Komenda Mira Crnkovič. Njena ocena 
pa še zdaleč ni sorodna njenemu priimku. O 

delu Medgeneracijskega društva in njegovem 
poslanstvu je pisala Viktorija Drolec, ki je na-
nizala kar 12 dogodkov, ki so se zgodili v pre-
teklem letu. Če strnemo pisanja strank, bi to 
lahko sklenili v misel: Izzivi sodobnega časa 
so: trgovina v Komendi in vprašanje, kakšno 
Slovenijo si želimo (LDS,SDS,NSi), SLS pa je 
imela svoj občni zbor. Nič novega ni, da je 
Društvo upokojencev imelo preteklo leto za 
najuspešnejše doslej. Gasilska zveza je imela 
letno skupščino, PGD Križ pa Občni zbor. O 
obojih vse najboljše!

V deželo in v naša srca je aprila že krepko 
posegla pomlad. Prinesla je prve zlate (pa ne 
samo take) Twirling in mažoretnemu klubu 
Komenda. Tudi o včasih prepotrebni pomoči 
na domu smo izvedeli veliko koristnega izpod 
peresa kordinatorke pomoči na domu, Mojce 
Šraj. V tem mesecu je svoje plodno in vse-
stransko delo v občini nenadoma zapustil in 
odšel v večnost Baldomir Kremžar, prvi izda-
jatelj Aplence, predhodnice glasila z istim 
imenom, ki izhaja še danes, njen prvi obliko-
valec in tvorec neštetih dobrih in koristnih Bodoče poslovno-stanovanjsko središče - začetek 29. aprila

Rekordno hitra ureditev na državni cesti v Mostah
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stvari v Krajevni skupnosti in pozneje v občini. 
Pogrešamo ga vsi, ki smo imeli priliko in čast 
z njim sodelovati. Zgodil se je, kot vsako po-
mlad, Spomladanski sejem kmetijske mehani-
zacije – že 15. leto zapored. Pod vodstvom 
Alojza Laha in v organizaciji Konjeniškega 
kluba Komenda je prerasel domače okvirje in 
ga mirno lahko označimo za mednarodni sejem 
te vrste. O dobro organizirani akciji »Očistimo 
Slovenijo v enem dnevu«, ki ga je v naši občini 
organiziralo TD, vse najboljše na kar dveh 
straneh. Saj so si sodelujoči to zaslužili s svo-
jim delom, ker so občino temeljito počistili. Pa 
kaj – lepe besede včasih ostanejo želje – že 
nekaj dni po končani akciji so se na Drnovem 
spet pojavili odpadki – nekaj sto metrov od 

uradnega odlagališča. Skavti so svojo stran 
zapolnili z zapisom ob 20-letnici ZSKSS in se 
upravičeno obregnili ob svetlobno onesnaže-
vanje. Zborovali so planinci.

Maja je občina slovesno praznovala že svoj 
11. praznik. Kot običajno – slovesno in s pode-
litvijo priznanj tistim, ki so s svojim delom 
prispevali k razvoju in prepoznavnosti občine. 
Navzoči so bili številni gostje, ki so se ob 
koncu pridružili slavnostnemu prevzemu in 
blagoslovu novega gasilskega vozila, ki je 
uresničilo dolgoletne sanje komendskih gasil-
cev. Ob krizi so bili tudi uspehi, je poudaril 
župan v svojem zapisu, ki pa ni bil črnogled in 
brez optimizma. Začela so se dela na gradbišču 
najbolj zelene poslovne cone, kjer niti na varno 

selitev dvoživk niso 
pozabili. Verjetno 
edinstven primer 
varovanja ekosiste-
mov na območju 
velikih gradbišč. Dr. 
Marta Ciraj je pri-
spevala kratek zapis 
o desetih letih UPPG 
in premisleka ter 
povzemanja vreden 
primer šole za vre-
dnote življenja. Kar 
nekam preroško so 
izrečene besede 
vodje režijskega 

obrata Slavka Poglaj-
na, ki je med opisom 
dela tega obrata ugoto-
vil, da letošnja volilna 
kampanja ne bo lepa, 
tudi v naši občini ne. 
Že ve, saj je desna roka 
predsednika Volilne 
komisije. Kar štiri pi-
sma bralcev so našla 
svoj prostor, gasilci so 
praznovali, prazničnim 
dogodkom v društvih 
so posvečene tri strani. 
Svoja doživetja v Ki-
tajski pravljici bo v 

nadaljevanjih opisal 
Stane Zarnik. Avto-
krosisti iz naše fare so 
uspešno začeli dirkal-
no sezono v Sopotnici 
pri Škofji Loki. Dober 
začetek – vsi trije po-
kali so priromali v 
Komendo; zadnjega 
aprila pa je v Komendi 
zagorel prvomajski 
kres.

Junij je prinesel 
dve pomembni prido-
bitvi: novi hlevi Ko-
njeniškega kluba in 
prenovljena cesta od 

šole do Doma, obsežna 
dela na infrastrukturi 
in zavijalni pas proti 
krajevnemu središču 
Komenda, pričela se je 
gradnja prizidka k 
osnovni šoli v Mostah, 
v vrtec so »spravljeni« 
vsi malčki, urejena je 
Kranjska cesta s ploč-
nikom od šole do Do-
ma, pa še kaj je bilo 
postorjenega. Politična 
stran že daje slutiti 
predvolilni čas, z ne-
koliko zlobe rečeno, je 

urejeno tudi sortirano odvažanje odpadkov. 
Obeleženo je tudi gasilsko tekmovanje v Ka-
mniku, od koder so se gasilci z območja Ko-
mende vrnili (kot navadno) z osvojenimi poka-
li. Na Križu so slovesno obeležili peto 
obletnico delovanja Medgeneracijskega dru-
štva za kakovostno starost. Zaključek šolanja v 
Osnovni šoli v Komendi je bil prisrčen mejnik 
marsikaterega šolarja – prisrčen in zabaven. 
Odvila se je že 4. kolesarska dirka za VN Ob-
čine Komenda. »Bosonogci«  so osvajali Šen-
turško goro, športniki različnih panog in skavti 
so bili času primerno razigrani, Društvo upo-
kojencev je dobilo novo tajnico, MePZ DU pa 
se je udeležil Pokrajinskega srečanja upoko-
jenskih pevskih zborov v Škofji Loki.

Julij je že počitniški mesec, a kljub temu ni 
bil čisto nič dolgočasen. Dobili smo nov ben-
cinski servis v PC v Žejah, ob odprtju, na kate-
rem je član uprave Petrola Roman Dobnikar 
podelil ček prijaznosti Nogometnemu klubu 
Komenda in Osnovni šoli Komenda (vsakemu 
po 1.000 EUR), vrstili so se zbori občanov. 
Politična stran: predvolini čas je vse bližje, pi-
sma pa kot vedno malo zlobna. Mravljišče se 
je udomačilo in je s svojimi vedno bolj kvalite-
tnimi vsebinami sestavni del življenja mladih. 
Fosili iz okolice Kamnika so bili letos na 
ogledu v kamniškem muzeju, Savudrijo pa so 
za teden dni zasedli mladi gasilci.

Posebej odmevna je bila nova maša Križana 
Martina Zlobka, ki je prvi po 200 letih iz te 
vasi stopil pred oltar. Slovesnosti brez konca in 

Konjeniški klub je dobil nove hleve

Medgeneracijsko društvo je obeležilo peto obletnico delovanja

Komendski gasilci so dobili novo vozilo

Na Križu so po dvesto letih dobili novomašnika Martina Zlobka
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kraja, za povrh pa še obisk nadškofa Antona 
Stresa in poslanca v Evropskem parlamentu 
Lojzeta Peterleta. Dogodek, ki ga bo fara še 
dolgo pomnila, vas pa bi lahko kot stalnico 
obdržala zgledno in zavzeto sodelovanje pri 
delu za to veličastno slavje. Skavti so prispe-
vali zapis o evharističnem kongresu v Celju, 
Šolski parlament ni šel mimo naših osnovno-
šolcev. Domovino starih staršev sta obiskala 
izseljenca iz Bariloč (Argentina), ki sta obiska-
la sorodnike v Suhadolah.     

Po sedmih mesecih so si tudi sodelavci 
Aplence privoščili enomesečni  predah, saj bo 
naslednja številka glasila izšla šele proti koncu 
septembra.

Dvojna številka meseca septembra že na 
prvi strani prinaša spodbuden naslov: »Nariši-
mo nov dan«. Ne samo en dan, tudi vsi ostali 
naj bodo lepi, kot nam obljublja vsebina skoraj 
v celoti, saj se bliža tudi začetek del na Medge-
neracijskem centru v obliki javno-zasebnega 
partnerstva; občina v celoti nadgrajuje novo 
podobo, čemur sta posvečeni kar dve strani 
uspehov in bodočih nalog. Uradne objave so 
objavile kandidatne liste za občinske volitve v 
obeh volilnih enotah Je pa ta mesec prinesel 
tudi grenkobo v srca vseh, ki smo ga poznali in 
z njim prijateljevali ter sodelovali pri nadvse 
uspešnem delu v DU. Poslovil se je častni ob-
čan in od vseh spoštovani Janez Kimovec, 
človek, ki je bil vpet v vse plati dela za svoj 
kraj in občino. Za njim ostaja velika praznina. 
Dve strani sta bili namenjeni politiki in stran-
karskim željam in načrtom za prihajajoče voli-
tve. Dočakali smo vse potrebno za graditev 
Medgeneracijskega centra, svoj čarobni dan pa 
so imeli mladi in najmlajši v Volčjem Potoku, 
dva zagnana kolesarja (Franci Groznik in Peter 
Pibernik) pa sta s kolesi premagala Veliki Klek 

( Grossglockner). Jože Su-
šnik s Križa je postal pred-
sednik Gasilske zveze. Ta-
borniki so svoje vsebinsko 
bogato življenje nadaljeva-
li tudi poleti. Začelo se je 
novo šolsko leto, polno 
spominov na počitnice. V 
preteklih mesecih se precej 
dela imeli tudi policisti, saj 
je kronika za ta čas precej 
»bogata« raznih dogodkov. 
Suhadole so bile zopet pred 

nevarnostjo poplav, a so jih rešile vreče. Dobe-
sedno. Oratorij je poskrbel za duhovno rast in 
zabavo. Zelo sporočilen je zadnji odstavek pi-
sanja Katarine Pavlinič. Za osvežitev spomina 
ga je vredno ponovno prebrati.

Pogled na naslovnico oktobrske je najkrajša 
informacija o izidih občinskih volitev. Vsi so 
dobre volje in z vedrino obljubljajo boljše čase, 
kolikor bo to pač s strani velikih oblastnikov 
dovoljeno. Lahko verjamemo v najboljše na-
mene, če le kak vrag ne bo prinesel nesloge 
med nje. Po prvi seji občinskega sveta so »na 
ogled postavljeni« vsi člani  in vodilni delavci 
občinske uprave, v uradnem delu glasila pa so 
objavljena poročila o izidu 
volitev za župana in člane 
občinskega sveta. Zanimiv 
je opis tekmovanja »Gasil-
ski izziv« - le kdo bi se 
matral z angleškim nazi-
vom, ki se ga je v Franciji 
udeležil član PGD Moste 
Roman Kosirnik. Zasedel 
je prvo mesto v tem najtež-
jem gasilskem tekmovanju. 
Iskrene čestitke za njegovo 
znanje, pogum in seveda za 
osvojeno mesto. Splača se 
prebrati članek v celoti. Sploh se je na področja 
gasilstva v oktobru, mesecu požarne varnosti, 
veliko dogajalo. DU je letos organiziralo 27. 
srečanje slovenskih mest z usnjarsko tradicijo. 
Razpoloženje in dobro petje v športni dvorani 
je bilo po besedah vseh udeležencev enkratno. 
Na Križu se je zgodil čudež – oživela je dram-
ska skupina v okviru PGD pod režijskim vod-
stvom Franca Martinjaka. Polni dvorani doma 
in na gostovanjih so priznanje za njihovo delo. 
S šolskih klopi vejejo spomini na poletje. Alpi-

nisti in popotniki so letos 
imeli bogato bero uspehov 
– trije srčni možje na Mu-
stagh Ata – 7546 m. Da je 
naš avtokrosist Marcel Gr-
gič vse bliže evropskemu 
vrhu, priča zapis Sreča 
Zupaniča. Utrinki so tokrat 
še posebej zanimivi – je 
kriškim gasilcem na vaji 
uspelo sprati sramoto pro-
padanja nekdaj mogočnega 
grajskega poslopja?

November je po navadi 
mesec priprav na praznični 

december, na mir in spravo med ljudmi.  12. 
november je bil petek – slovesen dan za odprtje 
Kranjske ceste v Komendi. O občinskem pro-
storskem načrtu je obširno in zelo konkretno 
pisal podsekretar v občinski upravi Komenda 
Marjan Potočnik. Obrazložitev, kot jih je malo; 
ni suhoparna, je razumljiva in pušča odprta 
vrata za pobude in vprašanja. Odmevni sta bili 
prvi dve predavanji p. dr. Pavla Laha na skupno 
temo »S komunikacijo gradimo svet«.  Stran-
karske strani so polne ocen volitev, zadovolj-
stva in ponekod tudi razočaranja. Kot vedno. 
Minilo je 10 let od smrti prejšnjega komen-
dskega župnika in dekana Nikolaja Pavliča. 
Jože Pavlič je opisal gospoda Nikolaja kot du-
hovnika in človeka širokih obzorij; kot človeka, 
ki je znal k delu pritegniti svoje verne (in ne-
verne) ovčice in je s svojim delovanjem pustil 
neizbrisen spomin v kraju in med ljudmi. Lepo, 
da smo se spomnili njegovega dela kot župnika 
in človeka. Imamo v občini talente? Ja, imamo 
jih. To so pokazali na 8. srečanju talentov v 
organizaciji UPPG. Omeniti je treba, da je ba-
linarski klub DU Komenda letos imel najuspe-
šnejšo sezono doslej. Vsi smo varuhi gorske 
narave, povabljeni smo k dobrodelni akciji 
UPPG v teh predprazničnih dneh.

Utrinki so znova aktualni in branja vredni.
Proti koncu gre ta pregled našega glasila, pa 

si ne morem kaj, da se nebi vrnil na 3. stran te 
številke – k županovi besedi. Vselej je tehtna, 
brez dlake na jeziku, odkrita. To pot pa zveni 
nekako zagrenjeno ob anonimnih pismih vseh 
vrst, ki se množijo kot muhe na  …… So nizki 
udarci v taki meri, da se »pisatelji« pisem niti 
ne podpišejo. To pa je najbolj nedostojen način 
komunikacije.

Decembrska številka je pred vami – ocenite 
jo sami, predvsem jo preberite v celoti. Ali kot 
pravi pesnik – tudi vejice in pike. Najbrž vam 
ne bo žal in nehote se vam bo utrnila misel – 
saj je dobra, potrebujemo jo. Za tako misel 
vam bo odgovorni urednik, uredniški odbor in 
uredništvo hvaležno. 

Bližajo se božični prazniki, za njimi novo 
leto. Vsem ljudem, tudi tistim ki marsikaj v 
življenju pogrešajo, prinašajo umiritev, dušev-
ni mir in vedrino duha. Vsi, ki pri ustvarjanju 
našega skupnega glasila sodelujemo, želimo 
vsem prebivalcem naše občine blagoslovljene 
božične praznike in veliko, veliko veselja, za-
dovoljstva, sreče in zdravja v novem letu.  

Tone Ogorevc, A.Ž.

Po letošnjih volitvah se je na prvi seji sestal novi občinski svet

Osnovna šola v Mostah bo prihodnje leto dobila novi prizidek

Komenda bo imela eno največjih poslovnih con v Sloveniji



Aplenca Glasilo občine Komenda 12/2010

9

Ujetost v (ne)
spremembe

Predvolilna izpostavljenost je minila, misli so urejene, leto krize vrednot 
je več ali manj za nami. Kriza se je zajedla v vse pore življenja, ljudje si 
ne želijo sprememb, ker spremembe pomenijo stanje, ki bo slabše kot je 
danes. Predlogi za tranzicijsko spremembo vrednot v vsakem zakonu 
naletijo na nasprotovanje, vse spremembe imajo prizvok zmanjševanja 
pravic, ki smo si jih tako težko »priborili« v preteklem samoupravnem 
družbenem redu.

Kandidati smo na jesenskih lokalnih volitvah dobili izkaz o ljudski 
všečnosti, o primernosti za vodenje lokalne politike in za vstop v druž-
beno lokalno elito. Ciceron je rekel, da nismo rojeni samo zase. Ljudje 
smo socialna bitja, manjšina nas tako ali drugače deluje v lokalni sku-
pnosti: od društev do občine. Delati tako, da nikomur ne škoduješ, je 
vrednota, ki je težko dosegljiva. Vsakega človeka zaznamuje politika. 
Tudi strokovnjake, tudi tiste, ki delajo na prenosu volilnih programov v 
dejansko življenje. 

Ni samo strokovnih odločitev in ni samo političnih odločitev. O 
strokovnih odločitvah, o odločitvah kako bomo živeli v lokalni skupno-
sti, odloča lokalna politika. Odločajo svetnice, svetniki, župan. Žlahtnost 
stroke je v razumevanju življenja, v razumevanju pravnih norm, imple-
mentacija norm v družbo. Večina nas želi delo, naloge, opraviti čim 
bolje. 

Delati pošteno in prav, delati za vse enako, je izziv današnjega časa. 
Dolžnost intelektualcev je udejstvovanje v politiki, reševanje komple-
ksnih vprašanj. Poenostavljeno je poimenovati vse tiste, ki predstavljajo 
družbeno elito, da so »barabe«, že zato, ker so poleg. V prihodnjem letu 
gredo moja pričakovanja v smer izpolnjevanja ciljev, ki smo si jih zasta-
vili v nastopnih programih za pretekle volitve. Sprejemljivost uma naj 
bo tudi v prihodnje zaželena.

mag. Stanislav Zarnik 

Občinski odbor 
SDS Komende z 
novim vodstvom

Člani najštevilčnejše stranke v občini smo na redni letni konferenci v 
začetku decembra, ki je bila tudi volilna, izvolili novo vodstvo občin-
skega odbora Slovenske demokratske stranke. Dosedanji predsednik 
Pavel Šmid, ki je v tem mandatu tudi občinski svetnik, se ob preobreme-
njenosti ni odločil za ponovno kandidaturo. Na njegov predlog je bil, s 
soglasno podporo vseh udeležencev, za novega predsednika OO SDS 
izvoljen Bojan Škof, ki je na kratko tudi predstavil načrt dela odbora v 
prihodnje. Ta bo temeljil na prevzemanju pobud in participiranju sood-
govornosti za razvoj občine ter transparentnem delu stranke. V 16 letih 
delovanja SDS v občini Komenda, je novi predsednik po Štefanu Kernu, 
Branku Zamerniku in Pavlu Šmidu četrti in do sedaj tudi najmlajši 
predsednik komendskega odbora stranke. Prav taka pa je tudi struktura 
drugih organov OO, ki so jih udeleženci konference soglasno izvolili v 
nov mandat, kar naj bi se poznalo tudi na ambicioznosti in kreativnosti 
delovanja. Članice in člani so ob tem, s poudarkom na rezultatih leto-
šnjih lokalnih volitev, pregledali rezultate dela v preteklem obdobju. 
Konference se je udeležil tudi poslanec SDS v državnem zboru, ki je 
prisotnim predstavil aktualna in nadvse zanimiva dogajanja na držav-
nem nivoju. 

Podrobnosti o volilni konferenci, kakor tudi o drugih aktualnih zade-
vah v občini, si lahko preberete na spletni strani SDS Komenda (www.
komenda.sds.si).

Vsem občankam in občanom občine Komenda pa želimo prijetne 
božične praznike in srečno ter uspešno novo leto 2011.

Aleš Marinko, Vodja svetniške skupine SDS

Slovenec, kje 
je tvoj ponos?

Evropska unija se močno zaveda, da je prehranska varnost strateškega 
pomena. Po objavi podatkov, da je stopnja samooskrbe padla za nekaj 
odstotkov, je začela iskati različne rešitve. Poleg ohranjanja okolja, zo-
pet daje poudarek primarni funkciji kmetijstva, to je pridelava kakovo-
stne hrane v zadostnih količinah.

V Sloveniji pa je stopnja samooskrbe s hrano v zadnjih letih padla kar 
za 20 odstotkov. Tako je povprečna stopnja samooskrbe samo okrog 
50-odstotna. Zaradi uvoza ogromnih količin cenene hrane vprašljive 
kakovosti, dejansko v Sloveniji pojemo samo eno tretjino hrane, ki jo 
pridelamo doma. Zaloge hrane se vztrajno zmanjšujejo, predvsem zara-
di številnih naravnih ujm in množičnega opuščanja kmetijstva. Z nara-
ščanjem svetovnega prebivalstva in z naraščanjem standarda predvsem 
v državah v razvoju, bo do prehranske krize brez dvoma prišlo zelo 
kmalu.

V Avstriji in Švici, kjer je poklic kmeta cenjen in kjer prebivalci ceni-
jo lokalno pridelano hrano, se za prehransko varnost države ni bati. 
Kvalitetnejša domača hrana je malenkost dražja, cena za kmeta pa pra-
vična, kar mu omogoča tudi obstoj. Pri nas pa cenena uvožena hrana iz 
trgovin izpodriva kakovostno domačo hrano. Posledica tega je množič-
no propadanje kmetij, saj zaradi nizkih cen niso več konkurenčne. 
Če bi bili Slovenci ponosen narod, če bi bili ponosni na svoje kmečke 

korenine, bi imeli tudi na policah zadosti kakovostne domače hrane.
Blagoslovljen Božič in vse dobro v letu 2011 želim v imenu 

OO SLS Komenda, Nada Jamšek

Sodelovali z vsemi, 
ki bodo imeli 
poštene namene

Prišel je veseli december, kot mu radi rečemo. Prav ta predpraznični 
čas, advent, v pričakovanju božičnega miru, topline doma in najboljših 
voščil in želja ter dobrih trdnih odločitev za prihodnje leto, daje upanje, 
da se tehtnica nagiba k dobremu. Želeli bi si, da bi bilo tako celo leto, 
vendar ni. Občinski odbor N.Si Komenda je bil v preteklem mesecu 
zlonamerno napaden in to samo zato, ker smo želeli delovati pošteno in 
načelno. 

V N.Si Komenda odločno zavračamo vsa podtikanja in neresnice, ki 
so se pojavile na spletnih straneh, in sicer, da ne želimo sodelovati s 
pomladnimi strankami. N.Si je pripravljenost za sodelovanje že dokaza-
la, saj smo se povabilom na pogovor vedno odzvali. Zelo jasno pa smo 
vsem povedali, da nas politično kupčkanje ne zanima. Delovati želimo 
pošteno in v korist vseh ljudi v Komendi, saj zagovarjamo temeljne 
moralne vrednote, ki izhajajo iz krščanstva, kar nekatere očitno moti. V 
preteklosti je bilo vse prevečkrat samoumevno, da N.Si vse potrpežljivo 
sprejema samo zaradi »miru«. Naj naši politični sopotniki ne računajo, 
da bo to naša praksa v prihodnje. Zelo jasno jim sporočamo, da bomo v 
N.Si sodelovali z vsemi, ki bodo delali pošteno in pravično, v korist 
celotne občine, vseh občank in občanov, od najmlajših do najstarejših. 
Nikakor pa ne mislimo podleči pritiskom ne z ene in ne z druge strani. 

Ob izteku leta iskreno želimo prav vsem obilo notranjega miru, lepe-
ga praznovanja v krogu družine, prijateljev in vseh ljudi, tudi tistih, ki 
so utrujeni od pomanjkanja duhovnih in materialnih dobrin in voščimo 
Vesel Božič in srečno novo leto 2011.

Danica Zmrzlikar, 
predsednica OO N.Si Komenda

POLITIKA
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»Padli so v močnik«

LISIČKA DOBROTNICA
(POLITIČNA SATIRA)

Širen in prostran gozd je bilo Komendsko takrat, ko so živali še govo-
rile in je vsaka poznala svojo vlogo v naravnem kraljestvu. Borile so se 
za skromno preživetje in sem pa tja, žal, kateri tudi ni uspelo. Na nek 
način bi lahko rekli, da so živele v demokraciji.

Toda lisička je hotela več. Bila je prepričana, da bi jo morale druge 
živali bolj spoštovati in da je njen rod večno zaslužen. Tuhta torej lisič-
ka, tuhta, kako naj si pridobi simpatije drugih gozdnih prebivalcev in 
končno iztuhta: »Ja, kajpak: dobrotnica bom!«.

Steče torej takrat - bila je pozna jesen - najprej do miške in jo sladko 
ogovori: »Miška moja zlata, glej-glej, kako lepo si rejena! Pridi k meni, 
bova manj srečnim živalcam pomagali, da bodo takšne kot ti in se 
lažje prebile čez zimo«. Mala, siva miška jo gleda s svetlim, topim 
pogledom in sklene; 'Res sem nekaj posebnega…, no, naj bo, videti je 
sita'. In oddrobi k lisički…
Čez čas lisička sreča zajčka in milo zaprede: »Zajček, zajček mili, 

sladki puhek…, vidim, pohrustal si že veliko zelja in korenja; ti pa res 
znaš! Bi pomagal in se mi pridružil na moji poti dobrodelnosti?« Po-
hvaljen zajček je bil precej sit in morda ravno zato bolj počasne misli, 
pa si reče; 'Ah, malo slave mi gotovo ne bo škodilo'. In tudi on odska-
klja k lisički...

To romanje lisičke-dobrotnice se je ponovilo še nekajkrat, medtem 
je prišla in odšla zima, za miško, zajčkom in še »nekaterimi« je ostalo 

zgolj nekaj dlake in ostankov, slave je pa še dandanes za vse dovolj.
Tako je to v naši basni, kaj pa v resničnem življenju? Oh, dragi 

bralci in bralke, ko bi vi le vedeli, koliko dobrote je med nami! Kar 
tekmujemo med sabo, kdo bo bolj pomagal sočloveku. Ni se nam treba 
bati za službo, štipendijo ali penzijo, kajti dobrota je tu, vgrajena je v 
sam sistem! Naša občina kar poka od ugledne dobrodelnosti. Skratka: 
dobrota je 'kul', 'fensi' in v trendu.

Kot tudi demokracija. V njej imajo volivci vedno prav. Le zaradi 
njihove nesebične podpore imamo namesto občinskega »klubsko-dru-
štveni svet«; župana, ki se nam za drobiž, 3500 bruto, žrtvuje »samo še 
tokrat«, četrtič, in - seveda; nagubano vpadno Kranjsko cesto v Ko-
mendi. Kar ni uspelo materi Naravi v milijon letih, je uspelo politikom 
v par tednih: na manj kot 300 metrih kar trije asfaltirani grički! Med-
tem, ko se z avti umirjeno dvigamo in spuščamo skozi nevarno sosesko, 
lokalni biks…, pardon! - biseri triumfi rajo.

Politični misleci sploh večkrat izgubijo stik z realnostjo. Komendski 
gasilci so najprej pravočasno, pred volitvami, dobili v dar drag avto-
cisterno, potem pa prostovoljno začeli zidati garažo. Najprej kravca, 
potem štalca!

Naj bo dovolj za danes, dobri ljudje. Nimam prostora. Nimam de-
narja, da vam ga kupim.

Stane Močnik

Društva v 
Komendi

V Komendi deluje veliko društev. Med njimi je veliko takih, ki so 
širše družbeno koristna, saj delujejo v povezavi z varovanjem premo-
ženja in okolja, skrbjo za starejše občane, vzpodbujanja športnih de-
javnosti, obnavljanja in ohranjevanja kulturne dediščine,  pospeševa-
njem in razvojem turizma in  s spodbujanjem ustvarjalnosti na vseh 
področjih.  

Nekatera društva predstavljajo občino Komenda širom po Sloveni-
ji. Tako je klekljarsko društvo Čebelica Moste v oktobru pripravilo 
razstavo čipk v Semiču in poneslo glas o Komendi v Belo krajino. Ta 
mesec pa so svečano odprli razstavo še na Krasu v  znamenitem 
Stolpu v Štanjelu. Mimogrede, ta razstava je na ogled do sredine ja-
nuarja.

Športno društvo Suhadole je konec novembra uspešno izpeljalo 
tekmovanje odprto občinsko prvenstvo v gorskem kolesarstvu. Ko nas 
je pobelil sneg, so neutrudni člani društva hitro pripravili progo po 
zasneženih travnikih in njivah, žal pa smo jo lahko preskušali le nekaj 
dni.

Neutrudnim mentorjem v Mravljišču, mladinskem centru Komen-
da, ne zmanjka idej. Čire Čare, tematske zabave, ustvarjalne delavni-
ce, učno pomoč, športne aktivnosti in še marsikaj lahko najdete pri 
njih.

Tako bi lahko naštevala za vsa ostala društva v Komendi. Prepričana 
sem, da nas prostovoljno delo v društvih izpopolnjuje in zadovoljuje. 
Mimogrede skrbimo za dobre medsebojne odnose, pomagamo drug 
drugemu in iskrica v očeh otroka ali topel stisk roke je neprecenljiva 
nagrada  za vloženo delo in vzpodbudo, da delamo prav.

Andreja Blažič, Lista VEM – vsem enake možnosti

Izpolnjeno 
zaupanje so 
skupni projekti

Po prvih merjenjih, usklajevanjih, razmišljanjih, so se volitve z rezulta-
ti že precej odmaknile. Polegle so se povečini takšne in drugačne ocene, 
ostajajo pa  programi, s katerimi smo se predstavljali občanom pred 
volitvami. V Listi TRN zato ugotavljamo: pred nami so pomembne in 
velike naloge, za katere bo pri uresničevanju potrebne veliko odločne 
zavzetosti, skrbne premišljenosti in presoje, predvsem pa razumne sku-
pne volje.

Zato se bomo zavzemali, da v občinskem svetu sledimo začrtanemu 
uresničevanju glavnih programskih projektov, ki jih je v svojih predsta-
vitvah razlagal stari, novi izvoljeni župan ob naši podpori. Prepričani 
smo, da so to večinski programi. Zato so projekti skupna naloga, ki so 
nam jo naložili z zaupanjem občani na volitvah. 

Na zadnjih srečanjih ob koncu leta je župan večkrat poudaril, da raz-
deljevanje na ene in druge slabi moči in lahko le upočasnjuje doseganje 
začrtanih ciljev. Tudi volivci na volitvah nam niso dali takšnih pooblastil 
za tovrstna prerekanja. Zato so nasprotovanja, če bi do njih prihajalo, 
zgolj zato, da se ve, da nismo bili na isti strani, prej podobna nagajanju 
kot pa pozitivnim demokratičnim pogledom. Ne bi se nam smelo zgodi-
ti ali celo dogajati, da smo različnih mnenj in pogledov zgolj in samo 
zaradi različnosti.

Naš cilj je razvoj, takšen razvoj, da bo po končanem mandatu tokra-
tnega demokratičnega zaupanja na volitvah najširša ocena, da smo do-
segli začrtane cilje s skupnimi močmi. To se je dogajalo tudi doslej v 
naši občini. In prav to bo tudi prava popotnica za ponovno ocenjevanje 
želene poštene uspešnosti na prihodnjem odločanju čez štiri leta.

Vsem krajanom voščimo vesele božične praznike in srečno, mirno in 
sporazumno leto 2011.

Zoran Sodnik, Lista za turizem, razvoj in napredek Komenda
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Četrti kongres stranke N.Si

Vrnimo 
Sloveniji upanje
Rok za oddajo prispevkov za decembrsko 
Aplenco je potekel že pred Kongresom N.Si, 
zato le na kratko. Ljudmila Novak je bila s 93 
% podporo ponovno izvoljena za predsednico 
stranke N.Si, iskreno ji čestitamo in želimo 
močno voljo za pošteno in pravično držo.

Predsednica je svoj uvod v kongresni 
govor začela z besedami iz Drobtinic bl. 
škofa Antona M. Slomška, našega velikega 
domoljuba, naprednega Slovenca, izbrane 
prav za ta dan 11. grudna.

Veliko si ljudje želijo, jaz pa le tri reči, 
da bomo srečni in zadovoljni; Bog daj go-
sposkam pravo modrost, da bodo ljudstvu 
prav vladali, Bog daj podložnim potrpežlji-
vost, da bodo težave  voljno nosili, Bog daj 
po tem življenju sveti raj(Drobt). 

In se v nadaljevanju sprašuje ali je dovolj 
modrosti na eni strani ali je dovolj potrpe-
žljivosti na drugi, da bomo državljani voljno 
nosili težave, težave tudi v lastni hiši. Upa, 
da bo zmagala modrost in odgovornost do 
državljanov oz. volivcev. 

Eden od prejemnikov letošnjih priznanj Občine 
Kamnik je bil naš član Zvone Kemperl. Odliko-
vali so ga z bronastim priznanjem za prispevek 
k razvoju športa v krajevni skupnosti Tuhinj. 

»Zvone Kemperl v Tuhinju velja za sinonim 
prostovoljstva. Je predan športnik, ki je za ra-
zvoj športa v Tuhinju žrtvoval samega sebe,« 
so zapisali v obrazložitvi predlagatelji.

Ko smo letos zbirali podatke, ki jih je zahte-
val Javni razpis za sofi nanciranje programov 
športa v občini Komenda za leto 2010, smo v 
kategorijo Kakovostni šport – športni programi 
odraslih s tekmovalno vsebino z veseljem pri-
javili Zvoneta Kemperla. Je planinec in je 
športnik – tekač. Pa ne samo planinec in špor-
tnik, vedno, ampak res vedno je pripravljen 
priti na pomoč pri organizaciji športnih dogod-
kov, ki jih organiziramo. 

V lanskem letu se je udeležil 22 tekov in bil 
konec sezone v svoji kategoriji skupno tretji. 
Kar nekajkrat se je ob sredah zvečer prismejal 
na društvo in iz žepa povlekel vsakokrat novo 
medaljo (štirikrat zlato, dvakrat srebrno, šest-
krat bronasto, zadovoljni pa smo bili tudi z 
drugimi njegovimi uvrstitvami, saj nikoli ni bil 
slabši kot deseti). Naj omenim še njegove 
podvige iz prejšnjih let. Z aktivnim športom se 
je začel ukvarjati l. 1973. Najprej s tekom na 
smučeh, nato z biatlonom. Vztrajal je 14 let, 
nato pa svoje interese preusmeril v duatlon in 
triatlon. Kasneje je »njegov« šport postal tek. 

Pošiljam delovni papir, kjer vidite, da je pri 
številu občin še mnogo rezerv, tako da pričaku-
jem od vas predloge za nove občine (odcepitve, 
secesije, miroljubne razdružitve, OOB = ob-
činsko osvobodilne vojne, etc ).Na prvi pogled 
so odločno prevelike občine Kočevje, Črno-
melj, Ilirska Bistrica, Brežice, Ajdovščina, 
Bohinj,... pa tudi Destrnik navsezadnje, ali pa 
nenaravna Marostarska občina Log-Drago-
mer, kjer že ime naravnost vabi na kreativen 
pristop. No, tudi moja matična občina Dobro-
va-Polhov gradec je nevzdržen konstrukt, ki ga 
je treba preseči!!

Naša vlada ves čas jamra, da je težko ustva-
riti nova trajna in sigurna, pa dobro plačana 
delovna mesta, ja hudiča, pa kaj čakamo! Raz-
cepimo, odcepimo, ustvarimo še kakšnih 20 
novih občin, in že imamo okrog 200 novih de-
lovnih mest, kvalitetnih, takih, ki bodo vzdrže-
vala tudi penzioniste. Če bo še kakšna fabrika 
falirala, pa še 20 novih občin, z malo volje in 
podporo ustavnih sodnikov se vse zmore.

VAŠA PISMA

Naš Zvone z bronastim priznanjem sosednje občine
Preizkusil se je v teku na Grintavec in pritekel 
rezultat pod dvema urama in v teku iz Celja v 
Logarsko dolino (75 km). Najprej sem pomi-
slila, da je to razdalja za kolo, avto, vlak, leta-
lo... ne pa hojo ali tek.  

Bili smo prepričani, da tako motivirani po-
samezniki zaslužijo vso podporo in da sploh ni 
vprašanje ali bo Športna zveza, ki deli denar 
športnikom iz občinskega proračuna priznala 
to kategorijo. In bili smo ponosni, da Zvone 
prihaja iz naših vrst. Pa smo se ušteli! Zvone-
tovi uspehi, ki sami govorijo svojo zgodbo, 
niso dovolj. Po mnenju birokratov ni športnik, 
ker nima osebnega trenerja, pa maserja,... pa 
ker trenira sam, brez posebnih prehranskih 
dodatkov, brez velike promocije. On pa teče 
naprej. Zase. Pa tudi za nas, vedno kot član PD 
Komenda. In niza nove uspehe.

Res ne vem zakaj »doma« ne moremo po-

hvaliti in nagraditi ljudi za trud in uspehe, ki 
jih prispevajo za vse nas. Zvoneta so za požr-
tvovalno delo nagradili v sosednji občini. Nje-
gove športne uspehe in pripravljenost priskoči-
ti na pomoč, smo v letih, ko je naš član opazili 
tudi v našem društvu. Leta 2008 je bil zato z 
naše strani predlagan za prejemnika občinske-
ga priznanja na področju športa. Kandidatura 
je bila zavrnjena.

Veseli smo, da je v Komendi veliko uspešnih 
športnikov, ki si prav tako zaslužijo priznanja. 
Ne razumemo pa stališča  tistih, ki režejo po-
gačo s cekini. Res mislijo, da individualno do-
seženi rezultati nimajo enake teže kot ekipni? 
Mogoče pa je v njih skrito veliko več truda.

Kot pravi pregovor: »Pravica včasih spi, ni-
koli pa ne umre.« Morda se bo zbudila do pri-
hodnjega leta?

Za PD Komenda Andreja Kern

Ja, takle mamo!
Delovna mesta, ki jih ustvarimo v vsaki ob-

čini:
- župan
- podžupan (1 do 3 mesta)
- tajnica (1 -2 mesti )
- občinsko redarstvo (1 - 2 mesti, profi tna 

usmeritev)
- referent za okolje in prostor 1 mesto
- referent za podnebne spremembe (po no-

vem obvezno )
- referent za brezogljično družbo (po direkti-

vah EU)
- in tako naprej, odvisno od lege občine, npr. 

na Marostu referent za ribištvo in rečno-jezer-
sko mornarico, .....

- tri računovodkinje...
- itd... 
Pričakujem, da me boste predlagali za No-

belovo nagrado za ekonomijo in obljubim, da 
bom dal za pir!!

 Vas lepo pozdravlja Bojan
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DRUŠTVA

Društvo upokojencev Komenda, kot že vsa le-
ta, nadaljuje s svojim aktivnim delom za prije-
tno, zdravo in koristno delo svojih članov. Za 
njimi je leto, ki je  kljub smrti dolgoletnega 
predsednika Janeza Kimovca bilo sicer nekoli-
ko težje,ni pa niti za hip obstalo. Delo predse-
dnika upravnega odbora je prevzel podpredse-
dnik Ivan Hlade, ki je nadaljeval začrtano delo 
letnega programa. In to ne slabo. Lahko reče-
mo, da je uspešnost njegovega dela vidna in je 
bila podlaga za enoglasno oceno, da je tradicija 
dela  najštevilčnejšega društva v občini ostala 

Uspešno leto Društva upokojencev
taka, kot je bila. Uspe-
šna in vredna pozor-
nosti do take mere, da 
se je zadnjega sestan-
ka v letu, kjer so se 
zbrali člani upravnega 
in nadzornega odbora 
in skoraj vsi krajevni 
poverjeniki društva, 
udeležil za kratek čas 
tudi župan naše obči-
ne. Njegove ocene 
dela in pohvale za delo 
društva, predvsem pa 
njegova potrditev, da 
bo občina in on kot 
župan osebno nadalje-

val z vsestransko možno podporo, nas opogu-
mlja za delo v prihodnosti.

Zbrani v ponedeljek, 13. decembra, so se 
navzoči pogovorili o delu do konca leta, vodje 
sekcij so sprejeli nalogo, da pripravijo vse po-
trebno za delovni načrt v prihodnjem letu, ko 
bo, nekoliko prej kot prejšnja leta, (12.2.2011) 
tudi redni občni zbor, kjer bo potrebno izvoliti 
nov upravni nadzorni 
odbor in imenovati 
vodje sekcij ter vaške 
poverjenike. Da bi pri-
hranili osebne obiske 
članov kandidacijske 
komisije pri vseh kan-
didatih za člane, so se 
dogovorili, da naj se 
tisti, ki so še pripra-
vljeni sodelovati v pri-
hodnjem mandatnem 
obdobju, o tem opre-
delijo kar na tem se-
stanku. Razen redkih 
izjem so pripravljenost 

za delo potrdili skoraj vsi dosedanji člani.
Ker je delo športnih sekcij postalo vedno 

bolj živahna in kvalitetna stalnica v življenju 
članov društva, je upravni odbor že na eni 
prejšnjih sej sklenil, da se letos zopet podelijo 
priznanja in medalje najuspešnejšim športni-
kom društva. Predsednik športne komisije Filip 
Železnik je po kratki obrazložitvi proglasil 
dobitnike priznanj »Upokojenec – športnik leta 
2010«

Zlate medalje so dobili: Filip Železnik za 
osvojenih 143 točk, Andreja Rojko za 132 točk 
in Ivanka Žulič za 127 točk. Srebrne medalje 
so pripadle Dani Misja za 122 točk, Slavki Lap 
za 107 točk in Tonetu Špehonji za 107 točk. 
Bronaste medalje pa so ponosno odnesli v 
svoje zbirke: Fani Sodnik za 101 točko, Peter 
Jakomini za 99 točk, Rozi Belaševič za 98 točk 
in Hrovat Pavla za 98 točk. Dobitniki medalj 
so pridobivali točke za udeležbo pri najmanj 
dveh tekmovanjih, pa vse do šestih disciplin.

Veselo druženje, ki je sledilo uradnemu delu, 
se je nadaljevalo v prijetnem razpoloženju ve-
selega decembra.

Tone Ogorevc

...na Gorenjsko? Ne. Na Primorsko? Ne. Na 
Dolenjsko? Tudi ne, nas je hudomušno vlekel 
Tone, ko so nas ceste vodile v neznano, kakor 
je bil usmerjen zadnji izlet DU v letu. Ostane 
torej Štajerska, in po nadaljnjem ugibanju smo 
prišli do Posavja, natančno do Brestanice. Za-
jetna in kalorična kmečka malica pri Ribniku, 
nato panoramska vožnja čez kozjanske griče 
do Podsrede, kjer smo si s krajevnim vodičem 
ogledali še vedno delujoči mlin in bavarsko 
hišo s stalno razstavo slikarjev, udeležencev 
vsakoletnega oktobrskega ekološkega sejma 
kozjanskega jabolka, ki so mu iznajdljivi 
Kozjanci spet povrnili veljavo in mu utrli tržno 
pot v svet. Z višine nam je mežikal znameniti 
grad, zavit v objem snežnega meteža, ki nas je 
ves dan spremljal. Po Bistriški dolini skozi 
Bistrico ob Sotli, nato vzpon k najstarejši bož-
jepotni cerkvi na Slovenskem, na Svete gore – 
množinsko ime, ki označuje kompleks petih 

Siva pot vodi me…
cerkva z osrednjim, prenovljenim svetiščem 
Svetogorske Matere Božje. Mogočna baročna 
stavba stoji na predromanskih temeljih, ena od 
manjših cerkva, posvečena sv. Juriju, pa skriva 
še nerazvozlani zapis na kamniti plošči. Zadnji 
del romarske poti proti vrhu se cesta tako po-
stavi pokonci, da jo premaguješ le s počasnimi 
koraki; za spodbudo nam je prišel naproti žu-
pnik iz Bistrice ob Sotli, ki oskrbuje ta božje-
potni hram, in nas opozoril na posebno ume-
tnino kiparja Jarma, v lesu izklesan križev pot, 
ki vabi k duhovni meditaciji in premagovanju 
svojega lastnega križa.

Po prijetnem kramljanju z duhovitim župni-
kom je bil korak navzdol lahak, kljub snežni 
odeji, ki se je medtem naložila. Sledil je obisk 
Najgerjeve repnice na Bizeljskem, kjer smo ob 
originalni birtni pokali od smeha, okrepljeni 
od domače kapljice bizeljčana. Samo nekaj 
družin je znalo ohraniti nekdanje preproste 

shrambe za ozimnico, skopane v sklade kre-
menčevega peska, naložene v usedline nekda-
njega Panonskega morja, in tako odkriti svetu 
edinstven geološki pojav in poživiti tamkajšnjo 
turistično ponudbo. Samo naključju pa se 
imajo lastniki Najgerjevi zahvaliti za odkritje 
barvnih skladov teh usedlin, v katerih z malo 
domišljije in z ostrim očesom vidiš like od 
zajca, netopirja, kače do obrazov, ki jim lahko 
daš kar ime. Prava poslastica za študente geo-
logije. 

Na Čatežu je sledilo kosilo s sprostitvijo ob 
poskočni glasbi našega dueta Janeza in France-
ta, ki nosita »orodje« vedno s seboj. Zahvalju-
joč dobri družbi, zanimivostim  in sprotnemu 
izravnavanju telesne temperature, se ni nihče 
prehladil. Za nami je ostal dan, ki nam je raz-
krival neznane podrobnosti slovenskega kra-
jinskega vrta: imenuje se Kozjanski park.

Iva Ogorevc  
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MEĐUGORJE

Tudi tokrat je bilo doživetje globoko. Srečanje 
z vidci, petimi od šestih, je bilo še posebej po-
učno. Predvsem spoznanje, da vidci niso privi-
ligirani izbranci, nasprotno, to so ljudje, ki 
imajo zelo odgovorno in zahtevno poslanstvo, 
saj so posredniki med Božjo Materjo in nami. 
Zavedla sem se, da so bili izbrani izmed nas in 
prejemajo milost, da zdržijo vse - od preganja-
nja s strani oblasti na začetku, do obleganja s 
strani navdušenih romarjev, ko pričujejo ne le 
doma, temveč širom po svetu. So na očeh jav-
nosti, od njih pričakujemo veliko tako mi kot 
tudi Božja Mati, ki tri izmed njih obiskuje še 
vsak dan, druge pa ob določenih datumih, da bi 
posredovala milosti za vse nas, za ves svet. 
Mati jih je prvič obiskala, ko so bili še otroci, 
oziroma rosni mladoletniki. Medtem so dozo-
reli v zrele može in žene, dane so jim bile veli-
ke preizkušnje v življenju – Marija je darovala 
svojemu bratu ledvico, Jakovu je umrla mama, 
še pred videnjem je brez mame ostala Ivanka. 
Ravno to dejstvo, da je njena mama že v več-
nosti, je Ivanka uporabila kot osrednji del 
svojega pričevanja. Povedala je, da je živa 
priča, da posmrtno življenje obstaja, saj je po 
milosti Božji na priprošnjo Gospe smela objeti 
svojo pokojno mamo. Čutila jo je, kot bi bila še 
živa. Ob tem ji je mama rekla: »Hčerka, pono-
sna sem nate!« 

Vidci se zavedajo, da še niso dovolj sveti in 
da je spreobračanje vseživljenjski proces. 
Odločeni so, da bodo ostali na poti duhovnega 

Međugorje milostni kraj; ko te zapuščam, želim si nazaj
Drugič v Marijini šoli Mladifest (1. do 6. avgusta 2010)

zorenja,  čeprav je to težja pot, kot pa, če bi se 
spustili po široki cesti zemeljske ponudbe. 
Ivan je povedal: »Nisem svet, želim pa postati 
svet!« Marija pa je povedala, da se je treba 
odločiti, ali želimo v raj. »Jaz sem se odločila 
za raj!« je odločno rekla. Za to pa se je treba 
potruditi - izbrati ozko trnovo pot, ki skozi oz-
ka vrata vodi v raj.  Na to pot vidci vabijo tudi 
nas s tem da prenašajo sporočila naše ljube 
Mame, ki si neizmerno želi,  da se nihče od 
njenih otrok ne bi izgubil. Vsak izmed nas je 
znamenje. »Vsi postanite njeni preroki!« je 
vzkliknil Jakov. Ponovil je najbolj znani izrek 
naše Matere: »Dragi otroci, ko bi vedeli, kako 
vas ljubim, bi jokali od veselja.« Mi moramo 
pričevati in biti sol zemlje in kvas. 

Nebeško Mater vsi vidci opisujejo kot nepo-
pisno lepo, ki sije zaradi svoje deviškosti, neiz-
merne ljubezni in notranje lepote. Mirjana jo je 
opisala takole: »Gospa je neizmerno lepa. Je 
malo višja od mene. Težko natančno ocenim, 
ker lebdi na oblačku, jaz pa klečim. Ima sivo 
obleko. Za božič in veliko noč pa ima zlato. 
Ima črne dolge lase, modre oči in neopisljivo 
lepoto. Ima neizmerno ljubezen na obrazu. 
Vprašali smo jo, zakaj je tako lepa, pa je rekla, 
da zato, ker ljubi.« Povedali so tudi, da se po 
srečanju z Gospo le s težavo vračajo nazaj v 
zemeljsko življenje, vleče jih z njo. V času vi-
denja zanje ne obstaja nič razen Gospe. 

Kot je Devica Marija, dekla Gospodova, v 
popolnosti upoštevala Božjo voljo, tudi v po-
polnosti sprejema vlogo Matere vseh nas, ki ji 
jo je Božji in Njen Sin zaupal na križu. Zato 
prihaja iz večnosti, z dovoljenjem Boga, da bi 
kot dobra mati poskrbela za nas otroke. Ganlji-
va je ta njena neizmerna ljubezen, ponižnost, 
potrpežljivost. Mirjana je povedala, da Gospa 
nikoli ničesar ne obljublja v svojem imenu, 
temveč se vedno naveže na svojega Sina, ki ga 
bo prosila za to ali ono. Mati ponavlja, naziva 
nas z »dragi otroci«, vedno prosi, se zahvaljuje, 
se ne naveliča ponavljati vsak dan eno in isto, 
je rekel Ivan.  Posebej spoštuje duhovnike, ki 
so posredniki med Bogom in ljudmi ter prosi, 
da molimo zanje. Izjemen pomen daje sveti 
maši, za katero je izrecno povedala, da ima 
popolno prednost pred njenim prikazovanjem, 
kajti tam je navzoč Božji Sin.

Vsak dan ob 18.40 se množica romarjev 
spusti na kolena in v tišini ob čudovitih zvokih 
violine vstopi v srčno povezavo z navzočo 
Božjo Materjo, ki jo trije vidci vidijo – prikaže 
se jim tam, kjer so tisti milostni trenutek. 

Odprimo svoja srca, da bo nebeška Mati 
vanje položila svojega Sina - to je vse, kar 
moramo narediti. A to je najtežje – odpreti za-
krknjeno srce.  Kaj nam manjka? Međugorje je 
treba prenesti v vsakodnevno življenje, vendar 
kako? Zelo preprosto, a zahteva trdno odloči-
tev in stanovitnost. Bogu in Njegovi Materi je 
treba reči »DA« vsak dan znova. Spoštovati je 

Festival mladih. 1.- 6. avgust 2010

Najbolj všeč mi je bilo 
čaščenje 

Meni je bilo najbolj všeč čaščenje. Ča-
ščenje pomeni, da slavimo Jezusa v mon-
štranci (mami mi je povedala, da monštran-
ca pride od latinske besede, ki pomeni 
pokazati). Zahvaljujemo se mu za vse, kar 
imamo: za življenje, za vero. Zelo lepo je 
gledati zlato monštranco z Jezusom na sre-
di, ko je vse temno, samo Rešnje Telo žari. 
To se mi je zdelo kot v pravljici, a sem ve-
dela, da je Jezus resnično tu. Vlegla sem se 
kot dojenček v trebuščku in nenadoma sem 
pričela moliti rožni venec. Sploh nisem ču-
tila mravelj, ki so mi zlezle v obleko in lase, 
tako sem bila potopljena v molitev. Opazila 
sem jih šele v sobi, ko sva z mami ugota-
vljali, od kod toliko mravelj. V Međugorje 
se bom še vračala. Tam sem spoznala veliko 
novih prijateljev, ki čutijo podobno kot jaz. 

Vita Marta Ciraj, 9 let

treba pet Njenih nasvetov: 
Molitev s srcem – tako si bomo izprosili 1. 

milosti za vse, kar bomo delali;
Evharistija: pogosto srečevanje in spreje-2. 

manje živega Jezusa v srce;  
Biblija naj se ustoliči kot osrednja litera-3. 

tura, ki jo vsak dan uporabljamo; 
Dvakrat tedensko postenje ob kruhu in 4. 

vodi – postenje s srcem, ob zavedanju, da 
sodelujemo z Nebeško materjo pri reševa-
nju človeštva, sama pravi: »Vas potrebu-
jem, vi ste mi potrebni!« je poudaril Ivan, 
hkrati pa smo bliže tudi tistim našim bra-
tom, ki nimajo kaj jesti; 
Mesečna spoved – po možnosti si izbere-5. 

mo stalnega spovednika, duhovnega spre-
mljevalca. 

Marta Ciraj
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SPOMINI

Dr. Joža Bohinc (1901-1995) iz Cerkelj na 
Gorenjskem počiva v družinskem grobu Bo-
hinčevih v neposredni bližini župnijske cerkve 
v Cerkljah na Gorenjskem (v prvi vrsti grobov 
ob pokopališkem zidu na zahodnem robu po-
kopališča). Rodil se je »pri Bolčarju«, št. 47 v 
Zalogu, ki je tedaj spadal v občino in pod pošto 
Komenda, mami Frančiški (1866-1935), rojeni 
Zavrl (njena mama je bila »Pogačarjeva« iz 
Pšenične Police), in očetu Mihaelu (1863-
1941), »Kernovemu« iz Zaloga, v Cerkljah pa 
si je postavil nov dom in ustvaril družino. 
Ta zapis naj bo hvaležen spomin starejših 
Komendčanov nanj, saj je zdravil marsi-
koga izmed njih. 

Peš, s konjem, kolesom, motorjem, na-
zadnje avtomobilom, je zaradi svoje veli-
ke volje pomagati bolnim osebam v naj-
boljših življenjskih letih kot zdravnik 
obiskoval območje od Jezerskega, podkr-
vavških vasi, Šenčurja, Smlednika, Bu-
kovice, Komende do Kamnika. To je 
zmogel tudi zaradi svoje čile narave. Ka-
dar se mu je mudilo k bolniku v kakšno 
vas pod Krvavcem, jo je z zdravniško 
torbo v roki mahnil kar skozi gozd, pre-
skočil potok, se prebijal po najbližji poti 
do hiše, v kateri je bil bolnik, samo da bi 
čim prej prišel do njega. Pri tem ga ni nič 
ustavilo, zadržalo. Bil je res pravi ljudski 
zdravnik: priljubljen, spoštovan, iznaj-
dljiv in uren, ko je šlo za hude primere, 
dober diagnostik.

Kot zdravnik se je pogosto mudil tudi v 
Komendi. Bil je prijatelj in zdravnik zna-
ne Mejačeve družine, na Komendski Do-
bravi je obiskoval in zdravil slikarja 
Ludvika Juhanta – Dobravskega, v Kaplji 
vasi je imel sorodnike »pri Vodetu«, saj je 
bil tedanji gospodar Janez Grintal, kaplje-
vaški župan, bratranec njegovega očeta 
Mihaela. Po očetovi strani je njegov rod 
izviral iz Zapog. Sorodnike je imel tudi pri 
»Slanovčevih« na Klancu (Franc Korbar s 
Klanca je bil ravnatelj gimnazije v Kranju) ter 
pri »Francevneku« v isti vasi in pri »Štrcinu« v 
Komendi.  

Prijateljeval je tudi z nekdanjim komen-
dskim župnikom Viktorijanom Demšarjem, ki 
mu je še posebej rad pripovedoval o Petru Pa-
vlu Glavarju, mu pokazal knjižno bogastvo 
njegove knjižnice, sam pa ga je zdravil. Dem-
šarja je takole ocenil: »Fejst človek je bil, po-
štenjak od nog do glave!« Vedel je tudi, da je 
imel v mladih letih težave glede odločitve za 
duhovniški poklic (tudi Joža sam je tri mesece 
študiral teologijo, nato pa je ta študij zamenjal 
z medicino), da sta z mamo romala na Višarje, 
kjer sta Marijo prosila za pravilno sinovo ži-
vljenjsko odločitev. Ta je nazadnje bila – du-
hovništvo.

Kot študent medicine je Joža rad zahajal k 
»Mejačevim«. Tja ga je vleklo predvsem zara-

Spomini na Komendo in Komendčane
Iz pogovorov z zdravnikom dr. Jožem Bohincem

di Vide, hčerke Andreja in Franje Mejač, iz te 
»ljubezni« pa, kot je ponavadi s študentskimi 
simpatijami in ljubeznimi, ni bilo nič. 

Franjo Mejačevo, ženo veletrgovca Andreja 
Mejača, je dr. Joža Bohinc ocenil kot bistro, 
pobožno, srčno dobro in darežljivo žensko. 
Rada je hodila v hribe. Bila je botrica – glavna 
dobrotnica – Plečnikove kapelice na Krvavcu, 
ki jo je 18. avgusta 1928 blagoslovil poznejši 
ljubljanski škof dr. Gregorij Rožman, poleg 
nje tudi pastirske stanove na Krvavcu. 

Njen mož Andrej je bil majhne postave, zelo 
debel in tudi zato ni mogel več hoditi v hribe. 
Zlasti po prvi svetovni vojni, ko si je zlomil 
nogo (to mi je povedala njegova vnukinja Nada 
Slokar iz Ljubljane). Zaradi tega tudi ni bil tako 
okreten, se je začel še bolj debeliti. Ko je bil še 
razmeroma mlad in uren, je z otroki rad obi-
skoval gore, bil pa je tudi lovec. 

Za hojo v gore se je v mladih letih navduše-
val njegov najstarejši sin Vitko. Z njim se je 
Joža domenil, da bosta markirala pot iz Ko-
mende na Krvavec. K temu sta pritegnila tudi 
jurista Stanka Peterlina, »Orlovega« s Podbor-
šta. Vitko mu je predlagal: »Joža, ali bi šla za-
znamovat to pot, da bodo ljudje vedeli, kod iti 
na Krvavec.« Joža je bil, navdušen za hribe, 
takoj za to. Vitko, ki je bil pri denarju, je kupil 
rdečo barvo in čopiče, Joža in Stanko pa sta 
mu pomagala. Začeli so na Podborštu, nadalje-
vali skozi Komendsko Dobravo, čez potok 
Dupl'č, na Šenturško Goro (Joža je poudaril, 

da bi jo morali pisati Šenturša Gora, ne pa 
Šenturška, ker je to napačno, je bil za to kriv 
čas »jugoslovenarstva« pod generalom Živko-
vićem), do Ambroža in potem do vrha Krvavca. 
Pot so markirali tako, da so na tista drevesa, za 
katera so menili, da jih lastniki ne bodo pose-
kali, malo više kot en meter na južni strani za-
risali okrog 15 cm širok pas. Znamenja so de-
lali tudi na večje kamne in skale ob poti, na 
kakšno skalo pa so napisali tudi začetnice 
svojih imen in priimkov. To so naredili tudi na 

kapelici »pri Ambrožu«. Na njej so, to se 
še dobro spominja Jožev sin Jože, elektro-
inženir, pod vrhom zapisali svoja imena, 
priimke pa le z začetnicami.  

Pot so markirali okrog leta 1923, to je 
dve leti pred odprtjem planinske koče na 
Krvavcu. To so naredili, da bi ljudje po njej 
hodili iz Komende na Krvavec.

Bila je hipna odločitev, saj pozneje niso 
šli nikdar več skupaj po njej na to goro pa 
tudi v planine ne.

Dr. Joža Bohinc je pozneje v Goriških 
brdih, kjer je bil na oddihu, čisto slučajno 
zvedel, kako naj bi umrl Mejačev Vitko. 
Povedali so mu, da se je med drugo svetov-
no vojno peljal z avtomobilom na obisk k 
sestri Vidi, poročeni Marušič, v Solkan. Pod 
Trnovskim gozdom so ga ustavili partizani, 
ga prisilili, da je izstopil iz avtomobila. Ko 
so zvedeli, koga so prijeli, si je moral sam 
izkopati grob, nato pa so ga ustrelili.

Dr. Bohinc mi je tudi povedal, da je An-
drej Mejač prijateljeval s socialnim refor-
matorjem dr. Janezom Evangelistom Kre-
kom, ki je nekaj časa obiskoval osnovno 
šolo tudi v Komendi in bil odličen učenec, 
v otroških letih pa je stanoval »pri Perče-
vih« na Potoku. Zakaj ravno tam, ni vedel 
povedati, domneval pa je, da verjetno zato, 
ker so bili Perčevi bistri ljudje. Tudi po-
zneje, kadar je prihajal v Komendo, jih je 

rad obiskoval.
Jožev oče Mihael je, kadar je govoril o Me-

jačevih, vedno dejal, da »živijo na šoli«.  Po-
zneje se jih je zaradi tega prijel vzdevek »Šol-
ski«. Imel jih je za bistre in sposobne ljudi, ki 
so tudi zaradi tega prišli do velikega premože-
nja, uničenega med drugo svetovno vojno. 
Med drugim so kupili domačijo od kmeta Zi-
danška, ko jo je ta zapravil. 

Dr. Joža Bohinc je v Komendi tudi predaval 
o skrbi za zdravje še v stari šoli blizu lip v bli-
žini župnijske cerkve, ki so jo med drugo sve-
tovno vojno požgali partizani. 

In še njegov recept za dolgo življenje: veliko 
gibanja, ne premočna in preobilna ter preveč 
posoljena hrana. Kar zadeva mast, je dr. Bohinc 
menil, da je boljša svinjska mast kot olje. V 
glavnem je priporočal uživanje zdrave mešane 
hrane.

Pri njem se je ta recept več kot obnesel!
Jože Pavlič 



Občankam in občanom Komende, sponzorjem, 
donatorjem, želimo miren Božič in 

Srečno novo leto 2011. 
Hkrati se zahvaljujemo za pomoč klubu. 

Društvo upokojencev Komenda

Vsem članom, občankam in občanom želimo blagoslovljene božične
praznike, v novem letu 2011 pa veliko sreče, zadovoljstva,

zdravja in tvornega sodelovanja .
Čestitamo tudi za dan samostojnosti

Vodstvo DU Komenda

KRAJEVNI ODBOR RDEČEGA KRIŽA Ko-
menda in Križ želi iz vsega srca vsem občankam 
in občanom občine Komenda vesele božične 
praznike in vse dobro v novem letu.
»Človek ni vreden v popolnosti, pač pa v realnosti 
svoje osebnosti. Le kdor je sposoben ljubeče 
sprejemati samega sebe takšnega kot je, lahko 

sprejme druge ljudi v njihovi svojskosti. Druge in drugačne. Brez 
sovraštva, strahu in sramu.«

(Dr. Karel Gržan, Za radost bivanja)

Mesec december je mesec obdarovanj in v KO RK Komenda in Križ 
smo namenili 1000 € razdeliti med tiste, ki nam boste na naš naslov, 
Glavarjeva c. 104, poslali prošnjo s krajšo obrazložitvijo. 
Naj v teh prazničnih dneh odmrznejo naša srca in kopajmo se v ra-
dosti bivanja!

MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO ZA KAKOVO-
STNO STAROST KOMENDA

Moje roke so namenjene drugim
in jaz jih obložim z vsem, kar zmorejo nositi.

Janez Vianney
Drage občanke, dragi občani,

želimo Vam lepe božične praznike,
leto 2011 pa naj bo polno zdravja, miru,
veselja, osebne sreče in lepih trenutkov,

preživetih z ljudmi, ki jih imate radi.

OB DNEVU SAMOSTOJNO-
STI IN ENOTNOSTI  NAŠE 
DOMOVINE TER 20. OBLE-
TNICI PLEBISCITA ISKRENO 
ČESTAMO VSEM LJUDEM V 
NAŠI OBČINI  TER ŽELIMO 

VESEL BOŽIČ IN SREČNO NOVO LETO 2011.
OO N.Si KOMENDA

Blizu ljudem, ker smo tu doma.

KONJENI[KI KLUB KOMENDA
se zahvaljuje vsem sponzorjem, Ob~ini Komenda in

obiskovalcem konjskih dirk in sejmov za

podporo in sodelovanje.

 Vsem vo{~imo vesele bo`i~ne

praznike in uspe{no

novo leto 2007!

se zahvaljuje vsem sponzorjem, donatorjem, razstavljavcem, 
občanom, obiskovalcem sejmov, konjeniških prireditev 

za podporo in sodelovanje.

Vsem občanom hvala za razumevanje 
ob sejemskih in konjeniških prireditvah.

Vsem voščimo 
vesele božične praznike 

in uspešno leto 2011.
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Vesele Božične praznike
in

Srečno, Zdravo ter Uspešno
Novo leto 2011

Vsem prebivalcem Komende
Želi

Nogometni klub Komenda

V srcih naj naših se radost razliva, 
svetu zavlada dobrote naj moč!

Vsem cenjenim občankam in občanom
ob prihajajočih praznikih in v Novem letu 2011
želi miru, sreče, zdravja, blagostanja in 
tihega zadovoljstva

Krajevni odbor  RK Moste

Športno društvo Komenda

želi vsem svojim članom, občankam in občanom ter sponzorjem 
prijetno božično in novoletno praznovanje.

Vsem želimo obilo zadovoljstva nad uspehi v Novem letu 2011.

Za Božič veliko miru, sreče in veselja
Športnega društva Suhadole je želja.

V novem letu zdravje naj bo pri vas doma
izpolnijo na se želje, kar jih kdo ima.

Turisti~no dru{tvo Komenda

`eli vsem prijetno praznovanje

bo`i~nih praznikov, za leto 2007 pa, 

da bi bila najve~ja skrb, skrb za lepo 

okolje.

Vse lepo za dan slovenske samostojnosti.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nas 
podprli v tem letu, obenem pa 

vam želimo blagoslovljene 
božične praznike,ter veliko 

zdravja in dobrega počutja v 
novem letu.

Naj bo novo leto obžarjeno z ljubeznijo in 
prijateljstvom, polno malih presenečenj in 
presenetljivih radosti, ganljivih in čudovitih 
objemov, zašepetanih zahval in otroških 
poljubov. Spoznati pravo pot, prave ljudi, 
storiti prave reči in v sebi in drugih najti le 
dobre stvari ob Novem letu želi Twirling in 
mažoretni klub Komenda.

želi vsem občankam in občanom 
občine Komenda vesele božične 
praznike, ter zdravja in osebne-
ga zadovoljstva v prihajajočem 
letu.

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB
KRAJEVNA ORGANIZACIJA

K O M E N D A

VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE TER ZDRAVO IN USPEHOV 
POLNO V NOVEM LETU 2011 VAM ŽELI

 KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZDRUŽENJA BORCEV ZA 
VREDNOTE NOB KOMENDA

Občankam in občanom občine Komenda, 
gasilskim prostovoljnim društvom,

gasilckam in gasilcem
želimo vesele božične praznike,

ter srečno v letu 2011
GZ Komenda
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Letošnja slovenska kasaška karavana, ki se je začela aprila v Ljutomeru, 
je uspešno prispela do cilja. Na osmih slovenskih hipodromih so števil-
ni ljubitelji in obiskovalci kasaškega športa videli 24 zanimivih tekmo-
valnih dni, največ pa so jih pripravili člani ljutomerskega kluba na hipo-
dromu v Ljutomeru. 

»Ocenjujem, da je letošnja kasaška sezona zelo uspešna, saj smo iz-
vedli 24 tekmovalnih dni, na katerih so obiskovalci videli kar 157 dirk; 
od tega 21 v Komendi. Razveseljivo je, da naši tekmovalci in konji 
uspešno nastopajo tudi v tujini in tam dosegajo dobre uvrstitve. Si pa 
bomo leto še posebej dobro zapomnili po uspešni izvedbi stav na kasa-
ških dirkah. Po večletnih prizadevanjih in spremembi zakona o igrah na 
srečo so stave na vseh hipodromih dobro zaživele,« je o minuli sezoni 
povedal predsednik Zveze društev kasaške centrale Slovenije Ciril 
Smrkolj.

Drugi najuspešnejši kasaški 
klub v Sloveniji
Člani in tekmovalci Ko nje niškega kluba 

Komenda, ki us pe šno de lu je že od leta 1955, 
več kot 30 zadnjih let pa ga uspešno vodi pred-
sed nik Alojz Lah, so tudi letos uspešno pred-
stavljali našo občino na vseh slovenskih hipo-
dromih. Naši tekmovalci in tekmovalke so 
osvojili na domačih tekmovanjih kar 46 prvih, 
35 drugih in 42 tretjih mest. Tako smo za KK 
Ljutomer in pred KK Ljubljana drugi najuspe-

šnejši kasaški klub 2010 v Sloveniji. Doma v Komendi smo na hipodro-
mu pripravili tri tekme oziroma kar 21zanimivih dirk. Letošnji najuspe-
šnejši voznik v Sloveniji je naš član Mirko Gregorc s 13 zmagami, 12 
drugimi in 6 tretjimi mesti. Sledijo mu Janko Sagaj (KK Ljutomer) 11 
zmag, 8 krat 2. in 5 krat 3. mesto, Dušan Zorko (KK Ljutomer) 9 in 
Roman Jerovšek (KK Komenda) 7 zmag. Za naš klub je letos nastopalo 
22 tekmovalcev (Roman Jerovšek (7 zmag), Dušan Krhač (1), Aleš Pa-
všič, Janko Sagaj, Milan Žan (6), Ive Dovžan (1), Simon Woudstra, 
Franc Čebulj, Tine Jagodic, Peter Zadel ml. (6), Ilija Rezać, Branko 
Razgoršek, Ari Kaarlenkaski, Marko Slavič, Tomaž Zakrajšek (3), Matej 
Osolnik (5), Mirko Gregorc (13), Dejan Katanić, Hannu Voutilainen (1), 
Viktor Marinšek, Andrej Marinšek (1) in Ivan Kosec) in 4 tekmovalke: 
Darja Krelj, Maksimiljana Marinšek, Maša Habjan in Neja Štremfelj 
(revijalna dirka kas pod se-
dlom v Lenartu, v kateri je 
zmagal Peter Zadel ml.). 
Darja Krelj je s 5-letnim 
kastratom italijanske reje 
Lionom GB dvakrat zmagala 
(enkrat 3. mesto) in tako po-
stala tudi najuspešnejša voz-
nica leta 2010 v Sloveniji. 

Letošnjo slovensko kasa-
ško sezono so torej zaznamo-
vale rejske dirke. Na njih pa 
se naši tekmovalci in kasači niso najbolje znašli kljub (konjem) favoritom 
za zmago. Posebej velja omeniti žrebca Tersugilla, ki je na vajetih Petra 
Zadela ml.  v osmih nastopih osvojil štiri zmage, enkrat pa je bil 2. Pra-
vico nastopa na 20. slovenskem kasaškem derbiju avgusta v Ljutomeru 
pa si je zagotovil z zmago v kvalifi kacijah. Zaradi bolezni na derbiju ni 
nastopil, je pa zato Tomaž Zakrajšek z žrebcem Richy Richem osvojil 7. 
mesto. Potomka Nagla in Jasne, 3-letna kobila Jolly GJ, je na vajetih 
Romana Jerovška bila prva favoritinja rejske dirke na državnem prven-
stvu triletnih kasačev v Ljubljani (na vseh prehodnih dirkah je namreč 
dosegala prepričljive zmage. Žal je bila 7. S 3. mestom pa sta razveselila 
žrebec Izmir in Mirko Gregorc. Med dosežki je tudi zmaga 8-letne kobi-
le Jo HV z Mirkom Gregorcem v fi nalni dirki Trojne krone Agronatur in 

Leto uspehov Konjeniškega kluba Komenda  
Kasači uspešno predstavljali občino, sejmi pa prepoznavno dejavnost Komende doma in prek meja.

dirka za pokal mesta Ljubljane, ko so se  na progi 2100 m pomerili 3- do 
14- letni domači in uvoženi kasači. Prestižni pokal v mednarodni dirki je 
osvojil 10-letni žrebec švedske reje Cash Hammering na vajetih fi nskega 
voznika Hannu Voutilainena. Nastopala sta za naš klub. Naši tekmovalci 
so slavili še v treh spominskih dirkah: Milan Žan in Cash Hammering v 
dirki Janka Makoterja (Ljutomer), Tomaž Zakrajšek in Jon GL v dirki 
Jurija Levičnika (Šentjernej), Peter Zadel ml. in Tersugill v dirki Alfreda 
Trenza (Šentjernej).

Gostovanje v Berlinu in novi hlevi za konje
Že od 1995. leta člani KK Komenda so de lu jemo s Ko nje niškim klu-

bom DTC Vier sen iz Nemči je. Letos smo gostovali v Berlinu. Tek mo-
va nje z nemškimi konji je bilo priložnost in izkušnja za spoz na va nje 
tu jih konj in nji ho vih trenerjev. Najbolje se je uvrstila Darja Krelj, bila 
je tretja (4. Ive Dovžan, 6. Ivan Kosec, 7. Roman Jerovšek, 8. Tomaž 
Zakrajšek).

Petnajst let 
sejmov

Letos je klub, ki je 
dobil ob občinskem 
prazniku zlato občin-
sko priznanje, zabele-
žil tudi pomembno 
obletnico pri organiza-
ciji kmetijskih sejmov, 
ki so Komendo posta-
vili ob bok organiza-
torjem najpomembnej-
ših kmetijskih in 
nasploh sejemskih pri-
reditev doma in tudi 
prek meja. Sejmi so se 
pridružili ikonam komendske prepoznavnosti; ob Petru Pavlu Glavarju, 
lončarstvu, konjeništvu. Iz slabe desetine začetnih razstavljavcev na 
200 kvadratnih metrih se je v 15 letih na 20.000 kvadratnih metrih šte-
vilo razstavljavcev približalo številki 500, število obiskovalcev na vsaki 
prireditvi v treh dneh pa na več deset tisoč. Sejmi in konjeništvo sta tako 
danes dejavnosti, ki ju bodoči občinski prostorski plan ne more in ne 
sme spregledati.

Novi hlevi       
»Z delom, dosežki v klubu in rezultati naših tekmovalcev sem izredno 

zadovo ljen. Za to bi se rad zahvalil občini Komenda in županu Tomažu 
Drolcu, Zvezi društev kasaške centrale Slovenije in njenemu predsedni-
ku Cirilu Smrkolju ter vsem sponzorjem, donatorjem, razstavljavcem, 
obiskovalcem, prijateljem kluba in sejmov, ki so nam letos pomagali pri 
uspešni tekmovalni in sejemski sezoni. 

Še posebno ponosen pa sem nad letošnjo novo pridobitvijo. Člani 
kluba smo slovesno odprli nove klubske hleve za konje, za sejemske in 
druge dejavnosti pa večnamenske prostore. Novi hlevi imajo 16 boksov 
za konje in garderobe, v 
nadstropju pa dve sejni 
sobi z vso avdio in video 
opremo.

Rezultati, ki smo jih 
dosegli, pa nas zavezuje-
jo naprej,« je letošnje 
delo, uspehe in celotno 
sezono ocenil pred sed nik 
kluba in častni občan 
Alojz Lah.

Darko Hacin, A. Ž.

Alojz Lah, predsednik

V Komendi je bilo 21 dirk

Petnajst let sejmov je Komendo postavilo ob 
bok slovenskim in tudi sejmom v tujini. - Na 
jenskem sejmu, ki ga je odprl minister mag. 
Dejan Židan, so podelili priznanja ustanovite-
ljem: Zupan Trejd, Kmetijska mehanizacija Tr-
boje, Romaks Kranj, Euro globtur in Kmetijski 
center Lah in zaslužnim za sejme v Komendi.

Novi hlevi so med najlepšimi v Sloveniji
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S Turističnim društvom Komenda v Uredništvu Aplence tudi v letu 
2010 nadaljujemo akcijo NA PREŽI in podeljujemo ČEBELO IN 
OSAT.

ČEBELA IN OSAT
December 2010

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

NA PREŽI

ČEBELO
V soboto, 11. decembra, so v 
prizidek gasilskega doma v 
Komendi zapeljali vsi dru-
štveni avtomobili. Decembr-
sko čebelo 2010 podeljujemo 
SLAVKU POGLAJNU, po-
veljniku PGD Komenda, taj-
niku GZ Komenda, gasilske-
mu častniku ter sodniku gasilskih in gasilsko športnih disciplin, ki 
je med najbolj zaslužnimi za začetek in celoten potek gradnje. 
Srečno Slavko.

OSAT
Zima nas je prepričala. 
Poskrbela je, da smo 
VSE OSATE »praznič-
no zakopali«. Naj bo, 
smo rekli. Ampak, po 
praznikih, v novem le-
tu, bomo spet Na preži. 
SREČNO 2011. 

Želimo vam prijetne in doživete božične praznike, 
v novem letu 2011 pa obilo zdravja in veliko prijetnih 

srečanj v našem salonu.

Hvala, ker nam že 20 let zaupate! 

@elite spremeniti svoj 
videz?

Oglasite se, z veseljem 
vam bomo pomagali.

S profesionalno 
kozmetiko JOICO, 

ILIRIJA, SHWARZKOPF 
in DAVINES bodo va{i 

lasje zdravi in lepi.

Ob petkih in sobotah 
imajo naro~ene stranke 

prednost!

Glavarjeva 104, 1218 Komenda
tel.: 01-834 17 68, GSM: 041-369 048

Delovni ~as:
pon., tor.: 7.00 – 14.00

sre., ~et., pet.: 13.00 – 19.00
sob.: 6.00 – 11.00 Novo! 

modno frizerstvo nega rok in nohtov
MODNO FRIZERSTVO CECILIJA

!
:
0
0
0

PRAZNIČNA PONUDBA V TIA

Moste 80/h
1218 Komenda

TEL.: 01/83 41 757

ODPRTO:
pon. – pet.: 9-19 ure

sob.: 8-13 ure

Otroška oblačila To Mean od -10% do -50% popusta

Fantovska oblačila E-Bound -30%

Nepremočljiva obutev Imac in škornji FRODDO.

Nova kolekcija ženskih & nosečniških oblačil & perila

Mir in veselje Božične noči

ter sreča in hrepenenje

novega leta

naj vas spremljajo 

v letu 2011!
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Na podlagi 33. člena Zakona o javnih fi nancah (Uradni list RS, št. 79/99, 
124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B in 127/06-ZJZP) in 
94. člena Statuta Občine Komenda – UPB1 (Uradne objave Glasila ob-
čine Komenda št. 02/2009) je župan  Občine Komenda dne 9. 12. 2010 
sprejel

SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU
OBČINE KOMENDA V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2011

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno fi nanciranje Občine Komenda 
(v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2011 (v 
nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega fi nanciranja).

2. člen
(podlaga za začasno fi nanciranje)

Začasno fi nanciranje temelji na proračunu občine za leto 2010. Obseg 
prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih  izdatkov občine 
je določen v skladu z Zakonom o javnih fi nancah (Uradni list RS, št. 
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B in 127/06-ZJ-
ZP; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Komenda za 
leto 2010 (Uradne objave Glasila Občine Komenda,  št. 02/2010; v na-
daljevanju: odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V obdobju začasnega fi nanciranja se prihodki in drugi prejemki ter od-
hodki in  izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zne-
skih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1.806.516
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71) 931.250

70 DAVČNI PRIHODKI 763.104
700 Davki na dohodek in dobiček 668.798
703 Davki na premoženje 42.540
704 Domači davki na blago in storitve 51.766

71 NEDAVČNI PRIHODKI 168.146
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premo-
ženja 16.250

711 Takse in pristojbine 74
712 Globe in druge denarne kazni 3.910
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 101.656
714 Drugi nedavčni prihodki 46.256

72 KAPITALSKI PRIHODKI 873.829
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 873.829

73 PREJETE DONACIJE 0
730 Prejete donacije iz domačih virov 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.437
740 Transferni prihodki iz drugih javnofi nančnih 
institucij 1.437

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1.681.578
40 TEKOČI ODHODKI 430.576

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 89.278
401 prispevki delodajalcev za socialno varnost 15.213
402 Izdatki za blago in storitve 318.601
403 Plačila domačih obresti 7.484
409 Rezerve 0

41 TEKOČI TRANSFERI 444.605
410 Subvencije 295
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 253.877
412 Transferi neprofi tnim organizacijam in usta-
novam 8.779

413 Drugi tekoči domači transferi 181.654
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 600.732

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 600.732
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 205.665

431 Investicijski transferi pravnim in fi zičnim 
osebam 1.906
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432 Investicijski transferi proračunskim uporab-
nikom 203.759

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.) 124.938

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752)

0

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

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPI-
TALSKIH DELEŽEV 0

440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  privatiza-
cije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.)

0

C) RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 37.346

55 ODPLAČILO DOLGA 37.346
550 Odplačilo domačega dolga 37.346

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA 
RAČUNU (I.+IV+VII.-II.-V.-VIII.) 87.592
X. NETO ZADOLŽEVANJE   (VII.-VIII.) - 37.346
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.=-
III.) - 124.938

V obdobju začasnega fi nanciranja se lahko prejemki in izdatki občine 
povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. 
členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v zača-
snem fi nanciranju.

4. člen
(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračun-
skih postavk – kontov. 

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega fi nanciranja se za izvrševanje začasnega fi nanci-
ranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje prora-
čuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije in odlok o proračunu.

6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega fi nanciranja lahko neposredni uporabniki prevze-
majo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v prora-
čunu preteklega leta. 

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na 
podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA 
FINANCIRANJA

7. člen
(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega fi nanciranja se lahko občina zadolži do višine 
37.346 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem pro-
računskem letu. 

6. KONČNA DOLOČBA

8. člen
(uveljavitev sklepa)

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

Številka: 410-0005/2010
Kraj, datum: 9. 12. 2010

OBČINA KOMENDA 
Tomaž Drolec 

ŽUPAN 
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Na podlagi 57. in 61.a  člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni 
list RS št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10) ter 16. člena Statuta Občine 
Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 02/09 ) je Župan 
Občine Komenda dne 30. 11. 2010 sprejel naslednji 

SKLEP
o začetku priprave sprememb Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu območja 03 gramoznica (Uradne objave Glasila Občine 

Komenda št. 09/09)

1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev)

Na podlagi planskih aktov občine je bil za območje 03 gramoznica 
sprejet Odlok o občinskem prostorskem načrtu območja 03 gramoznica 
(Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 09/09- v nadaljevanju: 
OPPN). OPPN določa merila in pogoje za ureditev območja, ki je raz-
deljeno na funkcionalne celote z oznakami FCA in FCB (celoti za po-
slovno storitvene dejavnosti) ter FCI (celota gospodarske javne infra-
strukture).      

Spremembe OPPN-ja se nanašajo delno na 8. člen (arhitektonski pogoji 
in usmeritve) in na 32. člen (etapnost izvedbe), predvsem pa na 33. člen 
(dopustna odstopanja). Pri  odstopanjih veljajo za funkcionalno celoto 
FCB oziroma funkcionalno enoto FeB/2. S spremembami bo možna 
optimalnejša izraba prostora za dejavnosti, predvideni v tej funkcionalni 
enoti in takojšnjo izvedbo objektov, ki jim za delovanje zadostuje že 
zgrajena infrastruktura.       

2. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Za spremembo OPPN-ja se ne načrtuje variantnih rešitev. Načrtovalec 
na podlagi analize stanja prostora in smernic nosilcev urejanja prostora 
pripravi in utemelji spremembe odloka.   

3. člen
(postopek in roki priprave posameznih faz)

Postopek priprave sprememb OPPN-ja se vodi v skladu z Zakonom o 
prostorskem načrtovanju. S tem sklepom so določeni naslednji okvirni 
roki priprave: 

objava sklepa o pripravi: december 2010,  ●
izdelava osnutka: december 2010,  ●
pridobitev smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora: december   ●

2010 – januar 2011,
izdelava dopolnjenega osnutka: januar 2011,  ●
javna razgrnitev za 15 dni: januar – februar 2011,  ●
prva obravnava sprememb na OS: februar 2011,  ●
priprava predloga sprememeb: februar 2011,  ●
pridobitev mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora: februar –   ●

marec 2011,
sprejem usklajenega odloka na OS: april 2011.     ●

Sprejeta sprememba OPPN-ja se po njegovi uveljavitvi pošlje na 
Upravno enoto Kamnik. Če bo za spremembo OPPN-ja treba izvesti 
celovito presojo vplivov na okolje, se navedeni roki ustrezno podaljšajo 
in v tem primeru bo k dopolnjenemu osnutku treba izdelati okoljsko 
poročilo.

4. člen
(nosilci urejanja prostora)

Pripravljavec sprememb je Občina Komenda. Nosilci urejanja prostora, 

ki bodo v postopku sprememb zaprošeni za smernice in mnenja, so:

JP Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58,   ●
1000 Ljubljana,
RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,   ●

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
Občina Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda,  ●
RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Ein-  ●

spielerjeva 6, 1000 Ljubljana,
Komunalno podjetje Kamnik, d. d., Cankarjeva 11, 1240 Kamnik.  ●

Če bi se v postopku ugotovilo, da je vanj treba pritegniti tudi druge no-
silce urejanja prostora, se jih lahko vključi tudi kasneje.  
  

5. člen
(obveznosti v zvez s fi nanciranjem)

Izdelavo sprememb OPPN-ja v celoti fi nancira zainteresirani investitor 
gradnje na enoti FeB/2, na katero se spremembe prvenstveno nanašajo. 

6. člen
(objava sklepa )

Ta sklep se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor in se objavi v Uradnih 
objavah Glasila Občine Komenda ter na svetovnem spletu.

Številka: 3505-0005/2010
Datum:        30. 11. 2010 

Župan Občine Komenda:
Tomaž Drolec
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IZVAJANJE DIMNIKARSKE SLUŽBE 
V OBČINI KOMENDA
Podjetje Dimnikarstvo Dovrtel d.o.o. iz Kranja je družba, ki opravlja 
obvezno državno gospodarsko javno službo izvajanja meritev, pregle-
dovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi 
varstva okolja, učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in 
varstva pred požarom – dimnikarsko službo.

Vizija dimnikarske službe, ki za svoje delo potrebuje določena strokov-
na znanja, ni le hoja z roko v roki z naravo in zdravjem, temveč tudi 
stremenje k uspešnemu, vzajemnemu in zaupanja vrednemu poslovne-
mu sodelovanju z vsemi uporabniki naših storitev.

S podelitvijo koncesije marca 2008 to podjetje izvaja dimnikarske stori-
tve tudi na območju Občine Komende.

Storitve, ki jih je dimnikarska služba dolžna zagotavljati uporabnikom 
so zakonsko določene v Uredbi o načinu, predmetu in pogojih izvajanja 
obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledo-
vanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi 
varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja 
in varstva pred požarom (Ur. l. RS 129/2004) in so obvezne za vse 
uporabnike. Mednje spadajo: 

pregledovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov, zračnikov   ●
in pomožnih naprav; 
odstranjevanje katranskih oblog;   ●
pregledovanje in čiščenje zračnikov;  ●
izvajanje meritev emisij snovi v zrak ter   ●
vodenje evidence naprav in storitev.  ●

Glede na vrsto goriva je za male kurilne naprave do 50 kW skladno s 
Pravilnikom o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov 
pri opravljanju javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja 
kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov (Ur. l. RS 128/2004) pred-
viden naslednji obseg storitev v kurilni sezoni (obdobje med 1. oktobrom 
tekočega leta do 31. maja naslednjega leta):

Trdno gorivo:  ●
 redno čiščenje štirikrat v kurilni sezoni
 redni letni pregled enkrat v kurilni sezoni

Tekoče gorivo:  ●
 redno čiščenje enkrat v kurilni sezoni
 redni letni pregled enkrat v kurilni sezoni
 meritve emisij dimnih plinov enkrat v kurilni sezoni

Plinasto gorivo:  ●
 redno čiščenje enkrat v kurilni sezoni
 redni letni pregled enkrat v kurilni sezoni
 meritve emisij dimnih plinov enkrat v kurilni sezoni

Ob vgradnji nove ali rekonstrukciji kurilne in/ali dimovodne naprave je 
potrebno opraviti Prvi pregled. Zahtevek za prvi pregled uporabnik di-
mnikarskih storitev poda ustno ali pisno ter predloži morebitno projek-
tno in ostalo dokumentacijo o izvedenih delih. Prvi pregled se opravi z 
namenom preveriti skladnost vgradnje kurilne in/ali dimovodne naprave 
s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalca z vidika učinkovite rabe 
energije, varstva okolja, varstva zdravja ter požarne varnosti. Po opra-
vljenem prvem pregledu se kurilna naprava vpiše v evidenco oz. kataster 
kurilnih naprav, kar je tudi osnova za zagon kurilne naprave.

Dimnikarska služba namero opravljanja storitev uporabniku skladno z 
Uredbo pisno najavi najmanj sedem dni pred izvedbo storitev. Uporab-
nik ima možnost prestaviti najavljeni termin za največ 14 dni in ne več 

kot dvakrat, kar je možno storiti preko telefona ali elektronske pošte, ki 
sta izpisana na hrbtni strani najave storitev.

Uporabnik je na najavljen termin dolžan zagotoviti neoviran in prost 
dostop do kurilne naprave, dimnih vodov in zračnikov ter dimnikarju 
omogočiti neovirano in varno opravljanje storitev.

Opravljene storitve se obračunavajo skladno s Sklepom o ceniku dimni-
karskih storitev (Ur. l. RS št. 57/2010), ki je javno dostopen. 

Ne le želja, temveč iz dneva v dan vedno bolj nepogrešljiva nuja po 
večji ozaveščenosti o pomembnosti in namenu dimnikarske službe je 
tista, ki bo dosegla namen, da bo roka, ob pogledu na dimnikarja, iskala 
gumb.

Dodatne informacije so dostopne na spletni strani podjetja www.dimni-
karstvo.si in uradni spletni strani Ministrstva za okolje in prostor www.
mop.gov.si.

Viri:
Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) Uradni list RS, št. 41/2004 
Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov 

pri opravljanju javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja 
kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov Uradni list RS, št. 
128/2004 

Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne 
gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja 
kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in 
učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred 
požarom Uradni list RS, št. 129/2004 

Sklep o ceniku dimnikarskih storitev Uradni list RS, št. 57/2010
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_javne_

sluzbe_in_investicije/sektor_za_javne_sluzbe_varstva_okolja/izvaja-
nje_meritev_pregledovanja_in_ciscenja_kurilnih_naprav/dimnikar-
ska_sluzba/www.dimnikarstvo.si

Simon Dovrtel
Direktor družbe

Kranj, 30. 11. 2010

OBJAVE

Društva upokojencev
CERKLJE - KOMENDA - VODICE

vabijo na

BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT
S PROSLAVO DNEVA SAMOSTOJNOSTI

SKUPAJ SE IMAMO FLETNO
V nedeljo, 26 decembra, ob 18. uri v dvorani  Doma v Komendi

VSTOPNINE  NI  -  PROSTOVOLJNI PRISPEVKI 
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Že pred prevzemom poveljniške dolžnosti je 
ves prosti čas posvetil delovanju društva. Zače-
li so z obnovo sanitarij, z nakupom kuhinje, 
njegov optimizem pa je še naraščal. Prepričal je 
vse, da je želja po novem kombiju uresničljiva 
in to tudi dokazal, saj je največ pripomogel, da 
so kupili nov kombi GVM. Prav tako pa so letos 
spomladi prevzeli novo avtocisterno GVC 
16/25, pridobili gradbeno dovoljenje za gradnjo 
in v soboto, 11. decembra, so v prizidek gasil-
skega doma zapeljali vsa naša vozila. 

Neumorno je pisal prošnje, zbiral predraču-
ne, prosil za popuste, urejal dokumentacijo, se 
dogovarjal z izvajalci in organiziral delovne 
akcije. Vsa dela, ki so jih lahko opravili sami, 
so tudi opravili. Z gradbenim odborom je re-
dno, vsak teden nadzoroval gradnjo. Njegova 
pot iz službe se je vsak dan najprej ustavila na 
gradbišču, kjer je delavcem tudi iz lastnega 
žepa prinesel pijačo.  Slavko je tudi tajnik Ga-

Prizidek PGD Komenda 
V soboto, 11. decembra, so v prizidek gasilskega doma v Komendi zapeljala vsa vozila gasilskega 
društva. Poveljnik Slavko Poglajen je zagotovo med najbolj zaslužnimi, da se je gradnja prizidka 
doma sploh začela. 

Na delo in z dela – prek gradbi-
šča

Uradno ima vsak investicijski projekt tako 
imenovani uradni nadzor. Tudi gradnja prizid-
ka gasilskega doma v Komendi, ki se je začela 
15. julija letos,  ima uradnega nadzornika. 
Imela pa je gradnja, ki je bila 11. decembra 
končana do (recimo) podaljšane četrte gradbe-
ne faze, še enega neuradnega nadzornika, ki je 
bil hkrati vodja celotnega dogajanja v gasil-
skem društvu Komenda.

Da Slavko Poglajen ni naključno poveljnik 
društva, sicer pa vodja Režijskega obrata v 
občinski upravi občine Komenda, je tokrat kot 
neuradni nadzornik in vodja dogajanja pri 
gradnji več kot potrdil. V slabih petih mesecih 
je bil prizidek, po velikosti precej podoben 
prizidku Športne dvorane v Komendi, zgrajen 
in pod streho; kritina pa je obnovljena tudi na 
starem delu gasilskega doma in vsa gasilska 

vozila so sedaj v garažah.  
Slavko, kakšen je recept za takšno dina-

miko gradnje? 
»Hja, zjutraj na poti v službo je treba najprej 

prek gradbišča, popoldne iz službe pa prav ta-
ko. No, malo za šalo, vendar je bilo kar vsak 
dan res tako. Pa tudi podpora je bila potrebna, 
ko je bilo treba čim prej kaj končati. »Suša« je 
namreč v takšnih trenutkih lahko zelo nevarna; 
pa čeprav je šlo iz osebnega žepa.«  

Torej je bilo na trenutke, kot da bi delal še 
eno svojo hišo? 

»No, recimo, da je to sedaj že druga.«
 Pa si jo delal drugače kot prvič, kar več-

krat rečejo tisti, ki so jo zgradili?
»Predvsem je šlo hitro, tako da nam je ostala 

praktično še fasada, ureditev okolice in vgra-
dnja dela stavbnega pohištva.«

Torej bolje kot po načrtovanem programu.
»Ja, prvotni načrt je bil, da pozidamo in za-

premo, sedaj pa imamo že inštalacije, plinsko 
ogrevanje, keramiko,… in vsa vozila v gara-
žah. Spomladi pa naprej; upam, da bo tudi 
podpora donatorjev in lokalne skupnosti. Do-
slej smo porabili 190.000 evrov.«

Srečno in uspešno naprej, Slavko. Da pa so 
tovrstni uspehi običajno tistim, ki niso udele-
ženi, samoumevni, je poznano. Spominjam se 
izreka v takšnih primerih: »Sve če ti to narod 
pozlatiti.« Naj ti ne vzame volje, saj imate ga-
silci še en lep izrek: Na pomoč.

A. Žalar   

V petek, 26. novembra, se je v organizaciji 
PGD Križ odvijalo še zadnje tekmovanje ga-
silske mladine GZ Komenda in GZ Kamnik. 
Prek 130 mladih gasilcev se je pomerilo v pi-
kadu in prav zadnja tekma je odločala o uvrsti-
tvah na prvih treh mestih, saj je bilo nekaj ekip 
celo leto zelo izenačenih. 

Mladina PGD Komenda je zadnja tri leta 
zelo lahko osvojila skupni pokal letnega zma-
govalca. Letos ni bilo tako. Zelo napeto je bilo. 
Šele s tekmovanjem v pikadu, kjer je Karmen 
Petek osvojila zlato medaljo in Eva Osredkar 

Gasilska mladina v letu 2010

Že četrtič zmagovalci Mladi iz PGD Komenda

bronasto, so prehiteli 
PGD Tunjice in tako 
že četrtič zapored 
osvojili naslov zmago-
valca celoletnih tek-
movanj. 

Naši mladini  in 
mentorjem vse čestitke 
in dobre želje za uspe-
he tudi naslednje leto.

Mihaela Poglajen

silske zveze Komenda. In da je vsestranski, 
dokazuje z rednim izobraževanjem, saj je 
opravil izpit za Gasilskega častnika in letos 
spomladi še izpit za Sodnika gasilskih in gasil-
sko športnih disciplin. 

Nove garaže sicer še niso končane. Potrebna 
bo še oprema, izolacijo, fasada, ureditev okoli-
ce. Vendar z neumornim optimizmom povelj-
nika Slavja Poglajna in s pomočjo vseh gasilcev 
v društvu, ki pomagajo po svojih močeh, bo 
cilj dosežen. Seveda pa ostaja še naprej tudi 
upanje, da bodo malce pomagali tudi občani 
oziroma vsi tisti v občini, ki so že doslej.



Aplenca Glasilo občine Komenda 12/2010

25

Ustanova Petra Pavla Glavarja
želi vsem občankam in

občanom Občine Komenda
blagoslovljene božične

praznike, jim čestita ob
obletnici samostojnosti in jim

želi srečno novo leto 2011

Za srečo moramo poskrbeti predvsem sami. Le s pozitivnim razmi-
šljanjem lahko delamo pozitivne stvari, zato vam v imenu Liste ne-
odvisnih občanov želim, da mrke misli pustite v letu, ki se izteka, v 
Novem letu 2011 pa vam želimo zdravja, uspeha, polno mero opti-
mizma in veselja.

V imenu liste LNO Mihaela Poglajen

Poslovno uspešno, srečno leto 2011 želi 
vsem občanom in partnerjem

Moste 74 pri Komendi 
tel.: 83-41-660

BUNDE KAPE ROKAVICE GALANTERIJA NOGAVICE PIŽAME

Zahvaljujemo se Vam za zaupanje v Zahvaljujemo se Vam za zaupanje v 
iztekajočem se letu in Vam želimo mirne in iztekajočem se letu in Vam želimo mirne in 

doživete božične praznike ter nadvse doživete božične praznike ter nadvse 
uspešno, veselo in zdravo Novo leto 2011.uspešno, veselo in zdravo Novo leto 2011.



V Nogometnem klubu 
Komenda smo že v letu 
2009 med ligaškim 
tekmovanjem ugota-
vljali, da s trenutno 
člansko ekipo lahko 
krojimo tudi sam vrh 
4. nogometne lige 
MNZ Ljubljana. Odpi-
rala se nam je možnost 
preboja v 3. Slovensko 

ligo – zahod. Do zadnjega smo verjeli v uspeh 
in uvrstitev športnega kolektiva eno stopnjo 
višje. Vendar nam je lani na žalost v zadnjem 
kolu spodletelo in smo tako preboj v višji rang 
tekmovanja omogočili NK Ljubljana, sami pa 
smo lahko le obžalovali za zamujeno priložno-
stjo, ki nam je tako nerodno ušla iz rok.

Po analizi smo kmalu prišli do zaključka, da 
enostavno še nismo bili »zreli« za napredova-
nje, saj le-to pogojuje veliko stranskih faktor-
jev, ki pa jih mi na žalost trenutno še nismo 
zmogli ali imeli. Predvsem smo bili omejeni s 
pogoji pomanjkljive infrastrukture, predvsem 
pa  garderob in ostalih klubskih prostorov, ki 
so bili dotrajani. 

Vedeli pa smo tudi, da se bodo ti prostori 
kmalu tudi porušili, kar se je pred pričetkom 
letošnje tekmovalne sezone tudi zgodilo. Zato 
smo si v nadaljnjem delu ob pridobitvi novih 
garderob in klubskih prostorov še bolj resno 
zadali preboj članske ekipe v tako pričakovano 
3. nogometno Slovensko ligo ter z novim za-
gonom omogočili še boljše pogoje za delo z 
mlajšimi selekcijami. Seveda vse postopoma. 
Zato smo se poleg garderob lotili tudi izgradnje 
novega pomožnega igrišča, ki pa bo uporabno 
šele v nadaljevanju.

Po uspešnem začetku sezone, ko je članska 
ekipa z lahkoto premagovala nasprotnike in 
resno konkurenco opozorila nase, ko so mla-

Nogometni klub Komenda

V novih klubskih prostorih
dinci uspešno štartali v prvenstvu in ko se je v 
mlajših selekcijah videl očiten napredek, 
predvsem pa ko smo v našo sredino pridobili 
veliko število najmlajših, smo proti koncu pr-
venstva začeli popuščati in na koncu zadanega 
cilja nismo izpolnili. 

Najbolj je razočaralo popuščanje članske 
ekipe, ki je zadnjih nekaj tekem zares po nepo-
trebnem izgubljala točke ter po jesenskem delu 
zaseda tretje mesto s sedmimi točkami zao-
stanka za prvo. Še več problemov je bilo  z 
mladinsko ekipo, ki se je s težavo popolnjevala 
in na koncu so bili tudi rezultati bolj skromni. 
Vseeno pa je največji napredek opažen pri 
vzgoji najmlajših nogometašev. Trenutno v 
najmlajših kategorijah delujemo s petimi tre-
nerji, ki morajo obvladovati skoraj sto otrok v 
starosti 6 do 12 let. Povečuje pa se tudi zani-
manje za nogomet v kategoriji od 13 do 17 let; 
torej v letih za delovno  motivacijo.

Vseeno pa smo letos najbolj ponosni na nove 
klubske in garderobne prostore in seveda na po-
možno igrišče. Ob pomoči občine in predvsem z 
lastnim trudom smo v enem mesecu zgradili 
Pomožno igrišče, ki bo uporabno spomladi.

Ob soglasju Konjeniškega kluba in podpi-
som župana občine Komenda 
se nam je za izdelavo novih 
garderob omogočila uporaba 
prostorov pod tribuno hipo-
droma za štiri leta. Po tem naj 
bi se po zagotovilih župana 
Tomaža Drolca preselili v 
novi športni center Komenda. 
To je bila tudi predvolilna 
obljuba našega župana, ki jo 
sicer v zadnjem članku po 
ponovni izvolitvi v svojem 
programu ni omenil – je ver-
jetno pozabil. 

Dela na obnovi so se priče-

Darko Bolarič

la v sredo, 3. avgusta, s selitvijo opreme in re-
kvizitov iz starih prostorov v začasno deponijo 
(garaže in pomožni prostori članov kluba). 
Zatem je sledila prenova. Z usklajenim delom 
izvajalcev del in požrtvovalnim delom resnih 
pripadnikov nogometnega kluba Komenda je 
vse potekalo po programu; čeprav je bilo na 
trenutke tudi nekaj slabe… Tako še posebej 
velja zahvala Darku Hacinu in Stanetu Vodla-
nu. Od njiju je bil odvisen ves nadaljnji potek 
del. Oba sta namreč brez pripomb opravila 
svoja dela, da so drugi podizvajalci lahko na-
daljevali. 

Zahvala za trud in požrtvovalno delo, pred-
vsem pa za zaupanje, ki so mi ga (kot koordi-
natorju del) zaupali pa velja vsem najzvestejšim 
pripadnikom kluba, ki so pomagali pri ureditvi 
novih prostorov. Zagotovo se bodo prepoznali 
z naštevanjem imen: Niko, Marinko, Kern,  
Tomo, Rajc, Jenko, Fartek, Vuvuzela, Žina, 
Podboršek, Štajerc, Kladnik, Vrho, Srečo, Lo-
za, Majdič, Damjan, Džeri! 

Vsem naštetim in seveda vsem občankam in 
občanom Komende želimo lepe praznike, veliko 
zdravja in uspehov v prihajajočem letu 2011! 

Darko Bolarič, predsednik NK Komenda

NAPOVEDNIK dogajanj v decembru in januarju
Blagoslovitev konj na Križu – Tradicionalni 
obred bo v nedeljo, 26. decembra. Ob 10. uri 
maša v podružnični cerkvi na Križu, ob 11. 
uri sprevod konjenikov izpred bifeja Megi do 
cerkve. Vabljeni lastniki konj in konjeniki iz 
KK Komenda. 
Skupaj se imamo fl etno – Novoletni koncert 
s proslavo Dneva samostojnosti Društev 
upokojencev Cerklje, Komenda in Vodice v 
nedeljo, 26. decembra, ob 18. uri v dvorani 
Doma v Komendi. Vstopnine ni, prostovolj-
ni prispevki. 
Ogled jaslic – V 
Muzeju Lončar 
na  Podborštu 
bodo odprte do 
29. decembra 
vsak dan med 17. 

in 20. uro. Vabi TD Komenda. 
Izlet v neznano – Izletniška sekcija Društva 
upokojencev, vodja Marija Špehonja, organizi-
ra v petek, 31. decembra, Silvestrovanje z od-
hodom iz Komende ob 18. uri v neznano. 
Odbojkarska liga - 6. krog EL-TT odbojkar-
ske lige 2010/2011, ki ga organizira  Društvo 
prijateljev športa, bo 8. januarja, ob 14. uri v 
Športni dvorani v Komendi.
Obujanje starih običajev - V Lončarjevem 
muzeju na Podborštu bo v okviru obujanja 
starih običajev prireditev z naslovom Koline. 
Včasih je bil to na domačiji ob zahtevnem delu 
tudi pravi praznik. Koline pri Lončarju bodo 
ves dan 14. in 15. januarja.
Novoletni koncert - Ustanova Petra Pavla 
Glavarja in Kulturno društvo Komenda, 

prirejata novoletni koncert s skupino OKTET 
PUSHLUSCHTAE v  dvorani Kulturnega 
doma v Komendi, v petek, 21. januarja, ob 
19.30. Cena donatorskega kompleta dveh 
vstopnic je 45 EUR, posamične redne vstopni-
ce 11 EUR, dijaške/študentske pa 5 EUR. Va-
bljeni.
Odbojkarska liga - 7. krog EL-TT odbojkar-
ske lige 2010/2011 v organizaciji DPŠ Ko-
menda bo 22. januarja ob 14. uri v Športni 
dvorani v Komendi. 

Vabilo KD Križ
Kulturno društvo Križ vabi vse, ki bi se  radi 
predstavili oziroma delali v dramskih predsta-
vah, da  se lahko prijavijo Francu Martinjaku, 
Križ 72, tel.: 041 848 311.  
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nadaljevanje na naslednji strani

Če ste se v torek, 10. avgusta, v zgodnjih jutra-
njih urah slučajno peljali mimo avtobusne po-
staje V Komendi ali Mostah, ste na njej najver-
jetneje opazili zaspane obraze fantov in deklet 
z velikanskimi nahrbtniki ob sebi in z rutkami 
okrog vratu. To smo bili člani komendskega 
klana Farovški zajci, ki smo se na ta dolgo 
pričakovani dan odpravljali na poletni tabor v 
tujino, malo natančneje na Balkan. Pet skav-
tinj, dva skavta (eden bi skorajda zamudil tabor, 
a je k sreči še pravočasno na mailu preveril 
datum odhoda, se hitro napakiral in odhrumel 
v Ljubljano) in pa dva voditelja. Že skoraj cela 
»fuzbal« ekipa, z eno izključeno z direktnim 
rdečim kartonom in Jezusom v centru obrambe 
(za preprečevanje napadov bolezni in po-
škodb). Pot smo začeli na glavni železniški 
postaji v slovenski prestolnici in se z vlakom 
odpeljali do Beograda, glavnega mesta Srbije. 
Pred naslednjim vlakom do Skopja smo imeli 
še nekaj ur časa, zato smo se utaborili na bregu 
Save, ki se v »Belem gradu« izliva v Donavo, 
ter si tam skuhali pozno kosilo. Tu smo bili 
prvič priče balkanskemu gostoljubju, saj nas je 
upravitelj »futbol« kluba Brodarac povabil na 
pijačo na račun hiše: »Kuča časti!« Pa ne le to! 
Povabil nas je tudi, da ob našem povratku v 
Beograd prespimo pr njih. Presenečeni zaradi 
tolikšne prijaznosti  smo kar malce pozno kre-
nili nazaj na železniško postajo, da bi se vkrca-
li za vlak proti Skopju. A naš strah, da bi ga 
zamudili, je bil popolnoma odveč. Vlak namreč 
s perona ni odpeljal še naslednji dve uri in pol. 
Ostali potniki so nam z nasmehi na obrazih 
mirno razložili, da se to pač zgodi nekjakrat na 
mesec, a nihče ne ve točno zakaj. Ko smo tako 
vdani v usodo posedali na hodniku pred kupeji, 
se je gospod zraven nas odločil, da nas razve-
dri. Povedal nam je nekaj, resnici na ljubo, ne 
preveč smešnih vicev, a nas vseeno nasmejal 
zaradi svojega užitka ob pripovedovanju. Na 
peronu smo imeli še celo čas zaplesati, ko se je 
ob pol enih vlak le premaknil. V Skopje smo 
nazadnje prispeli s 4-5 urno zamudo, a kot smo 
kasneje izvedeli, smo imeli kar srečo, da sploh 
smo. V glavnem mestu Makedonije smo se 

Potovalni tabor klana Farovški zajci
najprej orientirali in poiskali naš hostel, nato 
pa se v manjših skupinah odpravili raziskovat 
njegove zanimivosti. Grad Kale, stadion nogo-
metnega kluba Vardar (od zunaj in znotraj!) ter 
cerkev Mati Terezije, ki je v Skopju rojena, 
poleg tega pa še čevapčiči, ki se po njihovo 
imenujejo kebap, stric, ki na ulici tehta ljudi za 
denar, pa gostlničar, ki je sam od sebe prestavil 
progam na TVSLO1 (kjer so se ravno predva-
jale Male sive celice) in še mnogo drugih 
stvari, ki so nam popestrile dan. Zvečer smo si 
v hostlu pripravili zdravo večerjo in padli v 
multikulturno debato z ostalimi stanujočimi, 
že zgodaj zjutraj pa se z avtobusom odpeljali 
proti Nacionalnemu parku Mavrovo od koder 
smo pot nadaljevali peš. Cesta, ki se vije po 
dolinah v naročju najvišjega makedonskega 
vrha Korab (2764m), je bila za naslednjih nekaj 
dni naš novi dom. Hiš je bilo ob poti malo, 
zato pa je bilo avtov več kot dovolj. Predvsem 
ženski del klana si je čas krajšal z mahanjem 
mimoidočim šoferjem, ki so z glasnim hupa-
njem navdušeno vračali pozdrave. Na avtih 
smo opazili veliko italijanskih tablic, za katere 
se je kasneje izkazalo, da so v lasti Makedon-
cev, ki si kruh služijo v Italiji. V teh dolinah je 
bilo takih pogumnežev več kot polovica celo-
tnega tamkajšnjega prebivalstva. Najbolj pa so 
nas osrečile slovenske tablice, ki so v nas 
vzbudile domovinsko zavest. Prvo noč na pro-
stem smo prespali pri edinem »bifeju« daleč 
naokrog, imenovanem Tri breze. Verjetno ni 
težko uganiti katere vrste drevesa so rasla pred 
hišo. Tekel je že drugi dan naporne hoje in bili 
smo že precej prepoteni, ko smo izvedeli za 
slap na bližnjem hribu. Vzpon se je nazadnje le 
izplačal, saj smo se v tolmunčku malce pod 
slapom osvežili, v bližnji vasici pa si privoščili 
še sladoled in našli krasno prenočišče za lokal-
nim zdravstvenim domom. Že vsi ožuljeni in 
polomljeni smo bili trdno odločeni, da v soboto 
dosežemo Debar, od koder nas bi nato avtobus 
odpeljal do Struge, mesta ob Ohridskem jezeru. 
Visoke temperature so nas že precej zdelovale, 
ko smo pred našimi očmi uzrli še gromozanski 
klanec. Brez besed smo se sporazumeli in se 
»počili« v najbližjo senco ob Debarskem jeze-
ru. Po obilnem kosilu in kopanju smo kar 
malce pozabili na čas in vsi utrujeni pospali. 

Smo pa zato kasneje z lahkoto premagali 
klanec pred nami in v večernih urah prispeli v 
Debar. Prijazni domači policaji (ki so zelo lepo 
dišali, vsaj v primerjavi z nami) so nam uredili 
prostor na dvorišču mestne šole, ki so ga še 
celo nadzirali, tako da smo imeli celonočno 
policijsko varstvo in se nam ni pripetilo nič 
neljubega. Naslednje jutro smo imeli še nekaj 
časa pred odhodom avtobusa, zato smo se od-
ločili za obisk trgovine. Pred njo je sedel sta-
rejši gospod, ki je očitno pazil na zunaj razsta-
vljeno sadje, ter nam povedal, da se trgovina 
odpre ob osmih. Glede na to, da je do osmih 
manjkalo le še nekaj minut, smo se odločili 
počakati. A žal kombinacija nedelje, Make-

doncev in trgovine ni tako zelo posrečena. Tr-
govina se je nazadnje le odprla okrog devete 
ure, a imeli smo kar veliko srečo, da se sploh 
je. Kaj lahko bi ostali brez konkretnega zajtrka! 
Naslednji problem se je pojavil z avtobusom 
za Strugo, ki se je odločil za »štrajk«. Tako 
smo se namesto v en velik bus vsi potniki 
stlačili v dva manjša. Naša skupina devetih je 
pristala v »nobel« busu, kjer smo v zadnjem 
delu sedeli v krogu, v sredini se je lahko spu-
stilo mizico za kozarce, na stropu pa so se pri-
žigale drobne lučke. In bus je celo imel klimo! 
Šofer busa je nekje na poti našel še neko ame-
riško kaseto in cel bus se je navdušeno zagledal 
v nas, nam pa se ni niti sanjalo kdo naj bi bil 
izvajalec. Iz Struge smo se nato s še zadnjimi 
močmi odpravili do izvidniškega kempa malo 
pred Ohridom, kjer smo si poiskali prostor in 
se do konca dneva le še namakali v vodi, pre-
pevali pesmi, se kartali in vsesplošno lenarili. 
Naslednje jutro smo se polni elana povzpeli na 
Ohridsko trdnjavo, kjer smo se poslikali z vseh 
zornih kotov, da bomo imeli spomine na te 
prečudovite dni. Dekleta smo si v mestu tudi 
navdušeno ogledovala stojnice z uhani in že 
načrtovale popoldanski napad na njih, a žal se 
je naš načrt »sfi žil«. Ravno med kuho kosila 
smo dobili informacije, da bus za Skopje odpe-
lje že ob treh, torej smo imeli le dobre pol ure, 
da pridemo do avtobusne postaje. Hitro smo 
vse pospravili v nahrbtnike, med drugim tudi 
napol kuhane makarone in polento, ter kot v 
fi lmu s taksiji odbrzeli do avtobusa, ki smo ga 
ujeli v zadnjem hipu in se nato v veliki vročini 
odpeljali do Skopja. Tam smo na postaji še 
malce zaplesali in zapeli, nato pa se z vlakom 
odpeljali na dolgo pot proti Beogradu. Tudi 
tokrat je bila namreč zamuda ka velika. Na 
poti smo celo pobirali stave kolikšna bo. Vsee-
no pa nas je kar malce presenetilo, ko smo na-
mesto ob šestih zjutraj v Beograd prispeli ob 
11.40. Takoj smo se odpravili do FK Brodarac, 
kjer smo pod drevesom malo šivali. Da, prav 
ste prebrali! S šivanko in pavlicami smo na 
majice soskavtov šivali njihove talente. Veči-
noma smo žal kar precej nesposobni za ročne 
spretnosti, a nam je vseeno kar uspelo in tako 
ima sedaj vsak klanovec majico, na kateri so 
talenti, ki jih soklanovci vidijo v njem. Ponosni 
nase smo se zvečer odpravili še h katoliški 
maši, kjer nas je tamkajšnji duhovnik zelo lepo 
sprejel, nato pa smo se odpravili raziskovat 
mesto. Dobili smo tudi nalogo, da ljudi pov-
prašamo o ekologiji in o smeteh, ki se nabirajo 
okrog njih. Precej zabavna naloga, saj so beo-
grajčani zelo zgovorni in postregli so nam s 
kar zanimivimi odgovori. Kljub temu, da nas 
je naloga kar izčrpala, smo želeli izkorisiti za-
dnji večer našega tabora. Nekoristno smo po-
rabljali energijo (po mnenju fantov) in se »še-
tali« po ulicah s polno trgovinami. Fante je to 
kar precej zlakotnilo, pa tudi punce smo si že-
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lele le še spanca, zato si večjega žura na splavih 
na Savi nismo privoščili, temveč smo se od-
pravili nazaj v naš ljubi »futbol« klub. Zaspali 
smo ob poslušanju zvokov mesta, ki morda 
nima najlepše zunanjosti, a vseeno ima svoj 
čar. Zadnji dan tabora pa je za dve klanovki 
predstavljal dan odhoda iz klana. Veliki dogo-
dek se je zgodil v prečudovitem parku Kale-
megdan, ki obkroža Beograjsko trdnjavo. Ce-
remonija, izmenjava daril pa tudi petje so iz 
nas izvabile tudi solze, a le za kratek čas, saj se 
vsi veselimo novih izzivov, ki čakajo naši so-
klanovki v prihodnosti. Ceremonija odhoda 
pomeni tudi ločitev od preostalih klanovcev, 
zato sta se dekleti za eno popoldne odpravili na 
svoje. Ostali smo se odločili za »čiliranje«, kar 
je pomenilo hrano (predvsem užitek za fante) 
in ogledovanje trgovin ter stojnic (za punce). 
Nikakor pa nismo izpustili glavne družabne 
točke Beograda-kopališča ob Savi Ada ciganli-
ja. Super prostor za uživanje in kopanje, v na-
šem primeru pa tudi za krst edine članice klana 
Farovški zajci, ki še ni imela skavtskega imena. 
Vesoljna čaplja se je morala za vsako črko v 
svojem imenu z glavo potukati v vodo. Vodite-

lja sta ji seveda priskočila na pomoč in jo ob 
tem držala za noge, tako da je visela z glavo 
navzdol le nekaj centimetrov od vode. Zraven 
je poslušala črkovanje svojega imena in dokler 
ga ni sestavila skupaj, se je tunkanje nadalje-
valo. Nazadnje je svoje ime le odkrila in ga 
sedaj s ponosom nosi. To je bilo zadnje dejanje 
našega tabora, ki se je zaključil v Ljubljani, 
kjer smo tudi oddali kartice (v Beogradu na-
mreč nismo našli poštnega nabiralnika). In tako 
se je končalo desetdnevno popotovanje po 
Balkanu, ki je bilo za vse neverjetna izkušnja, 
ki je zagotovo ne bomo pozabili. Naučili smo 
se cirilico, spoznali nove in zanimive ljudi ter 
njihove kulture, odkrili lastne talente in talente 
drugih, videli mesta, vasi, vlake, avtobuse vseh 
vrst in oblik ter predvsem uživali. In se polni 
novih izkušenj vrnili domov. V kolikor pa koga 
zanimajo podrobnosti našega tabora, pa naj se le 
obrne na koga izmed klanovcev. Prepričana sem, 
da vam bo vsak izmed nas s veseljem razložil 
vse, kar boste želeli vedeti in še več.

Ob koncu gre posebna zahvala tudi občini 
Komenda, ki je z denarnim prispevkom omo-
gočila izvedbo tega tabora v tujini. 

Malčki v 
prometu
Prometna vzgoja je pomemben del pri načr-
tovanju in izvajanju vzgojnega dela v vrtcu s 
predšolskimi otroki od 1. do 6. leta starosti. 
Eden od osnovnih ciljev je skrb za lastno 
varnost v prometu in ozaveščanje otrok, 
staršev in strokovnih delavcev za upošteva-
nje cestno prometnih predpisov v vsako-
dnevnem življenju.

Že vrsto let sodelujemo s SPV Komenda, 
ki nam pri tem aktivno pomaga z obvestili, 
propagandnim materialom (zgibanke, knji-
žica Prvi koraki v svetu prometa), predvsem 
pa smo veseli odsevnih brezrokavnikov, ki 
jih otroci ter vzgojitelji in vzgojiteljice 
vsakodnevno uporabljajo na sprehodih po 
bližnji okolici vrtca in na izletih. Predsedni-
ca SPV Komenda Andreja Črtanec in 
ostali člani si prizadevajo, da bi kar največje 
število otrok v vrtcu imelo svoj brezrokav-
nik, kar zagotovo prispeva k večji vidnosti 
in varnosti malčkov v prometu. 

Za njihov trud se jim zahvaljujemo in 
želimo varno in srečno tudi v novem letu.

Silva Korbar

nadaljevanje s prejšnje strani

Zate imam luč 
– Luč miru iz 
Betlehema
Projekt, ki nam je vsem že dobro znan, ima 
letos geslo Zate imam luč. Ta projekt pa prav 
zagotovo ni nič novega, saj ima svoje korenine 
v daljnem letu 1986 pri naših severnih sosedih 
Avstrijcih. Sprva so ga organizirali na televizi-
ji ORF za pomoč invalidnim otrokom. Organi-
zatorji so si projekt zamislili tako, da bodo 
otrokom poklonili svečko, ki je bila prižgana v 
votlini Jezusovega rojstva, nato pa se je ta 
ideja razširila in danes je majhna lučka na 
okenski polici simbol prihajajočega božiča in 
miru.

Ogenj prižge otrok, ki se je tisto leto posebno 
izkazal, po navadi že kak mesec pred božičem. 
Nato luč potuje na Dunaj, od tam pa njeno pot 
prevzamemo skavti iz celega sveta, ki jo nese-
mo v svojo domovino.

Lahko smo hvaležni da imamo lučko, ki 
nam vsako let prinese mir prav iz mesta kjer se 
rodil mali otroček, ki nam je prinesel odreše-
nje. Tako majhen, pa tako mogočen. Prišel je 
za nas. Zate. Zame. Se tega zavedamo? In prav 
na to nas opozarja letošnje geslo: »Zate imam 
luč« - dajmo jo naprej.

Razigrana puma, Tjaša Malavašič 
in Žilavi gams, Matej Arh

Tudi letos smo delali adventne venčke
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S ŠOLSKIH KLOPI
V gledališču
V petek, 3. decembra 2010, smo odšli v Lju-
bljano v lutkovno gledališče. Ogledali smo si 
predstavo Mala in velika Luna. 

V predstavi so nastopali: zvezda Severnica, 
Luna, Sonce, Komet, Piratski kapitan in Pirat-
ski krmar, Kuža, Zaljubljeni muc in Zaljubljena 
muca, Snohodec in Zvezdogled. Predstava je 
trajala eno uro. Bila mi je zelo všeč. 

Mala Luna je bila lačna, zato jo je zvezda 
Severnica odpeljala na mlečno cesto. Ko je 
rasla, je bila osamljena in se je želela igrati z 
zaljubljenima mucoma, a je nista sprejela. Tudi 
Luna se je zaljubila v Sonce. Z njim se je 
igrala in ga naučila plesati. 

Predstavo sem zelo rad gledal, a ni mi bilo 
všeč obnašanje učencev iz druge šole, ki so 
sedeli za menoj in butali ob moj sedež.

Senad Džafi ć, 5. c

Utrinki z miklavževanja
V nedeljo, 5. decembra 2010, okrog pol šeste 
ure zvečer, smo šli proti cerkvi sv.  Boštjana v 
Mostah. Še prej smo pripravili »peharje«. 

Prišli so parkeljni, ki so bili zelo nagajivi in 
so nekatere otroke tudi okepali. Srečal sem 
veliko prijateljev.

Matevž Klopčič, 5. c
Dolgo sem čakala na darilo. Ko sem bila končno 
na vrsti, sem ga hitro vzela in stekla k očiju. 
Odšla sva proti domu, a kar naenkrat mi je par-
kelj vzel darilo. Vzela sem mu ga nazaj in nehal 
mi je nagajati, ker je videl, da se ga ne bojim. 

Saša Matuš, 5. c

Strokovna ekskurzija na 
Madžarsko
Po petkovem delovnem dnevu smo se zaposleni 
OŠ Komenda s turistično agencijo Alpetour 
odpeljali na Madžarsko. Zgovorna vodička nam 
je že med potjo osveževala in dopolnjevala 
spomin s podatki in tudi zanimivostmi obpotnih 
krajev naše na novo zasnežene domovine. 
Utrujenim, vendar veselim, da nekaj časa zopet 
namenimo našemu druženju in medsebojnemu 
spoznavanju, je bila dolga vožnja prav dobrodo-
šla. Tako v avtobusu ni manjkalo petja in dobre 
volje. Nismo se dali niti takrat, ko smo se eno 
uro po polžje premikali zaradi zastoja na cesti-
šču. Ob vstopu v mesto Budimpešta smo bili 
očarani od z lučkami čudovito okrašenih zna-
menitosti, o katerih smo dobili nemalo informa-
cij in zgodovinskih podatkov. Zaradi napoveda-
ne večerje smo tisti dan z ogledi zaključili, pa ne 
vsi. Na večerji so nas pozdravili tudi madžarski 
folkloristi, s katerimi je bilo potrebno najprej 
zaplesati, nato je sledila postrežba. Kakor sem 
omenila, so nekateri po prihodu želeli spoznati 
mesto v tem čudovitem prednovoletnem okras-
ju, drugi pa smo bolj ali manj utrujeni popadali 
v postelje v prijazno opremljenem hotelu. Po 
bogatem samopostrežnem zajtrku je sledil ogled 
najpomembnejših znamenitosti na obeh brego-
vih Donave. Iz Pešte, kjer smo prenočevali, smo 
se čez verižni most pripeljali na gričevnat del 

mesta Budim, na tako imenovano grajsko gri-
čevje. Tu nas je vodička vodila skozi zgodovino 
madžarske osamosvojitve in njenih zaslužnih 
mož. Ogledali smo si kar nekaj zgodovinsko 
pomembnih znamenitosti. Seveda pa se nam je 
z grajskega gričevja kljub megli odpiral mogo-
čen panoramski pogled na nižinski del Pešto 
preko reke Donave, na številne mostove (Eliza-
betin, Verižni, Most svobode, Rdeči most), pre-
ko njih pa na mestni  parlament in katedralo sv. 
Štefana. Da nam mraz ni zlezel preveč pod kožo, 
smo se malce pogreli ob topli kavi ali za zimski 
čas značilnem kozarcu kuhanega vina, seveda 
ob potrpežljivem čakanju na postrežbo. Veliko 
smo tudi fotografi rali in se marsičesa naučili ob 
zanimivem pripovedovanju vodičke. Na poti 
domov smo se ustavili na polotoku Tihani na 
Balatonu (Blatnem jezeru) in kljub temu, da 
smo bolj malo videli, smo si pokrajino lahko 
predstavljali glede na vodičkin opis. Kar močno 
utrujeni smo srečno prispeli domov natančno ob 
polnoči v soboto. Da nam je vožnja nazaj hitreje 
minila, smo si čas krajšali s prepevanjem prele-
pih dalmatinskih pesmi. 

Sonja Podboršek

Čarobne praznične 
delavnice
December, zadnji mesec v letu. Povsod se pri-
žigajo praznične luči. Tudi oči otrok drugače 
zažarijo. Polne so skrivnostnega prazničnega 
pričakovanja.

V oddelkih podaljšanega bivanja je bilo že v 
novembru čutiti, da se bliža december in se bo 
potrebno začeti pripravljati na vsakoletne pra-
znične delavnice in sejem. Učitelji smo pridno 
zbirali ideje za ustvarjanje in okrasitev šole. Z 
učenci smo vsak dan zavzeto izdelovali voščil-
nice in izdelke, ki jih bomo ponudili na sejmu. 
Vsi učenci, ki obiskujejo šolo v Mostah, so pri 
likovni vzgoji izrezovali okraske, s katerimi 
smo hodnike in razrede praznično olepšali.

In končno je prišel 9. december, ko je šola v 
Mostah izžarevala nekaj čarobnega. Slišati je 
bilo božične melodije, šola je bila praznično 
okrašena in iz nje se je širil čaroben pridih.

Učenci so se lahko skupaj s starši udeležili 
štirih delavnic, ki so jih vodili učitelji podalj-

šanega bivanja, pomagale pa so jim tudi neka-
tere razredne učiteljice. Izdelovali in okrasili 
smo posodice za sladke dobrote, okraske in 
smrečice iz fi lca in različne angelčke. Na sejmu 
pa so si lahko izbrali voščilnice in drobna da-
rilca za prihajajoča obdarovanja.

Učenci so uživali v ustvarjanju. Prav tako 
tudi starši, ki so jim pomagali. V dvournem 
druženju pa smo imeli tako starši kot tudi 
učenci in učitelji dovolj časa za sproščen kle-
pet, poslušanje glasbe in prijetno druženje, kar 
je bil tudi glavni namen prireditve.

Denarna sredstva, zbrana na delavnicah in 
sejmu, bomo namenili nakupu didaktičnih 
igrač, del sredstev pa bomo podarili tudi šol-
skemu skladu za otroke, ki potrebujejo pomoč.
Čarobno četrtkovo popoldne je hitro minilo 

v prijetnem druženju. Učenci in starši so pono-
sno odnašali domov izdelke, ki so jih sami na-
redili. Za nas učitelje pa je odziv staršev in 
zadovoljstvo v očeh otrok največja nagrada za 
vse ure, vložene v pripravo prireditve, hkrati 
pa spodbuda za vnaprej.....

Učitelji podaljšanega bivanja

Uršlja gora
V soboto, 24. oktobra 2010, smo s planinskim 
krožkom odšli na izlet. Z avtomobili smo se 
odpeljali na Koroško. Po dolgi vožnji smo 
parkirali avte in začeli hoditi. Na pol poti nas 
je pričakal sneg. Na vrhu sta bili cerkev in ko-
ča. Ker je bilo veliko snega, smo se tudi kepali. 
Ko smo pomalicali, smo se vrnili v dolino. Izlet 
mi je bil zelo všeč.

Nika Ravnikar, 2. b

Delovna sobota
V soboto, 13. novembra 2010, smo se sedmi 
razredi z avtobusom odpeljali v Narodno gale-
rijo v Ljubljani. 

Že na avtobusu smo se zelo zabavali. V ga-
leriji smo se razdelili po skupinah. Ker 7.a dr-
žimo skupaj, smo prisotni učenci sestavljali 
eno skupino. Dobili smo delovne zvezke, v 
katerih je pisalo, kam moramo iti in kaj mora-
mo tam narediti. Ko smo končali z delom, smo 
počakali ostali dve skupini in odšli na malico. 
Po malici smo se odpravili do avtobusa in se 
odpeljali domov. 

Ta dan mi je bil zelo všeč, saj sem se zaba-
vala in se poleg tega naučila nekaj novega.

Monika Ravnikar, 7. a

Zbudila sem se, se oblekla in odšla v šolo. In to 
kar v soboto. Vedela sem, da bo razburljivo, saj 
sem o tej galeriji že brala (Makarovič: Gal v 
galeriji).

Ko sem hodila po galeriji, mi je jemalo sapo. 
Umetniki so najbrž morali vložiti veliko dela 
in časa v te svoje umetnine in skulpture. 

Najbolj všeč mi je bila slika Ivane Kobilca, 
saj je naravnost neverjetna; kakor da bi opazo-
val fotografi jo. Všeč so mi bili tudi kipi, ki so 
jih pripeljali iz cerkve v galerijo.

Veselim se že naslednjega obiska galerije.
Laura Hribar, 7. a
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AVTOKROS

Pa smo dočakali tudi konec avtokrosistične 
sezone 2010. Že pred tem, ko se je evropsko 
prvenstvo sklenilo zadnji septembrski vikend z 
dirko v italijanski Maggiori, je bila poslednja, 
peta domača dirka na sporedu teden dni prej v 
Tunjicah, a jo je organizatorjem pošteno zago-
dlo vreme, tako da so jo bili zaradi poplav pri-
siljeni odpovedati. Zdelo se je, da bodo obve-
ljali rezultati, ki so jih tekmovalci dosegli v 
uvodnih 4 dirkah, a je krovna organizacija 
slovenskega avtošporta AŠ2005, na vsak način 
želela izpeljati tudi peto. Še vedno ni povsem 
znano čemu takšna odločitev, kristalno jasno 
pa je, da je šlo za še eno v vrsti neposrečenih 
potez AŠ-ja, ki ji več kot očitno avtokros ni 
ravno pri srcu. Tipično jesenski 7. november, 
ko smo na Planini nad Horjulom spremljali 
nadomestno dirko, je namreč minil v znamenju 
nenormalnih količin blata in izjemno nizki 
udeležbi tako tekmovalcev, kot tudi gledalcev. 

Glede na to, da omenjena dirka ni prinesla 
omembe vrednih sprememb v skupnih seštevkih 
Državnega prvenstva v avtokrosu (DP) in Poka-
la avtokrosarene (PAA), se bomo ljubitelji tega 
športa bistveno raje spominjali druge letošnje 
dirke v hrvaški Rupi, kjer je nastopilo lepo šte-
vilo slovenskih voznikov, ki so poželi tudi obilo 
uspeha. V diviziji 1A sta Kraševec in Selan s 
težavami svoje nastope sicer zaključila brez 
novih točk, zato pa je med štirikolesno gnanimi 
školjkarji Sloveniji zmago privozil Metod Knez. 
Če je bil njegov uspeh nekako pričakovan, pa je 
zbrane z drugim mestom prijetno presenetil 
Domen Rode, ki je suvereno opravil z nekateri-
mi izkušenimi domačimi tekmovalci. 

Tudi na Hrvaškem največ zanimanja vlada 
za divizijo 3, kjer se med seboj udarijo vozniki 
buggy-jev. Tokrat se je v fi nalni vožnji pomeri-
lo pet predstavnikov »Dežele na sočni strani 
Alp« in pet domačinov. Še enkrat več pa so 
slovenski avtokrosisti potrdili, da so še vedno 
za razred boljši od južnih sosedov. Da pa je 
bilo zadovoljstvo še posebno v naši občini po-
polno, je poskrbel pogled na končni vrstni red, 
saj so se vsi trije komendski dirkači prebili na 
oder za zmagovalce. 20 točk za zmago v pred-
zadnji dirki za PAA je odnesel Igor Kern, po 
tesnem boju z Matijo Rakovcem na začetku 
fi nala je drugo mesto osvojil Robert Kociper, 
na najnižjo stopničko pa se je povzpel Bojan 
Osredkar. S tem uspehom in šele osmim me-
stom Rakovca pa je Kern prevzel tudi vodstvo 
v skupni razvrstitvi.

Za praznični vikend so se trije Slovenci od-
ločili, da se bodo pred sklepnim dejanjem DP-
ja in PAA-ja pomerili tudi na dirki za odprto 
italijansko državno prvenstvo v Gonarsu v ne-
posredni bližini nakupovalnega mesteca Pal-
manova. Zaradi deževja in posledično težkih 
razmer za tekmovanje je sredi dogajanja šila in 
kopita pospravil Rakovec, ki mu je bil razu-
mljivo bistveno pomembnejši nastop naslednji 
vikend na Planini. Sama Feštajna pa je že v 
soboto zapustil njegov dirkalnik, kar je ob po-

Pozen zaključek sezone dal nove prvake
manjkanju časa pomenilo, da je tako zapravil 
tudi možnost za ubranitev naslova državnega 
prvaka, saj ekipi med tednom ni uspelo uspo-
sobiti njegove impreze. Spet pa je na tujem 
navdušil Komendčan Marcel Grgič, ki se je 
po solidni predstavi na treningu, ko je dosegel 
4. čas, skozi kvalifi kacijske vožnje prebijal po 
lestvici navzgor in si nazadnje priboril celo 
najboljšo štartno pozicijo za fi nalni nastop, kar 
se je v danih razmerah izkazalo za ključni de-
javnik. Uspel mu je odličen štart, po katerem je 
ostal na čelu fi nalistov, ki so obtičali v blatni 
megli izza njegove Tatre. Kljub napaki tik pred 
ciljem je Marcel prišel do nove zmage, s katero 
je sklenil uspešno sezono 2010.

Sledilo pa je še zadnje dejanje v tej, nekoliko 
daljši sezoni kot običajno. V soorganizaciji 
MK Buhc in AMK Tunjice je bilo na tretjo le-
tošnjo dirko na Planini prijavljenih 15 voznikov 
v treh divizijah, na prizorišču samem pa se jih 
je pojavilo samo 13. Že med uradnimi treningi 
pa je bil zaradi okvare svojega dirkalnika kon-
kurenco prisiljen zapustiti še Bojan Osredkar, 
tako da smo v vožnjah za točke DP-ja in PAA-
ja spremljali le 4 dirkače v diviziji 1A, 3 v di-
viziji 1 in 5 v diviziji 3.

V najšibkejši diviziji je Litijanu Tomažu 
Potisku po tesnem obračunu s Klemnom Al-
brehtom uspelo priboriti 2. mesto na dirki, ki 
mu je ob prepričljivi zmagi Žige Kraševca še 
zadoščalo za ohranitev minimalne prednosti v 
skupnem seštevku obeh razpisanih tekmovanj. 
Ob odsotnosti Sama Feštajna je bil prvak v di-
viziji 1 znan že pred tokratno dirko. To je kljub 
precejšnjim težavam na zadnji preizkušnji, ki 
jo je končal kot drugi, postal Izlačan Metod 
Knez. Svoje prve zmage v karieri pa se je vese-
lil Daniel Bertoncelj.

Kot po navadi smo tudi tokrat največ priča-
kovali od divizije 3, a nas v težkih razmerah 
mojstri tega avtošporta enostavno niso navdu-
šili. Izpostaviti velja predvsem spet neverjetno 
hitrega Igorja Kerna, ki je že na treningih naj-
bližjega zasledovalca, Matijo Rakovca, pustil 
dobri dve sekundi za seboj. Ob njima si je prvo 
štartno vrsto privozil še Robert Kociper. Z 
dvema zmagama v kvalifi kacijskih vožnjah je 
najboljši štartni položaj za fi nale osvojil Kern, 
ob njem pa sta iz prve vrste krenila še Rakovec 
in Ivo Bokal, ki je kot edini nastopil v zadnji 
kvalifi kacijski vožnji in si s tem privozil tretjo 
pozicijo ter poskrbel za napet dvoboj s Koci-
prom za skupno tretje mesto. Vendarle se je na 
koncu bolje razpletlo za obetavnega Komen-
dčana, ki je dirko sicer predčasno zaključil na 
5. mestu, a ga je rešil kar izkušeni Škofjeločan 
sam, saj je fi nalno vožnjo končal le mesto pred 
njim. Do druge zmage v letošnjem DP-ju in 
tretje v PAA-ju je suvereno prišel Kern, družbo 
na zmagovalnem odru pa sta mu delala vnovič-
ni prvak Rakovec na drugem in mladi Dejan 
Petrič na tretjem mestu.

Celotna seštevka točk v obeh razvrstitvah in 
končne uvrstitve najboljših ter  vseh dirkačev 

iz naše občine pa si lahko ogledate tudi v spo-
dnjih tabelah.

Srečo Zupančič, foto: Matjaž Sedušak

Državno prvenstvo RS v avtokrosu 2010
me-
sto

dirkač dirkalnik klub toč-
ke

Divizija 1A
1. Tomaž 

POTISEK
VW Golf III RT 

Mustang
245

2. Žiga 
KRAŠEVEC

Zastava 128 ŠK 
Tornado

240

3. Boštjan 
SELAN

Z Yugo ASC 
Mustang

180

Divizija 1
1. Metod KNEZ Audi RS4 ŠK 

Tornado
270

2. Samo 
FEŠTAJN

Subaru 
Impreza

AMK 
Feštajn

195

3. Domen RODE Subaru 
Leone

ŠK 
Tornado

165

Divizija 3 – buggy-ji
1. Matija 

RAKOVEC
Suzuki 1.3 ASC 

Mustang
249

2. Igor KERN 2xYamaha 
1000

ŠK 
Tornado

228

3. Robert 
KOCIPER

VW 1.6 ŠK 
Tornado

166

6. Marko 
RAVNIKAR

Škoda 1.6 AMD 
SA-Imos

119

7. Bojan 
OSREDKAR

Honda 2.0 AMK 
Feštajn

117

8. Marcel GRGIČ Tatra 3.5 AMK 
Tunjice

82

9. Janez 
ZGONEC

Nissan 2.0 AMK 
Tunjice

47

Ravnikar, Grgič in Zgonec zaradi različnih 
razlogov niso nastopili na vseh dirkah!
Pokal Avtokrosarene 2010
me-
sto

dirkač dirkalnik klub toč-
ke

Divizija 1A
1. Tomaž POTISEK VW Golf 

III
RT 
Mustang

86

2. Žiga 
KRAŠEVEC

Zastava 
128

ŠK 
Tornado

85

3. Klemen 
ALBREHT

Peugeot 
205 

AMD 
Zvezda

77

Divizija 1
1. Metod KNEZ Audi RS4 ŠK 

Tornado
97

2. Samo FEŠTAJN Subaru 
Impreza

AMK 
Feštajn

91

3. Domen RODE Subaru 
Leone

ŠK 
Tornado

75

Divizija 3 – buggy-ji
1. Igor KERN 2xYamaha 

1000
ŠK 
Tornado

92

2. Matija 
RAKOVEC

Suzuki 1.3 ASC 
Mustang

87

3. Robert KOCIPER VW 1.6 ŠK 
Tornado

81

5. Bojan 
OSREDKAR

Honda 2.0 AMK 
Feštajn

67

7. Marcel GRGIČ Tatra 3.5 AMK 
Tunjice

55

8. Marko 
RAVNIKAR

Škoda 1.6 AMD 
SA-Imos

47

14. Janez ZGONEC Nissan 2.0 AMK 
Tunjice

18
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DOGAJANJA

Že december je, leto gre h koncu. Štejemo le-
tošnje uspehe in iščemo razloge, ali, če hočete, 
izgovore, za tisto nedokončano ali sploh ne 
začeto... Iz PD Komenda se ne oglasimo veli-
kokrat s poročili o dogajanju v društvu. Pa se 
dogaja. Ves čas. Veliko.

Leto se je začelo adrenalinsko. Menjava na-
jemnika, pridobivanje dokumentov, usklajeva-
nje fi nanc... Ko smo v marcu podpisali pogodbo 
z novim najemnikom, smo vedeli, da smo se 
pravilno odločili. Zdaj je Jože Dodig pravi na-
slov za vse informacije v zvezi z gostinsko 
ponudbo, rezervacijami, najemom prostora za 
piknike... Dosegljiv je na telefonski številki 
041 664 888. 

Verjetno si nihče od nas ni predstavljal, koli-
ko dela bo še potrebnega za ponovno odprtje 
planinskega doma. Vsi, ki večkrat zaidete v 
njegovo okolico, ste lahko opazili spremembe 
na naši hiši in okoli nje. Pokrita terasa, poveča-
na kuhinja, pokrit paviljon za organizacijo pi-
knikov, igrala za otroke, urejeno parkirišče… 
Jože Dodig se je res s srcem lotil dela in sredi 
poletja je dom odprl svoja vrata. Okolica je 
oživela in tudi delo ter sodelovanje v društvu 
je dobilo ponovni zalet. Vedno več smo se po-

Novembra je Društvo Skakalni komite Gora 
največ pozornosti namenilo popravilu in obno-
vi snežnega topa, saj se mu po skoraj dveh de-
setletjih obratovanja že nekoliko poznajo leta. 
Tako smo v društvu s pomočjo strokovnjakov 
in prijateljev uspeli obnoviti in popraviti snežni 
top. Nekatere dele, ki so bili najbolj dotrajani, 
smo zamenjali, nekaj smo jih protikorozijsko 
zaščitili in namestili grelni sistem, ki nam bo 
olajšal delo ob samem zasneževanju skakalni-
ce. Prav tako smo v tem času uredili težave z 
vodno črpalko, ki nam je prav tako povzročala 
nekaj težav, predvsem s slabim tesnjenjem.

Glavni vodja obnove in popravila je bil Luka 
Štirn. Posebna zahvala za pomoč velja Maretu, 
Štefanu in Dominiku Kociper s Podboršta ter 
Jožetu in Maticu Traven iz Tunjic za vse znanje 
in izkušnje ter za pomoč pri obnovi snežnega 
topa in vodnih črpalk. Zahvala tudi EGRO 

Ljubljanske ulice so bile 24. oktobra ponovno 
živahne, saj so se tekači zbrali na Ljubljanskem 
maratonu, ki je bil tokrat že 15. po vrsti. Teka 
se je udeležilo skoraj 18 tisoč tekmovalcev, 
med njimi pa smo bili tudi tekači ŠD Šola 
športa. Nekateri so se udeležili 10-kilometr-
skega rekreativnega teka, pogumnejši pa so se 
preizkusili na 21 kilometrov. 

Lucija Weisseisen nam je zaupala svoje vtise 
s tekaškega praznika:

»Po dveh zaporednih udeležbah na rekrea-
tivnem teku, sem se odločila, da se preizkusim 
še na malo daljši progi, 21 km. Trenirati sem 

Se dogaja na PD Komenda
govarjali o planinskih izletih in se trudili izpol-
niti plan pohodov. 

Da PD Komenda ni samo planinski dom, da 
smo društvo predvsem ljudje, ki imamo radi 
hribe, je razvidno iz poročil o opravljenih tu-
rah. Če nam ne bi nagajalo vreme, bi bil seznam 
še obsežnejši. Nekaj pohodov nam bo ostalo v 
posebej lepem spominu, zagotovo pa dvodnev-
no pohajanje po gorah okoli Kriških podov v 
avgustu.  

Razpisani izleti, tisti lažji in tisti bolj zahtev-
ni, niso edina dejavnost v društvu. Veliko dela 
so v tem letu opravili tudi markacisti, ki so 
obnovili velik del markiranih poti na pobočjih 
Krvavca. Pripravljamo obnovljeno posodo-
bljeno obhodnico po »naših« planinskih poteh, 
aktivni so naši vodniki v šolski sekciji in sekci-
ji Ciciban planinec. Vzgoja mladih planincev 
je ena pomembnejših nalog društva.

Prepoznavni so tudi »Škrjančki«. Planinci, 
ki jih dnevno srečujete na planinskih poteh do 
Šenturške Gore. Zavzeti so tudi za druge de-
javnosti, ne samo hojo v hribe. Skrbijo za dru-
žabno življenje z organizacijo pohoda Bosono-
gih, ki je postal tradicionalen in se ga udeleži 
vedno večje število pohodnikov, pa pripravo 

gobovega piknika in piknika s čompami. Da je 
prijetno druženje pomembno za dobre odnose 
med člani, se zaveda tudi vodstvo društva. Zato 
smo letošnjo jesen pripravili ribji in kostanjev 
piknik. Veseli smo bili dobre udeležbe članov.

Načrte za leto 2011 pripravljamo previdno 
in zadržano. Ne želimo obljubiti preveč. In 
želimo biti boljši kot letos. Naše aktivnosti 
lahko spremljate na spletni strani www.pd-ko-
menda.si. Trudimo se, da so informacije aktu-
alne in verjamemo, da bo podoba naše spletne 
strani vedno boljša. 

Da bi bila obveščenost članov kar najboljša, 
bomo tiste člane, ki bodo našim poverjenikom 
ob plačilu članarine za leto 2011 zaupali elek-
tronski naslov, o razpisanih pohodih obveščali 
tudi po elektronski pošti.

Vseh dogodkov, izletov, sodelovanja v orga-
nih PZS in pri drugih aktivnostih ne moremo 
našteti v enem članku. Če vas naše delo zani-
ma, ste vedno dobrodošli na sedežu Planinske-
ga društva v času uradnih ur, vsako sredo od 
18. do 19. ure v zimskem času. Veseli bomo 
vašega obiska... na PD se vedno kaj dogaja.

Prijazno leto 2011 vam želimo.
Andreja za PD Komenda

Na ljubljanskem maratonu
začela spomladi, tako da sem imela dovolj 
časa, da se temeljito pripravim na polmara-
ton. Udeleževala sem se tudi skupinskih pri-
prav, ki so potekale v ŠD Šola športa. In prišel 
je dan »D«, ko se je bilo potrebno postaviti v 
štartno ravnino. Kot veliko tekačev, sem imela 
tudi jaz spremstvo - mojega moža, ki mi je bil 
v moralno podporo.

Sam tek niti ni bil naporen, sem pa težko 
pričakovala ciljno ravnino in prihod v cilj 
(zadnji kilometer se je res kar precej vlekel). Z 
rezultatom sem bila zelo zadovoljna. Bila je 
res lepa izkušnja, ki jo bom še ponovila.«

Skoki na Gori…Bodo
Zorman z Gore, saj so nam sponzorsko poklo-
nili grelni kabel za snežni top.

Prav tako smo imeli novembra delovno ak-
cijo, na kateri smo dokončno utrdili stopnice 
ter zložili les okoli koče pod skakalnico in 
pripravljali skakalnico za zimske polete.

Decembra smo se pospešeno pričeli ukvar-
jati z organizacijo smučarskih skokov, ki jih ob 
ugodnih razmerah načrtujemo za četrto nedeljo 
januarja 2011, kamor ste že sedaj vsi lepo va-
bljeni. Tako smo imeli 8. decembra glavni se-
stanek, na katerem smo si razdelili naloge za 
izvedbo skokov. 

Vsi pa že veselo pričakujemo prvi pravi mraz, 
da bomo lahko preizkusili delovanje obnovlje-
nega snežnega topa in črpalke. Upamo, da so 
vse dosedanje  nevšečnosti z opremo preteklost. 
Lep zimski pozdrav in Srečno novo leto 2011. 

Urban Jeraj, predsednik Društva  SKG

RECEPT

Pečena kaša
Proseno kašo skuhamo v slanem kropu v raz-
merju 1: 5. Ko je kaša primerno mehka, jo od-
cedimo in dobro speremo pod vodo. 

Priprava: V kozici na maščobi kratko popra-
žimo (še boljši so domači ocvirki) en cel, na 
kolobarčke narezan por, še nedozorel paradi-
žnik in papriko. Osolimo po okusu.

Med kašo umešamo malo naribanega, lahko 
tudi na koščke narezanega sira, dve žlici smetane; 
najboljša je kar tista iz zavretega mleka. Če je pri 
roki, lahko dodamo tudi malo skute in spraženo 
zelenjavo. Vse skupaj stresemo v lončeno kozico, 

poravnamo in po vrhu 
potresemo še nariban 
sir. Pečemo v pečici 50 
min. pri 200 stopinjah. 

Pa dober tek.
Katja Tabernik   
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V letu 2010 se je Šahovski klub Komenda 
preselil v nove prostore. Igralni prostor je v 
sejni sobi občine Komenda, na Glavarjevi cesti 
104. Klub pridno deluje in je v letu 2010 dose-
gel lepe uspehe.

V točkovanju za najboljši klub pri Šahovski 
zvezi Slovenije smo osvojili 6. mesto.
Člani kluba so uspešno nastopili v I. član-

ski ligi zahod in osvojili 3. mesto. Tako se 
pomlajena članska ekipa že uvršča v zgornji 
del lige. V tej ligi je Blaž Debevec osvojil na-
slov mojstrskega kandidata.

Zelo mlada ekipa je uspešno nastopila v III. 
članski ligi zahod in osvojila 4. mesto. Zaradi 
prevelikih pritiskov v zadnjem kolu (po pred-
zadnjem kolu so namreč vodili), katere so si 
zadali sami, so v odločilnem dvoboju popustili. 
Dokazali pa so, da so dobra ekipa za v bodoče 
in morda bodo že v naslednjem letu zmagali v 
tej ligi. 

Pokalno prvenstvo Slovenije. Članska 
ekipa je osvojila 10. mesto.

Zaradi fi nančnih težav in reorganizacije lige, 
ekipa članic ni nastopila v državni ligi članic. 
Uspešno pa je ekipa članic nastopila v I. žen-
ski ligi in osvojila 1. mesto. Za uvrstitev v dr-

Šahovski utrinki
žavno ligo, pa je pomla-
jena ekipa članic 
izgubila dvoboj z ekipo 
ŠD Domžale. Druga 
ekipa je v tej ligi osvo-
jila 5. mesto.

Ekipa mladincev je 
uspešno nastopila v dr-
žavni mladinski ligi in 
osvojila 7. mesto. Dru-
ga ekipa mladincev, pa 
je v I. mladinski ligi 
osvojila 10. mesto.

V ligi mladink smo 
nastopili s tremi ekipami 
in osvojili 3., 4. in 5. 
mesto.

V kadetski ligi smo 
osvojili 3. mesto. V ligi 

kadetinj pa smo osvojili 1. in 4. mesto.
Člani so spomladi uspešno nastopili v 63. 

LJUBLJANSKI LIGI. Članska ekipa ŠK 
Komenda Popotnik je v super ligi osvojila 4. 
mesto. Pomlajena druga ekipa v super ligi 
osvojila 8. mesto. V II. ligi je mlada ekipa ŠK 
Komenda Gaber  osvojila 2. mesto. V 3. ligi je 
ekipa ŠK Komenda Suma osvojila 3. mesto.

Jeseni smo uspešno nastopili v 
OSREDNJI SLOVENSKI LIGI. V 
super ligi je članska ekipa ŠK 
Komenda Popotnik osvojila 4. 
mesto, ekipa ŠK Komenda Pogi 
je osvojil 8. mesto. Na zaključnem 
turnirju je ekip ŠK Komenda Po-
potnik osvojila 3. mesto.

Svetovno mladinsko prven-
stvo: Teja Vidi je osvojil 20. mesto 
med dekleti do 12 let, Caterina 
Leonardi 77. mesto med dekleti 
do 14 let, Gregor Žunič 120. me-
sto med dečki do 10 let, Sebastijan 
Markoja 71. mesto med dečki do 
14 let. Vsi so osvojili višja mesta, 
glede na rating in štartno pozicijo. 

Mediteransko mladinsko pr-
venstvo do 20 let. 10. 
mesto je osvojil Jan 
Gantar.

Državno prvenstvo 
članic. Uspešno sta na-
stopili Maja Nadvešnik 
– osvojila 8. mesto, 
Manca Kralj je osvojila 
9. mesto.

Kvalifi kacije za dr-
žavno prvenstvo članic 
in članov. Jan Gantar 
je osvojil 13. mesto, 
Blaž Debevec 23. me-
sto, Sebastijan Marko-
ja 28. mesto, Samo 
Kralj 30. mesto, itd.

Absolutno mladin-
sko državno prvenstvo 

do 20 let. Med fanti smo osvojili: 2. mesto 
Jan Gantar, 11. mesto Sebastijan Markoja, 
15. mesto Samo Kralj, itd. Med dekleti smo 
osvojili: 2. mesto Teja Vidic, 4. mesto Cateri-
na Leonardi, 9. mesto Laura Unuk, 10. me-
sto Manca Kralj, itd.

32 mladih igralcev je uspešno nastopilo na 
DRŽAVNEM PRVENSTVU MLADIH U8-
18. V počasnem šahu: Caterina Leonardi je 
osvojila 1. mesto v skupini deklet do 14 let. 
Sebastijan Markoja je osvojil 2. mesto v 
skupini dečkov do 14 let. 3. mesto je osvojila 
Teja Vidic v skupini deklic do 12 let in Manca 
Kralj v skupini deklic do 14 let. 4. mesto so 
osvojili: Laura Unuk med dekleti do 12 let, 
Gregor Žunič med dečki do 10 let, Jan Gan-
tar med fanti do 18 let, itd. V pospešen šahu 
so osvojili 2. mesto: Teja Vidic – dekleta do 
12 let, Sebastijan Markoja – dečki 14, Jan 
Gantar – fantje 18. 3. mesto so osvojili: Lau-
ra Unuk – deklice 12, Jan Unuk – dečki 8, 
itd. 

Kadetsko prvenstvo Evropske unije. 27. 
mesto Gregor Žunič – do 10 let, 31. mesto 
Teja Vidic – do 12 let, 7. mesto Sebastijan 
Markoja in 18. mesto Caterina Leonardi do 
14 let.

Ciklus srednješolskih turnirjev 2009/2010 
je Jan Gantar osvojil 2. mesto, Bine Brank 
7. mesto, itd.

Ciklus osnovnošolskih turnirjev 2009/2010 
je Tilen Lučovnik osvojil 2. mesto, Sebasti-
jan Markoja 3. mesto, Samo Kralj 5. mesto, 
Caterina Leonardi 6. mesto, Manca Kralj 8. 
mesto, itd med  225 nastopajočimi.

Ciklus turnirjev najmlajših 2010 je Peter 
Ojsteršek osvojil 5. mesto, 

Rok Hlade 11. mesto, Klemen Poglajen 
12. mesto.

To je kratek pregled najvidnejših letošnjih 
uspehov naših članov. Nastopili so še na mnogih 
drugih turnirjih, naj omenim le nekatere počasne 
turnirje: Evropsko amatersko prvenstvo v Par-
dubicah, HIT open v Novi Gorici, 10. memorial 
Josipa Ipavca v Šentjurju, Pula open.

Poglajen Franc

Prva članska liga zahod 2010-ŠK Komenda Popotnik

Prva ženska liga 2010 - Zmagovalke

Kadetska liga 2010 – udeleženci ŠK Komenda
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Ob pogledu skozi okno se je tistega nedeljske-
ga dopoldneva marsikomu utrnila misel na 
smučanje, navkljub vsemu pa so se začeli na 
vasi zbirati kolesarji. 

Športno društvo Suhadole je namreč organi-
ziralo že štirinajsto tekmovanje v gorskem ko-
lesarstvu, na katerem so se tekmovalci pomeri-
li za občinske naslove. Vremenske razmere so 
bile res nekoliko neugodne, saj je zapadlo 10 
cm snega, vendar so gorska kolesa opremljena 
z grobimi gumami, ki so kos tako na blatnem 
kot tudi na nekoliko zasneženem terenu, zato 
so se kolesarji zagnano podali na progo. Ledino 
so orali vrhunski gorski kolesarji Calcit kluba 
iz Kamnika, ki so nastopili izven konkurence. 
V boju za najhitrejšega komendčana je bil 
vseskozi v ospredju Miha Koncilija, ki že kar 
nekaj časa prenaša svoje znanje in izkušnje 
cestnega kolesarja na mladi rod. Malo pred ci-
ljem pa ga je prehitel njegov varovanec Luka 
Pibernik, ki uspešno tekmuje v ljubljanskem 
kolesarskem klubu RADENSKA KD ŽIVLJE-
NJE. V kategoriji 7-10 let sta se pomerila brata 
Groznik in tokrat je več moči in taktike pokazal 
mlajši Svit, ki je presrečen stopil na najvišjo 
stopničko. Moškim zrelih let (31-50) so poma-
gale dolgoletne izkušnje, zato so na zahtevnem, 
spolzkem terenu dokazali, da so še IN. Večna 
rivala Pavel Ocepek in Franci Groznik sta se 

Blagoslovitev konj na 
Križu

Na god sv. Štefana, 26. decembra, bo na 
Križu tradicionalni obred blagoslovitve 
konj. Ob 10. uri bo v podružnični cerkvi 
Spreobrnjenja

sv. Pavla slovesna maša, po njej pa bo 
pred cerkvijo blagoslovitev konj.

Vabimo vse lastnike konj iz bližnje in 
daljne okolice ter konjenike iz Konjeniškega 
kluba Komenda, da se ob 11. uri zberejo pri 
bifeju

Megi na Križu, od koder bo krenil spre-
vod po vasi do cerkve. Konjenike bomo 
pogostili in prejeli bodo spominska darila 
lončarskega mojstra Franca Kremžarja. 
Tudi za obiskovalce se bo kaj našlo za pri-
grizek. Gospodinje bodo

napekle in pripravile slaščice, gospodarji 
pa bodo poskrbeli za tekočino proti mrazu. 
Ob prazničnem klepetu nam bo lepo minil 
drugi dan božičnega praznika.

Pripravljalni odbor

Matic Voldrih je uspešno sklenil speedway se-
zono 2010 in dosegel naslednje rezultate:

DPP člani - 4. mesto, skupno DPP Sloveni-
ja-Hrvaška - 5. mesto, DP ekipno - 1. mesto, 
Pokalno prvenstvo ekip Slovenija-Hrvaška-
Češka - 1. mesto, kvalifi kacije svetovnega 
prvenstva ekipno - 2. mesto, kvalifi kacije 
svetovnega prvenstva člani - 17. mesto, kva-
lifi kacije evropskega prvenstva - 10. mesto, 
polfi nale evropskega prvenstva - 1. rezerva, 

Maticeva zahvala sponzorjem

Kolesarji v snegu
dokaj enakovredno kosala, na koncu pa je sle-
dnji dokazal, da je letošnjo sezono bolje pri-
pravljen, čeprav ni mogel slediti tempu branilcu 
lanskoletnega prvaka Petru Piberniku. Omeniti 
velja tudi veterana Klemena Pibernika in prvo 

uvrščenega Srečka Čehuna, ki sta dokazala, da 
redna vadba krepi telo in duha. 
Čestitke si zaslužijo prav vsi nastopajoči, 

pohvalo pa vsi, ki so s svojim prispevkom 
omogočili, da je prireditev uspela.

Peter Pibernik

mednarodna pozivna dirka v Franciji - 15. 
mesto, mednarodna  pozivna dirka ekip - 5. 
mesto in klubska dirka na Danskem - 2. 
mesto. 

Svojim sponzorjem želi Matic vesele pra-
znike in srečno Novo leto 2011 ter se zahvalju-
je za vso podporo in fi nančno pomoč, ki so mu 
jo nudili v sezoni 2010. 

Sponzorji so: Občina Komenda, EL TT Sta-
nislav Vodlan s.p., ATS ČIBAŠEK d.o.o., 

J-CONDOR d.o.o., TOSIN d.o.o., Avtoličar-
stvo Marko Banič s.p., RISMAN d.o.o., RIBR 
Design, Zimat d.o.o., Erbežnik Damjan, Grm-
šek Klemen, Petek Jože in vsem, ki so mu ka-
korkoli stali ob strani. 

M. V. 
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Živimo v čudnem času. Vedno manj veljajo 
pravila etike in poštenja, vedno več je kaznivih 
dejanj, o katerih bi lahko sodili, da so delo or-
ganizirane skupine (lahko tudi več skupin), ki 
se »specializirajo« na posamezne vrste zavrže-
nih dejanj.

Tako v poročilu Policijske postaje Kamnik 
piše, da je bilo na območju naše občine v prete-
klem mesecu kar 8 vlomov, lepo razporejenih 
na skoraj vse vasi in uperjenih predvsem na 
stanovanjske hiše, ki velikokrat samevajo v 
času, ko so stanovalci zdoma in niso primerno 
zavarovane, čeprav je kar nekaj priporočil, kako 
nepridiprave »odsloviti«. Tako policija pripo-
roča senzorsko osvetljavo predvsem za nočni 
čas, ki se prižge, ko senzorji zaznajo gibanje v 
neposredni bližini vhoda ali drugih površin, 
primerih za nepooblaščeni vstop v hišo.

Luči v posameznih prostorih je preprosto (in 
ne predrago) vezati razsvetljavo na časovna 
stikala, da se luči občasno prižigajo v različnih 
prostorih in tako dajejo vtis, da je hiša obljude-
na. Tudi alarmne naprave so izredno primerne, 
le nekoliko dražje so. Pa se zaradi večje varno-
sti investicija verjetno izplača. Marsikateri 
vlom v hišo, objekt v gradnji ali skladišča bi 
tako preprečili.

Pa pojdimo lepo po vrsti.

Vlomi in tatvine
Da tudi prazniki niso več spoštovanja vredni, 

kažeta kar dva vloma, ki sta se zgodila 1. no-
vembra. Vlomljeno je bilo v stanovanjsko hišo 
na Križu in v poslovni prostor v Mostah.

Naslednji dan, 2. novembra, so vlomilci po 
vlomu prebrskali gradbeni kontejner v PC v 
Žejah, ker pa jim je verjetno zmanjkalo goriva, 
so si ga »brezplačno« natočili na bencinskem 
servisu.

Z gradbenim materialom se je 11. novembra 

Tatinski in drugi podvigi
na nedovoljen način oskrbel verjetno zasebni 
graditelj v PC v Žejah. 12. novembra je bila 
»na voljo« za vlom stanovanjska hiša v Ko-
mendi. Nekomu je zmanjkalo delov pri popra-
vilu vozila, pa si je zato 13. novembra »sposo-
dil« nekaj rezervnih delov z vozila v Mostah. 
Če je storilec isti, ni imel primernih pnevmatik, 
kar je ugotovil 15. novembra in si jih oskrbel z 
vozila v Komendi, seveda s platišči vred. V 
delavnicah se najde mnogo koristnih stvari, 
zato je neznanec poskusil vlomiti v delavnico 
na Klancu. Poskus se ni posrečil – vlomilec je 
ostal brez plena, če ga bodo odkrili, pa bo ostal 
tudi brez dobrega imena. Vlom v stanovanjsko 
hišo se je zgodil 16. novembra v Komendi. 
Istega dne si je »revež« priskrbel gorivo iz de-
lovnega stroja v PC v Žejah. Vlomilci in tatovi 
so si nato vzeli skoraj 1 teden »dopusta«.

Zimski čas je čas za popravilo strojev, na-
prav in osebnih vozil. Zato je nepridiprav 22. 
novembra obiskal nekaj vozil na Potoku. Pri-
šel je po manjkajoče rezervne dele, morda pa 
se je spotoma oglasil tudi v Žejah, kjer je me-
njalo lastnika udarno kladivo. Bog ve, kdo si 
na tuj račun gradi stanovanjsko hišo. To bomo 
izvedeli, ko bodo kriminalisti poiskali vlomilca 
v novogradnjo stanovanjske hiše na Šmidovem 
logu. Prišel je po gradbeni material. Prav ta 
dan, 24. novembra, je bil primeren tudi za 
vlomilca, ki je vlomil v hišo v Mostah. Tudi 
naslednji dan (25.11.), ni bil čisto miren. V 
Mostah se je zgodila tatvina gradbenega mate-
riala. 

Do nenavadne kraje pa je prišlo 1. novem-
bra, ko je nekdo PGD Moste ukradel gasilske 
cevi. Objestnost? Potreba prav gotovo ne! 

Morda na koncu še malo humorja, prosto 
prirejenega po Janezu Menartu: »Ne kradi! Saj 
kar vkup boš spravil, bo kaznovalni sistem 
spet v red popravil«.

Javni red in mir 
V novembru je bil kršen samo enkrat, ko so 

policisti morali posredovati zaradi spora med 
sorodniki na Komendski Dobravi.

Prometne nesreče 
Prometnim nesrečam, ki hvala bogu niso 

imele hujših posledic, je botrovala samo ne-
previdnost. V PC  v Žejah se je 2. novembra 
zgodil »ne preveč nežen dotik« pločevine – 
vzrok: nepravilen premik z vozilom. Precej 
problematično postaja križišče pri Kralju v 
Mostah. Ta mesec sta se tu zgodili kar dve 
prometni nesreči. Prvič je počilo 8. novembra, 
drugič pa 22. novembra, ko je bil vzrok trka 
zopet nepravilen premik vozila. Nepravilna 
smer vožnje je botrovala kar dvema nesrečama. 
Zaradi tega sta se od blizu spogledali vozili v 
Mostah, na glavni cesti Moste - Brnik pa je 
zaradi istega vzroka prišlo do bližnjega sreča-
nja pločevine na odcepu za Komendo.

Ko to pišem, zunaj neusmiljeno pada sneg 
na obilno podlago. O kaosu na avtocesti proti 
Primorski je bilo že toliko napisanega in pove-
danega, da je pogrevanje odveč. Morda pa je le 
vredno premisleka, da je mnogo vozil (tovor-
nih in osebnih) za zimske razmere popolnoma 
neopremljenih, da vozniki ne spoštujemo 
osnovnega pravila upoštevanja razmer na cesti 
(megla, sneg, led, slaba vidljivost). Vsak posa-
meznik naj pri sebi razčisti, koliko mu je vre-
dno lastno, še bolj pa tuje življenje, splošna 
varnost in zakonski predpisi. 

Megla je skoraj vsakodnevna obiskovalka. 
Bližajo se praznični dnevi veselega decembra. 
Poskrbimo, da bodo to dnevi veselja za vse in 
vsakogar.

Pešci – ali smo dovolj pre-VIDNI?
Lepe praznike in veliko, veliko sreče v 

novem letu!
Tone Ogorevc 

V množici odmevnih prireditev v naši občini 
ima iz leta v leto vse bolj prepoznavno vlogo 
tudi prav poseben turnir v elektronskem pika-
du, ki je namenjen v spomin na pred leti tragič-
no in mnogo prezgodaj preminula Roka Hro-
vata in Albina Jesenka. Tekmovanje izključno 
neprofi tnega značaja in z osnovnim namenom 
poklona nekdanjima uspešnima igralcema ele-
ktronskega pikada iz Komende in Ledin nad 
Idrijo je v četrti tradicionalni izvedbi znova 
privabilo rekordno število igralcev (193), tako 
da je bila predzadnjo novembrsko soboto 
športna dvorana že skoraj pretesna za vse 
zbrane, za katere so marljivi organizatorji na 
čelu s Tomažem Hrovatom ob pomoči številnih 
pokroviteljev poskrbeli tudi za bogate praktič-

4. memorialni turnir v elektronskem pikadu v Komendi

Odmeven spomin na Roka in Bineta
ne nagrade, pokal za zmagovalca pa je še četrtič 
zapored dvignil Sebastjan Pečjak.

Nedvomno največji in najmnožičnejši tovr-
stni turnir na sončni strani Alp (število udele-
žencev se je v dveh letih podvojilo) je bil tokrat 
odigran na devetih aparatih, a je vseeno trajal 
skoraj 12 ur, tako da so prireditelji že pred za-
ključkom začeli snovati načrte za prihodnje 
leto: zbrani so se s spominskim aplavzom za 
omenjena razšli z obljubo, da se v peti izvedbi 
srečajo v še večjem številu 21. novembra 2011 
znova v ŠD Komenda. 

- meg

Letošnjega turnirja se je udeležilo kar 193 
tekmovalcev. - foto: meg
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ZAHVALE
V Gospodu je moja moč.
Nič se ne bojte, 
Gospod je tu.

ZAHVALA

V 67. letu starosti je odšla v večnost 
naša draga žena, mama, tašča, sestra in 
babica

Ana Makše
z Gmajnice 92

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, pogreb-
cem, zdravstvenemu osebju Zdravstvenega doma Komenda in 
Kamnik ter bolnišnice v Ljubljani. Posebno zahvalo izrekamo 
gospodu župniku Zdravku Žagarju za lep obred, vitezu Jožefu 
Ciraju za iskren govor in pevcem Kranjskega kvinteta, za lepo 
petje.

Draga žena, mama, tašča, sestra in babica, hvala ti za vse. Radi smo 
te imeli in se te bomo spominjali v najlepših trenutkih. 

Žalujoči: mož Anton, hči Vanja z možem Matjažem ter vnuka Dani-
el in Denis, sin Matej z ženo Vanjo, vnuk Anžej ter vnukinja Manca, 
hči Helena, hči Sonja z možem Igorjem ter vnukinji Polona in Petra, 
sestre Joži, Danica in Metoda ter brat Miro

Odšel si tja, 
kjer ni bolečin.
A nate ostal
bo večni spomin.

ZAHVALA 

V 72. letu starosti nas je po težki bole-
zni zapustil naš oče, ded, stric in brat

LUDVIK MARIN
iz Suhadol 

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znan-
cem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. Hvala župniku g. 
Zdravku Žagarju za lepo opravljen cerkveni obred. Posebej se za-
hvaljujemo prijateljici Reziki za vso dolgoletno oskrbo, pomoč in 
nego. Zahvala tudi pogrebni službi Jerič, nosačem in pevcem ter 
vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi 

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

ZAHVALA

V 62. letu starosti nas je zapustil naš 
dragi mož, očim, oče, dida, brat, stric, 
svak in tast

ZLATKO ŠIŠAK
iz Most

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znan-
cem za izrečeno sožalje, darovane maše, sveče ter cvetje.
Hvala gospodu župniku za  lepo opravljen cerkveni obred, pogrebni 
službi Jerič, pevcem ter vsem, ki ste ga spremili na njegovi zadnji 
poti k večnemu počitku.

Zlatko, hvala za vse, kar si nam dal

Vsi tvoji

Ne stojte ob mojem grobu 
   in ne jokajte;
nisem tukaj, ne spim.

Sem tisoč vetrov, ki bučijo,
sem diamantni lesk snega,
sem sončni žarek na zrelem klasju, 
sem jesenski dež.

Ko se zbudite v jutranji tihoti,
sem vesel ščebet ptic,
ki krožijo po nebu,
sem zvezda, ki sveti v noči…   

ZAHVALA 

V 87. letu starosti nas je zapustila mama, babica, prababica, sestra, 
teta in tašča

FRANČIŠKA LUKAN 
s Križa

Zahvaljujemo se sosedom, prijateljem in sorodnikom za izrečeno 
sožalje, podarjene sveče, cvetje in za pomoč ter podporo v težkih 
trenutkih in medicinskemu osebju za skrb in lajšanje bolečin v za-
dnjih dneh.

Hvala pogrebniku gospodu Jeriču, nosačem, govorniku, prapor-
ščakom, pevcem, trobentaču ter vsem, ki ste jo pospremili na njeni 
zadnji poti k večnemu počitku.

Vsi njeni
Križ, november 2010
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ZAHVALE

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
Uredniški odbor: Marjan Žnidar (SLS), Boštjan Peršin (SD), Anton Pogačar (N.SI), Marija Špehonja (LNO), Katja Tabernik (TRN), Damir Salajko (SDS) in Vesna Živadinov Štebe 
(LDS). Člani uredništva: Viktorija Drolec, Vera Kepic, Tone Ogorevc, Jože Pavlič, Katarina Pavlinič, Mihaela Poglajen, Tanja Sušnik, dr. Marko Žerovnik, Katja Tabernik... 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 20, številka 1 bo izšla 28. januarja 2011. Gradivo za objavo, 
tudi čestitke in oglase, oddajte do četrtka, 13. januarja 2011  

Zahvala
Zadnji dan novembra nas je prizadela nesreča, vendar v njej nismo 
ostali sami.  Zato se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vašča-
nom Podboršta, znancem, prijateljem ter RK Komenda za denarno 
pomoč in za izkazano pripravljenost za podporo in pomoč.

Družini Stele in Abram

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre.

V SPOMIN 

Anica Dolčič
( 1936 – 2009)

Moste pri Komendi

V nedeljo, 12. decembra, je minilo leto dni, odkar se je od nas poslo-
vila Anica Dolčič iz Most pri Komendi.

Hvala vsem, ki obiskujete njen grob, se je spominjate v molitvi in 
ohranjate nanjo lep spomin.

Vsi njeni.

Vedno ti lučka ljubezni gori 
in tvoj nasmeh med nami 
živi.

V SPOMIN

Marjani Kranjec
rojeni Križman 

(11. 1. 1970 – 15. 12. 1994)

Z žalostjo v srcih se spominjamo, da te že 16 let ni več med nami.
Hvala vsem, ki se je spominjate, prižigate svečke in z lepimi mislimi 
postojite ob njenem preranem grobu…

VSI NJENI 
Mlaka pri Komendi, december 2010 

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče.
Ni več tvojega smehljaja,
le delo tvojih rok ostaja.

ZAHVALA 

ANGELCA 

SMOLNIKAR
Z Gmajnice

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, darovane sveče in cvetje.

Posebna zahvala g. župniku Zdravku Žagarju, g. Jeriču, pevcem, 
gasilcem PGD Komenda, praporščakom in vsem, ki ste jo pospremi-
li na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

V nebesih sem doma,
od tega ne sveta,
nebes se veselim,
tja priti si želim.
 (Anton Martin Slomšek)

ZAHVALA

V 95. letu življenja je odšla k svojemu 
Stvarniku naša teta

ANGELA KEPIC
z Mlake

Hvaležni smo vsem, ki ste jo imeli radi in jo podpirali v njenem ži-
vljenju, zlasti v zadnjih mesecih onemoglosti.

Hvala gospodu župniku Zdravku Žagarju za lepo opravljen po-
grebni obred, podjetju Pogrebnik d. o. o., pevcem, nosačem, prapor-
ščakoma in trobentaču, še posebej pa vsem, ki ste jo pospremili na 
zadnji poti in zanjo namenili dar za svete maše.

Vsi domači

Odšli so...
Marija Hudmal, rojena 22. 3. 1938, Klanec 28 A, stara 72 let
Frančiška Lukan, rojena 4. 10. 1924, Križ 19, stara 86 let
Ludvik Marin, rojen 19. 8. 1939, Suhadole 56, star 71 let
Angela Kepic, rojena 5. 5. 1916, Mlaka 11, stara 94 let 



»Pa ne samo ceste. Teh je okrog 66 kilometrov in še 10 kilometrov maka-
damskih. Naša skrb pa so tudi parkirišča, šola, občina, šola Moste, imamo 
tudi okrog 9 kilometrov pločnikov, blizu 2 kilometra cest v Poslovni coni v 
Žejah in še pločnik ob cestah ter tudi vsa parkirišča v Poslovni coni. Ko je 
akcija, je to kar precejšen zalogaj za pet do šest traktoristov in še pet mojih 
delavcev. Običajno nas je v takšnih primerih na terenu enajst, praviloma pa 
se  nam akcije dogajajo ponoči. Tako je bilo na primer pri akcijah v tednu 
dni pred sedanjim snegom okrog pet ur spanja. Ja takšno je naše delo. 
Vendar pa je bilo letošnje leto dobro. Nič se ne moremo pritoževati.«

Ste pa bili poleti na trenutke prav smešni, ko ste v dežju pometa-
li ceste.

»Hvala za to pripombo, da lahko povem, da stroj, ki smo ga lani na-
bavili, ni pometač, ampak sesalec. Najbolj primerna uporaba pa je v 
dežju, da se ne praši. Za zimska dela pa imamo sedaj tudi nov kamion 
za komunalno dejavnost; ima namreč plug in posipalec.«

Letošnja zima se je dokaj kmalu začela in menda vas je predza-
dnje sneženje kar malo presenetilo. Bilo je kar nekaj slabe volje.  

»Res je, zima se je kmalu začela, vendar nam nekaj dnevnih sneženj ni 

TGM Kosirnik

Zima nas ni presenetila
Med letom TGM Kosirnik skrbi, da so ceste v občini očiščene, pozimi pa splužene in posute.

delalo težav. Zadnje, ko je sneg začel padati ob 4.30 in ga je do 6. ure, ko 
se je začel promet, padlo 15 centimetrov, pa je bilo kar nerodno. Mi smo 
vedno v akciji ponoči, tokrat pa je sneg začel proti jutru. Ko se je začel 
promet, pa isti trenutek nismo bili povsod. Vsem, ki so imeli težave, se 
opravičujem, sicer pa sem za pripombe in pritožbe vedno dosegljiv.«

Koliko snega pa mora pasti, da greste v akcijo?
»Zaenkrat je edino merilo moj občutek in osebna presoja. Sem pa 

povezan z vodjo režijskega obrata Slavkom Poglajnom.«
Menda pa ste imeli med letom še dve akciji.
»Spomladi je bila očiščevalna akcija in poklicalo nas je Turistično 

društvo oziroma občina. Odpeljali smo okrog 20 ton odpadkov, ki so jih 
zbrali v občini Komenda v vseslovenski čistilni akciji. Druga akcija pa 
je bila, ko smo zaradi nevarnosti jesenskih poplav polnili vreče s pe-
skom, ki smo ga takrat že imeli pripravljenega za zimo.«  

TGM KOSIRNIK
VAM ŽELI PRIJETNE BOŽIČNE PRAZNIKE, 
ZDRAVJA IN VELIKO SREČE V LETU 2011 

info@oblak-alu.si

Urejena ženska ali moška pričeska Urejena ženska ali moška pričeska 
poudarjena lepota in samozavestpoudarjena lepota in samozavest

Frizerka Jerneja vas pričakuje v salonu v stavbi zdravstvene 
ambulante

Lahko se naročite po telefonu.

Praznične luči sredi mrzle zime, ko nam prijateljstvo ogreje 
dlani in se želja vzpne iz srca v višine.

Blagoslovljen božič in srečno novo leto 2011 Blagoslovljen božič in srečno novo leto 2011 

Delovni čas: Delovni čas: 
pon. in sre. od 12. do 19. urepon. in sre. od 12. do 19. ure

tor. in čet. od 8. do 15. uretor. in čet. od 8. do 15. ure
pet. od 10. do 19. ure pet. od 10. do 19. ure 
sob. od 7. do 12. uresob. od 7. do 12. ure
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KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, Z.O.O. 
Slovenska cesta 2,
4207 Cerklje na Gorenjskem
Tel.: 04/252 90 10 
info@kzcerklje.si 

CERKLJE, Slovenska cesta 2, tel.: 04/252 90 20
VOKLO, Voklo 98, tel.: 04/251 91 41
MORAVČE, Vegova ulica 7, tel.: 01/834 56 84
ŠENČUR, Kranjska cesta 2, tel.: 04/251 91 40
KOMENDA, Zadružna cesta 2, tel.: 01/834 56 80

OPIS DELOVANJA BATERIJE:

Prasketajoče mine v rdeče, zelene, modre zvezde,

Prasketajoče mine & rdeč rep v krizantemo z modrimi zvezdami, 

Prasketajoče mine & rdeč rep v prasketanje z zelenimi zvezdami.

PIROTEHNIKA V AKCIJI
Akcijski artikli so: BATERIJA KATEGORIJE 2 - JUPITER 10 S,

BATERIJA KATEGORIJE 2 - KAMIKAZE 8 S, BATERIJA 

KATEGORIJE 3 - EUROPE 49S.

IZ NAŠEGA BOGATEGA PROGRAMA ZA 
KMETIJO, DOM IN VRT, ZA VSAKEGA NEKAJ.

Novo v ponudbi - program zdrave domače hrane s 
slovenskih kmetij (moka, domači rezanci, keksi, vino, 
jabolka ...) Cene so zelo ugodne, kakovost pa zelo visoka.

Kmetijska zadruga Cerklje vas vabi v svoje prodajalne, 
kjer so za vas pripravili bogat izbor pirotehnike. Pričarajte si 
čarobno vzdušje na svojem koščku neba. Obiščite prodajalne 
v Cerkljah, Šenčurju, Voklem, Komendi in Moravčah.

Želimo vam vesel božič in srečno novo leto

LAH TEHNIK d.o.o.,  Klanec 13, Komenda, Marko LahLAH TEHNIK d.o.o.,  Klanec 13, Komenda, Marko Lah

  

* prodaja kmetijske mehanizacije * gume za oseb-* prodaja kmetijske mehanizacije * gume za oseb-
ne avtomobile * platišča * snežne lopatene avtomobile * platišča * snežne lopate
* prodaja goriva * prodaja motornih olj * prodaja * prodaja goriva * prodaja motornih olj * prodaja 
plina * mini market bife Lah * avtopralnica (odprta  plina * mini market bife Lah * avtopralnica (odprta  
vsak dan od 7. do 20. ure) *vsak dan od 7. do 20. ure) *

KOMENDA PARTNERKOMENDA PARTNER

KMETIJSKI CENTER LAH KOMENDA KMETIJSKI CENTER LAH KOMENDA 
Majda Lah s.p., Klanec 13, KOMENDA Majda Lah s.p., Klanec 13, KOMENDA 

* prodaja kmetijske mehanizacije * rezervni deli * * prodaja kmetijske mehanizacije * rezervni deli * 
gume za kmetijsko mehanizacijo * akumulatorji *gume za kmetijsko mehanizacijo * akumulatorji *

Vesele božične praznike Vesele božične praznike 
in srečno novo leto 2011in srečno novo leto 2011

Vsa lepa doživetja Vsa lepa doživetja 
božičnih praznikov naj božičnih praznikov naj 
vas razveseljujejo tudi vas razveseljujejo tudi 

v novem letu.v novem letu.
Vozniki - srečno vožnjo Vozniki - srečno vožnjo 

v letu 2011!v letu 2011!

Odlikujejo nas
45 let delovnih izkušenj,
kakovostno delo in
solidne cene

• servisiramo avtoklime
• menjamo in centriramo gume
• servisiramo in popravljamo avtomobile VW, Audi, 
seat in Škoda
• pogodbeno sodelujemo s kleparjem in ličarjem
• pogodbeno sodelujemo z zavarovalnicama Adriatic 
in Triglav
• vgrajujemo originalne rezervne dele, po dogovoru 
pa tudi rezervne dele s poreklom v Evropski uniji in z 
enako garancijo
• preizkušamo zavore na lastnih zavornih valjih
• merimo in nastavljamo izpušne pline
• pripravimo vam vozilo za tehnični pregled in ga 
na vašo željo tudi opravimo
• Imamo certifikat za predelavo osebnih 
avtomobilov na avtoplin

avtomehanika.marn@gmail.com



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

NAGRADNA KRIŽANKA

POMOČ: VARIABLA– spremenljivka v matematiki. IMENO– kraj na Kozjanskem. MUL– mehka bombažna 
tkanina. SEM– praoče Semitov. GAMAŠE– golenice, dokolenke, navadno iz usnja. 

Moste pri Komendi 
ob glavni cesti Mengeš-Brnik

www.vrtnicenter.si 

Tisti, ki se zavedajo svojih prednosti, vedo, 
kako narediti vtis; kot vse LECHUZA posode 
brez izjeme. 

Pri LECHUZA loncih ni težav in nevarnosti, 
da bi rože preveč zalili. Merilec vas opozori za 
vodo, gnojenje 2 krat na leto. Skratka, za rastli-
no je poskrbljeno. Pa še lepi so.

1. nagrada: okrasni lonec Lechuza CUBIKO 
30, barva po izbiri + rastlina
2. nagrada: okrasni lonec Lechuza CUBIKO 
22, barva po izbiri + rastlina 
3. nagrada: okrasni lonec Lechuza MAXI-
CUBI, barva po izbiri + rastlina

Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo 
REŠITEV GESLA) pošljite na naslov: Ure-
dništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda 
DO VKLJUČNO 13.  JANUARJA. Na ku-
verto napišite: ime, priimek, naslov in pripišite 
Nagradna križanka. 

Nagrajenci križanke LOGIN BV d.o.o., 
TRGOVINA z elektro in tehničnim materia-
lom, Suhadole 21, 1218 Komenda.

1. nagrada: NOVOLETNE LUČKE – ledene 
kocke LED bele – VINKO PLEVEL, KRIŽ 
27, 1218 KOMENDA 

2. nagrada: NOVOLETNE LUČKE – utripa-
joče mini lučke 180 bistre – MATEJA RO-
GELJ, SUHADOLE 62 A, 1218 KOMEN-
DA 

3. nagrada: NOVOLETNE LUČKE – utripa-
joče mini lučke 180 bistre – NINA HAFNER, 
GLAVARJEVA CESTA 60, 1218 KOMEN-
DA 

Čestitamo! Nagrade lahko uveljavijo nagra-
jenci na podlagi tega potrdila in osebnega do-
kumenta v trgovini  LOGIN BV, SUHADOLE 
21, 1218 KOMENDA   



Vsem občankam in občanom, vsem, Vsem občankam in občanom, vsem, 
ki prebirate Aplenco, vesel Božič in ki prebirate Aplenco, vesel Božič in 
srečno leto 2011. srečno leto 2011. 
Čestitamo ob dnevu samostojnostiČestitamo ob dnevu samostojnosti

Uredništvo AplenceUredništvo Aplence


