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Županova misel »Skoraj že uresničene sanje« na slovesnem odprtju 
zgrajene infrastrukture v Poslovni coni je povedala vse. V dvanajstih 
letih samostojne občine in družbenega ter komunalno infrastrukturnega 
razvoja samoupravne skupnosti Občine Komenda, ene od 212 v državi 
Sloveniji, je uspeh in primer, na katerega bi bila ponosna sleherna sku-
pnost. Na milijon kvadratnih metrih in 15 milijonov vredni infrastruk-

Župan Tomaž Drolec: Skoraj že uresničene sanje – Ob letošnjem občinskem prazniku so dan pred 
slavnostno sejo občinskega sveta in podelitvijo vsakoletnih nagrad in športnih priznanj, v soboto, 14. 
maja popoldne, župan Tomaž Drolec in gostje, med njimi mag. Dušan Črnigoj, predsednik Upravnega 
odbora Družbe Primorje, odprli Poslovno cono Komenda z zgrajeno komunalno infrastrukturo.

Poslovna cona Komenda je med      

Kdo ne bi bil ponosen nanj. Ob vseh recesijskih zaprekah, spoštova-
njih pripomb za ohranjanje čim manjšega poseganja v prostor in njegov 
avtohtoni svet, po skrbnem tehtanju in prizadevanjih za uspešno rešitev 
in ob vseh sencah, grenkih trenutkih, celo ob prislovični zavisti, ki nas 
tako rada spremlja ob slovesnih dogajanjih, je bil to dogodek, zapisan z 
veliko začetnico v kroniki dvanajstega komendskega občinskega pra-
znika.

Županova zahvala naslednji dan na slavnostni seji v šoli v Mostah za 
protokolarni red in program, pripravah in slovesnosti v coni je bila po-

turni gradnji s prostorsko ureditvijo, ki že sedaj ponočni deluje tako rekoč 
pravljično, navdihuje s slovesom in ponosom. To je razvojni projekt, 
motor jutrišnjega uresničevanja začrtane poti v občini.

Slovesnost je začel po koračnici in himni Tomaž Drolec.

Pel je MePZ DU Komenda pod vodstvom Ignaca Gorjanca.

Gostje na odprtju Poslovne cone.

Nagrade (od leve): mag. Dušan Črnigoj - Primorje Ajdovščina, Srečo 
Barbič - Lokaingeniring, Saša Plevel - Občina Komenda, Marjan Potoč-
nik - Občina Komenda, Mirko Kepic - Občina Komenda

Predsednik upravnega odbora družbe Primorje ni skrival zadovoljstva.

Župan je v spomin na gradnjo izročil darilo mag. Dušanu Črnigoju.
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Ignaca Gorjanca, so pomenili start županu za nagovor in za prisrčno 
zahvalo in podelitev priznanj najzaslužnejšim, ki so mu stali ob strani 
pri tem programu. Bilo je na trenutke slovesno adrenalinsko, zato tudi 
ni bilo slabega počutja, ko je med izbranimi dobitniki priznan župan 
čisto nazadnje poklical še Boruta Ulčarja, direktorja Regijske razvojne 
družbe iz Domžal, ki je na nek način najbolj »kriv«, da je cona takšna, 
kot je.

Govorniki, Julijana Bizjak Mlakar, ljubljanski župan Zoran Jankovič, 
kamniški Marjan Šarec, niso skoparili s čestitkami ob ugotovitvah po-
membnosti projekta. Tudi predsednik nadzornega sveta Poslovne cone 
Tomaž Lamovšek je poudaril spodbudna dogajanja v tem novem prosto-
ru, ponosen in počaščen k povabilu glavnega govornika pa je bil še po-
sebej mag. Dušan Črnigoj, predsednik upravnega odbora Družbe 
Primorje, ki je bila s podi-
zvajalci glavni izvajalec 
gradnje in izgradnje celotne 
infrastrukture.

In potem; najbolj slovesen 
trenutek. Zaplesale so mažo-
rete s programom, s katerim 
so naslednji dan na državnem 
tekmovanju osvojile naslov 
podprvakinj in uvrstitev na 
evropsko prvenstvo v sep-
tembru. 

Prvi je zarezal v trak na enem od krožišč in odprl cono župan z gosti, 
oglasila se je slovesna koračnica godbenikov iz Vodic in startali so teka-
či prvega Sončkovega teka v coni. In ko je Jure Grmšek prvi pritekel v 
cilj in po županovi čestitki za tekaško odprtje cone in uspeh je krenila 
tudi kolona s člani Društva 
Stari traktor, ki je goste po-
peljala na ogled po coni. 

In potem? Na vrsti je bilo 
druženje, komentiranje, kra-
mljanje, modrovanja, pre-
gledovanja, kdo je prišel in 
koga ni bilo na slovesnost in 
seveda prigrizek, ki se ga 
povečini niso odrekli. Kar 
nekaj časa je potem še trajalo 
skupaj s člani ansambla Vi-
harnik pod vodstvom Marti-
na Vodlana. Pa; zanimivo, 
med udeleženci slovesnosti 
je bilo kar nekaj nekdanjih 
lastnikov parcel (zemljišč) 
na področju z imenom Ozki 
deli.

Andrej Žalar

tem še pika na I, ki je zgovorno potrjevala, da je pravzaprav predvsem 
on z vsemi sodelavci, svetovalci, izvajalci, z vso družbeno skupnostjo v 
občini upravičeno najbolj ponosen na ta veliki uspeh, ki ga je, kot je 
razkril, sanjal o njem, živel zanj in z njim do sobotnega trenutka. 

Gostje in domačini so ob glasbenem pozdravu vodiških godbenikov 
prihajali že kmalu pred napovedanim začetkom slovesnega odprtja ob 
16. uri. Muhasti ledeni možje niso bili preveč nagajivi, vendar so poskr-
beli, da se je vse skupaj začelo potem v pod šotorom. Godba, himna z 
nastopom Mešanega pevskega zbora društva upokojencev pod vodstvom 

    največjimi in najlepšimi

Slovesno odprtje Poslovne cone.
Mažoretke so nastopile s programom, s katerim so osvojile 2. mesto 
na državnem prvenstvu.

Godba Vodice.

Društvo Stari traktor je popeljalo goste po coni.

Župan MOL Zoran Jankovič, poslanka DZ Julijana Bizjak Mlakar in 
predsednik nadzornega sveta PCK Tomaž Lamovšek.

Fantje SAK - Skupina aktivnih Klančanov 
so postavili mlaj.

Mlaj, še vedno stoji, visok je 28 metrov.
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Sem zelo vesel, da je 
ideja meso postala in 
smo občani Občine 
Komenda bogatejši 
za, upam si trditi, 
najlepše urejen pro-
stor, v katerega lahko 
povabimo podjetni-
ke, ki želijo svoje 
življenjske cilje ure-

sničevati z gradnjo poslovnih prostorov tu, 
med nami in z nami.

Pot do uspeha, ni bila kratka, še manj pa 
lahka. Vmesni cilj, ki smo ga obeležili v 
soboto pa  potrjuje, da smo na poti uspeli 
premagati vse naravne ovire, pa tudi take, 
ki so jih postavljali tisti, ki v idejo pač niso 
verjeli.

Jaz sem bil in sem še aktivni sopotnik na 
tej poti, za katero sem verjel in še danes 
verjamem, da je pot, ki vodi še do mnogo 
manjših poti in stez, po katerih smo, in bo-
mo tudi v prihodnosti uresničevali potrebe 
našega kraja in želje ljudi.

Na prehojeno pot sem ponosen in vem, 
da to čustvo delim še z veliko večino obča-
nov naše občine, ki se jim iskreno zahvalju-
jem za vse, kar so in še bodo naredili, da bo 
ta PPC naš ponos in naš kruh.«

Mirko Kepic

V začetku leta 2003, 
ko sem prišel na Ob-
čino Komenda, sem 
ujel besedno zvezo 
Ozka dela. Ledin-
skega imena za ob-
močje sedanje po-
slovne cone še nisem 
poznal in pod »Ozka 

dela« sem si predstavljal jarek, »ozek« iz-
kop za kanalizacijo, vodovod ali nekaj po-
dobnega. Seveda sem vedel, da to ne more 
biti jarek in kmalu so mi razložili, da gre za 
območje, kjer naj bi v naslednjih letih na-
stala poslovna cona.

Dobro leto kasneje smo nestrpno pričako-
vali obvestilo državnih organov o odobritvi 
nepovratnih sredstev za gradnjo infrastruk-
ture v 1. fazi cone. Obvestila ni in ni bilo in 
bili smo že kar malo na trnih. Prvega aprila 
pa je obvestilo končno prišlo - negativno in 
seveda prvoaprilsko ponarejeno. Na faksu 
ga je našla računovodkinja Mira in ga zgro-

žena prebrala županu, ki pa se mu je mudilo 
na nek sestanek. Kasneje, ko smo priznali 
potegavščino, nam je priznal, da na sestanku 
sploh ni vedel, o čem govorijo, ker je ves čas 
razmišljal, h komu v Ljubljano se bo šel pri-
tožit. Nepovratna sredstva so nam čez čas 
seveda odobrili, ker pa je v vsaki šali tudi 
kanček resnice, za konec še malo grenkobe: 
kasneje nam je država nepovratna sredstva 
odrekla in z njo smo v sodnem sporu; sodišče 
na prvi stopnji je odločilo, da imamo prav. 

Za konec: najbrž se niti ne zavedamo, kaj 
smo z dokončanjem infrastrukture v naši 
poslovni coni naredili za gospodarski razvoj 
občine in tudi širše. Vem, da ima cona tudi 
mnogo nasprotnikov; predvsem med tistimi, 
ki imajo varno zaposlitev in redne dohodke. 
Drugače pa razmišljajo vsi, ki so v njej našli 
delo in socialno varnost. Prepričan sem, da 
bo v naslednjih letih še veliko takih. Prepri-
čan pa sem še, da bo cona zaživela tudi v 
sožitju z naravnim okoljem in da bomo čez 
leta ponosni na svoje delo.

Marjan Potočnik

Ob odprtju Poslovne cone Komenda z zgrajeno 
komunalno infrastrukturo v drugi fazi smo se 
ozrli nazaj in pogledali, kako je nastajala. 

Prve ideje za gradnjo poslovne cone segajo v 
čase takoj po nastanku samostojne občine Ko-
menda, ko je na tem območju primanjkovalo 
primernih zemljišč za poslovno dejavnost. S 
strani Evropske unije je bila v okviru programa 
Phare leta 2002 fi nancirana študija, ki je za 
gradnjo večje poslovne cone zaradi primerne 
centralne strateške lege prav Komendo oprede-
lila kot eno od treh najperspektivnejših lokacij 
na območju Slovenije. Pravno podlago za reali-
zacijo teh ugotovitev je dal prostorski plan, ki 
je bil sprejet konec leta 2003 za prvo fazo in 
dopolnjen pol leta kasneje za drugo fazo cone. 

Zemljišča za prvo fazo so bila pridobljena 
leta 2003, lokacijski načrt zanjo v obsegu do-
brih 18 hektarov površine, je bil sprejet konec 
leta 2004. Med tem postopkom se je že izdelo-
vala projektna dokumentacija za infrastrukturo, 
v začetku leta 2005 pa smo pridobili gradbeno 
dovoljenje. Gradnja se je pričela poleti 2005, 
vmes smo prodajali gradbene parcele. Najhi-
trejši kupci so objekte gradili vzporedno z in-
frastukturo in se sredi leta 2006 že vselili. Da-
nes v prvi fazi posluje okrog petindvajset 
različnih podjetij z blizu 1000 zaposlenimi, 
tudi iz Komende . 

Med gradnjo prve faze so se začela odkupo-
vati tudi zemljišča za drugo fazo, ki z zelenimi 
površinami obsega dobrih 75 hektarjev površi-

Poslovna cona Komenda 

Po začrtani poti do cilja
ne. Z izdelavo lokacijskega načrta za to fazo 
smo pričeli sredi leta 2005, sprejet je bil febru-
arja 2008. Občina je skupaj z zunanjim par-
tnerjem leta 2006 ustanovila podjetje Poslovna 
cona Komenda, d. o. o., ki se od ustanovitve 
naprej ukvarja predvsem z gradnjo infrastruk-
ture in trženjem zemljišč v drugi fazi, kasneje 
pa se bo ukvarjalo tudi z upravljanjem cone. 
Sredi leta 2009 je bilo pridobljeno gradbeno 
dovoljenje za infrastrukturo, konec leta 2009 
je bila podpisana gradbena pogodba, gradnja 
pa je trajala poldrugo leto. Tudi tu so prvi 
kupci objekte gradili vzporedno z gradnjo in-
frastrukture in danes se gradi na več kot desetih 
parcelah.  

Zemljišč v prvi fazi cone ni več na razpola-
go, v drugi pa so razna podjetja že kupila pri-
bližno dve tretjini razpoložljivih gradbenih 
parcel, ki so celovito komunalno opremljene: 
vsaka parcela ima asfaltiran dovoz, ceste so 
opremljene z dvostranskim pločnikom in javno 
razsvetljavo, pod zemljo pa se skrivajo fekalna 
in meteorna kanalizacija s pripadajočimi zadr-
ževalniki meteorne vode, vodovod in hidrantno 
omrežje, telekomunikacijsko omrežje, plino-
vod ter elektro omrežje s trinajstimi transfor-
matorskimi postajami. 

Najbrž je odveč pisati, da je bil že v okviru 
prve faze v cono pripeljan vodovod, iz nje pa 
fekalna kanalizacija (na ta kanal, ki se konča v 
čistilni napravi Domžale – Kamnik, je že pri-
ključen tudi dobršen del naše občine). Med 
gradnjo cone je Komenda preko Vodic dobila 
tudi zemeljski plin. V drugi fazi pa je bilo treba 
zagotoviti še nov srednjenepetostni kablovod 
iz razdelilne postaje v Kamniku. Danes coni 
manjka še primerna cestna povezava, saj ob-
stoječa regionalna cesta med Mostami in Vodi-

cami ne zasluži več tega imena. Morda pa bo v 
prihodnosti ob coni nastal tudi železniški ter-
minal.

Območje bo v sodelovanju z državno geo-
detsko upravo predvidoma letos poleti formi-
rano kot novo naselje s svojim uličnim siste-
mom. Ker je bil na tem območju prej gozd, 
bodo ulice nosile imena po drevesnih vrstah 
(Pod gabri, Pod smrekami, Pod jelšami itd.).

V današnjih recesijskih časih bi človek 
morda dobil občutek, da je cona za Komendo 
prevelika. Treba pa je vedeti, da ima cona vsaj 
regionalni, če ne širši značaj in da bodo s po-
novnim zagonom gospodarstva potrebe po ze-
mljiščih prav gotovo narasle – takrat bo v 
prednosti ponudnik, ki bo potencialnemu kup-
cu na strateško zanimivi lokaciji lahko ponudil 
komunalno urejeno zemljišče. V Komendi to 
prednost imamo, v coni pa bo v nekaj letih za-
poslenih morda celo 10.000 ljudi; od tega bo 
najbrž kar precej Komendčanov. 

Med največjimi v Sloveniji
14 kilometrov od Ljubljane, 3 kilometre od 

avtoceste, 188 gradbenih parcel različnih veli-
kosti, 1. faza na 18 hektarih končana v letu 
2006, kjer posluje že preko 20 poslovnih 
objektov, z 2. fazo na 93 hektarih skupne povr-
šine je ena največjih poslovnih con v Sloveniji, 
7,5 kilometra cest s celovito podzemno infra-
strukturo, 15 kilometrov pločnikov in skoraj 
300 svetilk javne razsvetljave, 14 krožišč, 
obojestranski pločniki, javna razsvetljava, pod 
temi prometnimi površinami na vsej dolžini 
fekalna (delno gravitacijska, delno tlačna) in 
meteorna kanalizacija (s štirimi odprtimi in 
dvema zaprtima zadrževalnikoma meteorne 
vode), 13 transformatorskih postaj.        - A. Ž.
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Danes je zame in za moje sodelavce dan, ko 
lahko opazujemo del naših sanj, ki so se nam 
skoraj v celoti uresničile; sanje, ki se uresničijo 
le izbrancem.

Zato se najprej zahvalim celotni občinski 
ekipi in seveda vsem zunanjim sodelavcem v 
tem projektu.

Že davnega leta 2004 smo uspeli s spre-
membo prostorskega plana umestiti na ta pro-
stor okrog milijon kvadratnih metrov veliko 
površino z namenom, da postavimo eno izmed 
večjih Poslovnih con v Sloveniji. Leta 2005 
smo uspeli realizirati prvi del v velikosti 
180.000 m poslovne cone ki je bila tudi takoj v 
celoti razprodana. Odločitev, da takoj nadalju-
jemo z odkupom zemljišč še na preostalem 
delu cone od več kot 200 lastnikov, se je poka-
zala za pravilno in v manj kot letu dni je bila 
občina lastnica v celoti okrog milijon m ze-
mljišč. 

Naj spomnim samo to, da smo posledično 
bogatejši tako za, kakor ji radi rečemo »kamni-
ško vodo«, priklop in povezavo na CČN 
Domžale Kamnik, katere 5% lastniki smo tudi 
mi. Bolj zanimivi smo za koncesionarje PLI-
NA, OPTIČNIH povezav, bogatejši zaradi 
vrednosti NEPREMIČNIN, delovnih mest za 
občane.

Zahvala velja vsem kupcem parcel in še en-
krat vsem bivšim in novim lastnikom. 

Uresničene sanje in kalvarija
Vse tja do sprejetja Lokacijskega načrta, do 

komasacije, izdelave projektne dokumentacije 
je nekako šlo. Ko pa smo začeli pridobivati 
ustrezno dokumentacijo in soglasja za izvedbo 
infrastrukture na podlagi veljavnega lokacij-
skega načrta, se je naša zgodba malo da ne se-
sula. V sistemu, ali bolje rečeno v državi, v 
kateri beseda ali podpis ministra nista omembe 

Župan Tomaž Drolec 

Skoraj že 
uresničene sanje
Iz govora ob odprtju Poslovne cone 14. maja

vredna, kjer so vrednote absolutno podrejene 
naravnim, kjer so ne glede na sredstva mogoča 
izživljanja posameznikov s svojimi neprever-
jenimi idejami in zato zb zapravljanjem velikih 
denarjev, ni lahko. trdim namreč, da smol v tej 
poslovni coni razmetali vsaj 3 do 4 milijone 
evrov; za lep vrtec ali manjšo šolo.

Zelo hitro pa smo dobili gradbeno dovolje-
nje, za kar se ob tej priliki zahvaljujem Uprav-
ni enoti Kamnik in njenemu načelniku Mihu 
Novaku. Srečno roko smo imeli pri izbiri izva-
jalca Družbe Primorje iz Ajdovščine, zato 
posebna zahvala mag. Dušanu Črnigoju. Za 
nadzor je skrbelo podjetje Lokainženering 
(zahvala direktorju Sreču Barbiču), zahvala za 
izdelavo Prostorskega plana in Lokacijskega 
načrta pa direktorju fi rme RRD d.o.o iz Dom-
žal Borutu Ulčarju.

Glavnina del na sever
Poudarki iz govora na slavnostni seji 
15. maja v Mostah 

Zagotovo nas je večina še pod vtisom včeraj-
šnjega odprtja Poslovne cone, izgradnjo daleč 
največje investicije v naši občini. Še enkrat se 
zahvaljujem in istočasno tudi čestitam vsem, 
ki so kakorkoli sodelovali pri tem projektu.
Čudi me le, da ni bila prisotna niti polovica 

svetnikov, kakor da je cona nekaj, kar bo kori-
stilo le peščici ljudi, čeprav je jasno, da že sedaj 
razvoj občine temelji skoraj izključno na pri-
hodkih iz nje. In tako bo tudi v naprej; če nima 
kdo boljše ideje.

Pred leti smo sicer imeli možnost zaslužka v 
naši Gramoznici, vendar nam je civilna inicia-
tiva to preprečila. Kakorkoli že, sedaj nas čaka 
prodaja okrog 220.000 m2 prostih parcel, pri-
bližno 300.000 m2 pa je že dobilo nove 

lastnike. Ni pa bila včeraj prireditev v coni 
edina v občini; bilo je mnogo 
prireditev in se vsem priredi-
teljem se za njihovo priza-
devnost zahvaljujem, saj nas 
druženje povezuje in nas dela 
kot družbo močnejše.

Ker danes gostujemo v šoli 
Moste, naj ob pregledu doga-
janja med dvema praznikoma 
omenim prizidek ki bo že le-
tošnjo. S prizidkom bomo 
dobili 4 učilnice, nekaj kabi-
netov, razdelilno kuhinjo z 
jedilnico in knjižnico. Do je-
seni se bo urejena tudi okoli-

ca šole in cestna povezava med šolsko ulico in 
staro mlekarno. Za potek del s strani se še po-
sebej zahvaljujem bivšemu podžupanu Mirku 
Kepicu.

V Mostah sta bili lani še dve gradbišči: na 
križišču pri Kralju in na severnem delu Most, 
kjer se pripravlja cestišče za asfaltiranje. Pred 
Kraljem smo zgradili zavijalni pas za v Ko-
mendo in pločnik na regionalni Kranjski cesti 
od križišča pa do večstanovanjskih objektov. 

Gradilo se je tudi v Komendi in sicer na 
Kranjski cesti, kjer pa je DRSC zgradil tretji 
zavijalni pas v Komendo, od križišča na Kranj-
ski cesti pa do centra Komende pa je občina 
prenovila cestišče, zgradila pločnike in vso 
potrebno infrastrukturo.

Na Gmajnici smo zgradili nekaj sto metrov 
pločnika in gradita se tudi krožni križišči. Dela 
bodo predvidoma končana v dveh mesecih, 
stroške pa si delimo Občina in oba graditelja 
stanovanjske soseske na Gmajnici .

Zagotovo je trenutno največje gradbišče v 
centru Komende, kjer se gradi trgovina in sta-
novanjski del; občina direktno ne sodeluje, 
smo pa morali preseliti konjenike in nogome-
taše, izseliti smo morali tudi 4 družine. Ni bilo 
lahko. Gradnja napreduje, sicer ne po načrtih, 
saj je gradbena kriza tudi tu ni šla mimo. 

Drugo gradbišče v Komendi, kjer bomo 
gradili Medgeneracijski center, trenutno same-
va zaradi nesoglasja občinskega sveta za doka-
pitalizaciji našega skupnega podjetja, ki smo 
ga ustanovili s fi rmo Graditelj. Dokapitalizaci-
ja že potrjenega občinskega proračuna ne bi 
okrnila, bi pa v 15 letih privarčevala 960.000 
evrov. Tega dejanja svetnikov in svetnic ne 
bom nikoli razumel. Prepričan pa sem, da bo v 
kratkem tudi to gradbišče oživelo.

Pa še beseda, dve o planih do naslednjega 
praznika. Glavnina vseh del se bo selila na se-
verni del naše občine saj skupaj z občino Cer-
klje načrtujemo izgradnjo kanalizacije, ki bo 
tudi Cerkljansko občino povezala s CČN v 
Domžalah. Pričakujemo, da se dela lahko 
pričnejo najkasneje v 2 mesecih. 

V planu za letos imamo tudi izgradnjo glav-
nega voda kanalizacije v Komendi od vrtca pa 
do križišča pri Kralju.

Poleg teh planov pa ima občina še nalogo, 
da poskrbi za zadovoljstvo tako najmlajših, 
kakor tudi vseh ostalih generacij, da se bodo v 
kar 57 društvih v občini čim boljše počutili 
med nami; kar nam pa v zadnjem času, vsaj 
tako jaz čutim, ne uspeva najbolje.

Poudarke iz obeh govorov pripravil A. Žalar
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SLAVNOSTNA SEJA

Zlato priznanje:
Lovska druži-
na Komenda 

Lovska družina 
Komenda je med 
najstarejšimi društvi 
v Komendi. Letos 
praznuje 90-letnico. 
Začetnik druženja 
zelene bratovščine je 
bil takrat, 4. septem-
bra 1921, Lovski 

klub, ki je združeval ljubitelje lova, narave in 
divjadi. 

Vse do danes pa v družini skrbijo za čim bolj 
neokrnjeno naravo. Gozdovi so naša pljuča, 
življenje v njih pa smo si sposodili za zanamce, 
nam pripovedujejo današnji lovci, ki jim minu-
lo leto ni bilo le Leto biotske raznovrstnosti, 
letošnje pa ne le Leto gozdov. Člani Lovske 
družine Komenda so namreč ves čas med tisti-
mi, ki dosledno poudarjajo, da smo v tem 
okolju le popotniki in zato moramo biti tudi 
skrbni skrbniki. Tudi zato so čistilne akcije 
med najbolj rednimi med številnimi drugimi 
med letom v Lovski družini Komenda.

V Lovski zvezi Slovenije, ki je pred štirimi 
leti praznovala 100 let delovanja in skrbi za 
naravo in divjad, so komendski lovci med naj-
starejšimi družinami. S sovjim delom in pre-
pričanjem, da je lov predvsem pomoč in pod-
pora naravi za ohranjanje njenega ravnovesja, 
Lovska družina Komenda tudi ugledno pred-
stavlja Občino Komenda v slovenski zeleni 
bratovščini.

Letošnje zlato občinsko priznanje se zato na 
predlog Boštjana Peršina, predsednika Kultur-
nega društva Komenda, podeli Lovski družini 
Komenda.   

Bronasto 
priznanje:
Alfonz Hrovat

Domačini iz Ko-
mende in drugje ga 
poznajo po odličnih 
pekovskih izdelkih. 
Vedno je sodeloval 
in pomagal pri raz-
ličnih prireditvah. 
Poznan pa je tudi po 
izreku: Konja hvali 

zjutraj; sina, ko mu brada zraste; hčerko, ko se 
omoži; ženo vsak dan, če češ, da ti bo dobro na 
zemlji; sebe pa nikdar.

In tega se Alfonz Hrovat iz Komenda, peko-
vski mojster, tudi drži. Zanj je samohvala cena 
mala.

Seje pa v 70 letih na njegovi življenjski poti 
doslej nabralo kar nekaj pohvalnih zanimivo-
sti: 

Od 1980. leta je že član Šahovskega kluba 

Dobitniki občinskih priznanj ob prazniku
Komenda. Ko je 
bil član Nogo-
metnega kluba 
Komenda je tudi 
igral v njem za 
veterane, kar 
trinajst let pa je 
imel kot blagaj-
nik na skrbi de-
nar. Je tudi član 
Konjeniškega 
kluba, tekmoval 
pa je tudi s kole-
som, ko so bile 
tekme še na hi-
podromu. V 
Upravnem od-
boru Obrtne 
zbornice Kamnik pa je Alfonz delal osem let.  

V Društvu upokojencev sedaj že 12. leto 
dela v različnih sekcijah; pri balinarjih jo je 
vodil osem let in bil eden prvih pobudnikov za 
izgradnjo štiri steznega balinišča; že deset let 
poje s pevci Mešanega pevskega zbora in cer-
kvenega zbora. Tudi dramska sekcija pri Dru-
štvu upokojencev mu ni tuja, od lani pa v dru-
štvu vodi Pikado sekcijo. 

Društvo upokojencev Alfonza Hrovata zato 
predlaga za dobitnika bronastega občinskega 
priznanja. 

 
NAJBOLJŠI 
ŠPORTNIK V 
MLADINSKI 
KONKURENCI 
LUKA PIBER-
NIK
Suhadole 54

Luka Pibernik je 
bil lani izbran med 
najboljših pet, ki so 
na mladinskem sve-
tovnem prvenstvu v 

cestnem kolesarstvu zastopali Slovenijo. Padec 
mu je žal preprečil vidnejšo uvrstitev, je pa 
Luka veliko pripomogel k prepoznavnemu na-
stopu Jana Polanca, ki je zasedel peto mesto.

Na 1. Veliki na-
gradi Občine Do-
brepolje je Luka 
Pibernik v 1. Poka-
lu Happypeka med 
starejšimi mladinci 
zasedel 2. mesto.

Kolesarsko dru-
štvo ROG Ljublja-
na je Luko Piberni-
ka predlagalo za 
najboljšega špor-
tnika v mladinski 
konkurenci.

NAJBOLJŠI 
ŠPORTNIK V 
ČLANSKI 
KONKURENCI
RAJKO BEVK  
Križ 34

Že 40 let se ukvarja 
s športom, ki terja ve-
liko volje in energije. 
Rajko Bevk s Križa je 
namreč od 1970. leta 

član Težko atletskega kluba Domžale. Za ekipo 
TAK Domžale je nastopal še bivši državi; najprej v 
slovenski, nato v drugi zvezni ligi in nato še v prvi 
zvezni, kjer je 1977. osvojil 3. mesto v državi.

Kot posameznik je takrat na republiških tekmo-
vanjih osvojil 4 tretja mesta, 5 drugih mest, leta 
1977 pa je bil republiški prvak. Kot član republi-
ške reprezentance je osvojil 5. mesto v državi.

Tudi v samostojni Sloveniji je posamezno in 
z ekipo nadaljeval s tekmovanjem in na držav-
nih prvenstvih osvojil 5 tretjih mest, 5 drugih 
in zadnji dve leti tudi naslov državnega prvaka 
v peresno lahki kategoriji (do 62 kg).

Njegovi uspehi so v klubu pomembna moti-
vacija mladim. 

Za najboljšega športnika v članski konku-
renci sta ga predlagala Prostovoljno gasilsko 
društvo Križ in Težko atletski klub Domžale.
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DOGAJANJA

Od 23. aprila do 2. maja je bila v Arboretumu 
v Volčjem potoku jubilejna, letos že 20. razsta-
va tulipanov, cvetličarstva, drevesničarstva, 
vrtne opreme in vrtnarski sejem. Številne pri-
reditve so tudi tokrat potrdile tradicijo enega 
najlepših parkov pri nas, ki ga kolektiv pod 
vodstvom neumornega Aleša Ocepka priza-
devno z vso skrbnostjo neguje in ohranja boga-
stvo v njem zanamcem. 

Komenda v Arboretumu

V teh dneh dobiva cesta od Gmajnice proti 
Gori na  nekdanjem krožišču za Mlako in 
proti Tunjicam tudi prvo krožišče. To in 
podobno na Gmajnici proti Podborštu in 
Komendski Dobravi s skoraj 900-metrskim  
pločnikom je letos tudi ena večjih program-
skih investicij v občini.  

– A. Ž.

Krožišče

Letošnji obisk pravzaprav ni bil eden tistih, 
ki bi ga označevali za rekordnega. Bil pa je 
množičen, najpomembneje pa je, da ta naš na-
ravni park vse bolj postaja primerljiv z nekate-
rimi, tako imenovanimi, božjepotnimi kraji. 
Volčji Potok postaja podoben Brezjam, postaja 
podoben Triglavu in še nekaterim ikonam v 
slovenskem prostoru, ki so nas osvojile kot 
obvezo za obisk v času našega bivanja. Kako 
lepo, mar ne? 

Tradicijo dvajsetletnih majskih dogajanj v 
Volčjem potoku v času cvetja dveh milijonov 
tulipanov in drugega cvetja pa so tudi letos po-
trdile občine, ki so s svojo bližino nekako nave-
zane na arboretum. Tako se je k predstavitvam 
svojih zanimivosti na dnevu v arboretumu pri 
družila tudi Komenda. Turistično društvo Ko-
menda je tudi tokrat pripravilo lep, zanimiv in 
prijazen predstavitveni program. Komendski 
dan v arboretumu je bil 27. aprila, na praznik 

upora proti okupatorju, in ta dan je bil tudi arbo-
retum s povečanim obiskom nekako prazničen. 

Letos so se v programu predstavili in vzbu-
jali, pozornost obiskovalcev komendske ma-
žorete, Otroška folklorna skupin Avrikelj Dru-
štva narodnih noš Komenda, Folklorna skupina 
DU Komenda, Čebelarsko društvo Komenda, 
Društvo kmečkih žena Komenda, Kamnik, 
Kmetija Jamšek Moste in Klekljarsko društvo 
Čebelica Moste. Lep izbor, poskrbeli pa so za 
zanimiv predstavitveni program. 

A. Žalar

Priznam, da mi je podelitev čebele za Mesec 
April za dogajanje v Zelenem gozdičku v Mo-
stah v zbudila precejšnje zanimanje. Da se ta-
kšne zamisli rojevajo, dogaja in tudi uresniču-
jejo danes, ko smo bolj vajeni, da nekaj dobimo 
oziroma si »priborimo« na podlagi predlogov, 
lobiranj, poznanih besednih prizadevanj na 
zborih, da postanejo potem del programa v 
občinskem proračunu, da se torej nekaj lahko 

Pri stanovalcih v Zelenem gozdičku
zgodi tudi drugače, je kar malce 
nenavadno.

In to se je vendarle zgodilo v 
Zelenem gozdičku v Mostah, 
kjer je v štirih objektih okrog 130 
stanovanj. 

»Tu živijo precej mlade druži-
ne z malimi otroki. Za igranje v 
lepem vremenu je šolsko igrišče 
malo oddaljeno (čez cesto) in 
velikokrat zaprto. Tako so naši 
otroci bili največkrat nekako 
»priklenjeni« na avto in vožnjo v 

Domžale, Kamnik, Kranj…,« so pripovedovali 
Domen, Miro, Andraž in Primož iz Zelenega 
gozdička. 

Staknili so glave, se domislili pobude, da bi 
pridobili v najem zemljišče in ga uredili z 
igrali za malčke. Uspelo je. Zemljišče so pri-
dobili od prijaznega lastnika iz Komende, nanj 
so navozili nekaj deset tovornjakov zemlje, ga 

zatravili in 
n a r e d i l i 
hrib, po-
tem pa 
prispevki 
začeli zbi-
rati tudi 
denar. In tako je igrišče začelo polniti prostor z 
igrali; in to z igrali s certifi katom. Okrog 2000 
evrov so zbrali in že v bližnji prihodnosti, pra-
vijo, bo igrišče lepo opremljeno in urejeno. Že 
sedaj pa je zbirališče mamic in malčkov ob le-
pem vremenu.

»Najbolj pa smo bili presenečeni tudi sami, 
ko so se nam v akciji, brez posebnih razlag in 
sestankov, pridruževali stanovalci iz vseh štirih 
blokov. Zahvala pa posebej velja Vrtnarstvu  
Gašperlin, Mizarstvu Rebol pa občini in gasil-
cem, ki so nam tudi pomagali,« je nazadnje 
šem dodal Miro Gojdina. 

A. Žalar
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Senca nad 
poslovno cono 
Komenda

Poslovna cona Komenda je velika zgodba o uspehu. Mala občina je v 
desetletju z omejenimi investicijskimi sredstvi, a izjemnim modelom ter 
požrtvovalnostjo občinskega vodstva in uprave zgradila eno največjih 
in najuspešnejših poslovnih con v Sloveniji, od katere se želijo učiti 
občine po Sloveniji in regionalne razvojne agencije iz tujih držav.

Tik pred dokončanjem gradnje II. faze cone pa smo lahko prebrali 
šokantno poročilo skupine občinskih svetnikov, ki si je ogledala doku-
mentacijo o poslovanju cone v preteklih letih. V mandatu prejšnje direk-
torice je PC Komenda d.o.o. plačala več kot dva milijona evrov domačim 
in tujim podjetjem za »storitve«, ki so se svetnikom zdele sporne.

Zelo nenavadno je, kako je lahko štiri leta takšno poslovanje ostalo 
neopaženo, če je že hiter pregled pokazal toliko vprašljivih plačil. Člani 
nadzornega sveta v tem obdobju bi morali zelo natančno vedeti kakšen je 
smisel »storitev«, ki jih je izpostavila komisija. Opustitev nadzora, zara-
di česar si je kdo pridobil premoženjsko korist, je kaznivo dejanje in 
Občina Komenda kot lastnik podjetja mora dobiti zelo jasne odgovore 
tako od prejšnje uprave, kot tudi od članov prejšnjega nadzornega sveta.

Poslovanje PC Komenda d.o.o. mora čim prej natančno pregledati 
pooblaščen revizor. Če se ugotovi, da je prišlo do nepravilnosti, je po-
trebno izterjati v preteklosti neupravično izplačan denar. Če tega ne bi 
bilo mogoče, mora Občina Komenda kazensko ovaditi nekdanje vodstvo 
in nadzorni svet zaradi kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja 
pri gospodarski dejavnosti, kjer so si neznani storilci pridobili veliko 
premoženjsko korist.

»Zgodba o uspehu« poslovne cone Komenda si zasluži dokončno 
razjasnitev ugotovitev komisije občinskega sveta. Sedanje poročilo na-
mreč ne meče sence le na največjo investicijo v občini ampak tudi na 
vse nadaljnje občinske projekte.

LDS, občinski odbor Komenda

Glasovali bomo 
3x PROTI:

PROTI 3 slabim zakonom, PROTI slabi vladi in 
PROTI uničevanju Slovenije
V nedeljo, 5. junija 2011, bomo glasovali proti trem slabim zakonom 
Pahorjeve vlade – Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 
Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno ter Zakonu o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhi-
vskega gradiva ter Arhivih. Zato imamo tehtne razloge:

Zaslužena pokojnina je naša pravica – smo PROTI pokojnin-1. 
skemu zakonu.

Ker pokojninski zakon ne uvaja osebnega pokojninskega računa.•  
Ker vlada rešuje svoje lahkomiselno zadolževanje na plečih upo-•  
kojencev.
Ker ne bomo dovolili vladnega ustrahovanja - če je denar za Gr-•  
čijo, je tudi za nova delovna mesta.

Mi nimamo česa skrivati – smo PROTI zaprtju arhivov.2. 
Ker Pahorjeva vlada že od avgusta 2010 nezakonito zapira arhiv •  
nekdanje UDBE, s čimer ne ščiti interesov državljanov, ampak 
interese svojih nekdanjih in nekaterih sedanjih političnih akterjev.
Ker bomo z glasom »proti« zakonu to področje uredili tako, kot •  
so ga uredile vse države nekdanjega socialističnega bloka.
Ker danes zapirajo arhive, jutri pa bodo drugače misleče.•  

Ne vrag, le sosed bo mejak! – smo PROTI omejevanju medso-3. 
sedske pomoči

Ker pomoč soseda sosedu ni delo na črno.•  
Ker si moramo sosedje pomagati, ne pa da nas država v času krize •  
za to kaznuje.
Ker smo proti kaznovalni politiki vlade – naj kaznuje tajkune, ne •  
pa sosede.

Ker si zaslužimo dostojno pokojnino, želimo dobre medsosedske 
odnose in ker si zaslužimo resnico o naši preteklosti, bomo 5. junija 
zavrnili vse tri slabe zakone!

Eva Pajtler, SDSTrikrat PROTI
Državljani bomo 5. junija na referendumu 
odločali o pokojninski reformi, zakonu o pre-

prečevanju zaposlovanja in dela na črno ter o zakonu o varstvu doku-
mentarnega in arhivskega gradiva ter gradivih. Nova Slovenija volivke 
in volivce vabi, da se referenduma udeležijo in trikrat glasujejo PROTI.

1. V Novi Sloveniji se zavedamo, da je pokojninska reforma potrebna, 
vendar ne v tej obliki. Predlagane spremembe in novosti ne zagotavljajo 
dolgoročne rešitve problema. Vzporedno niso narejene spremembe de-
lovno pravne zakonodaje, ni nove demografske politike, ki je ključnega 
pomena za prihodnost Slovenije in slovenskega gospodarstva. 

2. Nova Slovenija Zakonu o preprečevanju zaposlovanja in dela na 
črno nasprotuje zato, ker medsosedsko pomoč opredeljuje kot delo na 
črno, ki pa to zagotovo ni, ampak je izraz humane družbe, solidarnosti 
in prostovoljstva. Z določbo o omejevanju bi onemogočili humanitarno 
delo in pomoč tistim ljudem, ki to delajo dobronamerno in popolnoma 
zastonj, prizadeli bi pa predvsem male ljudi.

V NSi menimo, da bo večji učinek, če bomo preprečitev dela na črno 
poskušali doseči s pozitivnimi ukrepi. Z zmanjševanjem administrativ-
nih ovir in davkov bi spodbujali rast gospodarstva, hkrati pa zmanjšali 
delo na črno in utajevanje davkov.

3. Z zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter 
gradivih se ne strinjamo, ker smo prepričani, da mora biti arhivsko 
gradivo nekdanje Službe državne varnosti javno dostopno. Z zapiranjem 
arhivskega gradiva ne branimo države ampak »nekoga drugega«, ki ne 
želi, da resnica o kršenju človekovih pravic v preteklosti pride na dan.

Zakon o arhivih zapira pot resnici, zato bomo glasovali proti.
Nova Slovenija

Krščansko ljudska stranka

Odgovornost za 
spremembe

Drage občanke in spoštovani občani!
Odgovornost za spremembe. Tak je bil nagovor Socialnih Demokratov ob 

nastopu vlade Boruta Pahorja. Spremembe, katere smo poudarjali in predla-
gali, so sedaj pred vrati in še je čas, da jih tudi potrdimo in uresničimo. 
Čeprav spremembe v nas vzbujajo strah in negotovost, bojazen pred 

neznanim, morda še slabšim stanjem od sedanjega, smo slovenski drža-
vljani že enkrat ugotovili, da so spremembe potrebne in se odgovorno 
odločili, da stopimo na pot, ki nam bo v prihodnosti zagotovila mesto v 
družbi razvitih in stabilnih držav.

Vse tri referendume, ki bodo 5. junija 2011, je potrebno vzeti enako 
resno, ker le skupaj omogočajo varno starost za vse generacije, realno 
rast pokojnin, postopen prehod v upokojevanje, pravičnejši in pregle-
dnejši pokojninski sistem, ne zvišujejo prispevkov, kar je spodbuda za 
rast gospodarstva in ne prinašajo krčenja pokojninskih in socialnih 
pravic ter omogočajo vpogled v državne arhive. 

Našteto nam daje možnost za razvoj v prihodnosti, skupen korak z 
razvitimi in nas iztrga iz nevarnosti doživljanja zgodbe nekaterih držav, 
ki teh sprememb niso uspele uresničiti.

Prav je, da se kot odgovorni državljani referenduma udeležite in z 
odločitvijo ZA, pomembno prispevate k razvoju in napredku celotne 
skupnosti.

Marko Dobnikar, predsednik Občinske Organizacije SD Komenda
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Izvršni odbor 
SLS Komenda

18. maja se je sestal Občinski odbor SLS Komenda na svojem rednem 
volilnem občnem zboru. Pregledano je bilo poročilo dosedanjega dela 
občinskega odbora ter poročilo dela svetnikov v občinskem svetu. Naj-
več poudarka pa je bilo namenjeno novemu statutu Slovenke ljudske 
stranke, ki je bil sprejet 14. maja 2011 na statutarnem Kongresu SLS na 
Bledu. Novi statut omogoča predvsem bolj prožno ter sedanjemu času 
primerno delovanje stranke. Postavil je tudi novo organiziranost SLS 
tako na vodstveni ravni kot tudi v posameznih občinskih odborih. Po 
novem statutu se je OO SLS Komenda preimenovala v Izvršni odbor 
(IO) SLS Komenda. Stari in novi predsednik IO SLS Komenda je postal 
Vid Koritnik, ki smo mu na podlagi njegovega uspešnega dela v stranki 
in nasploh v občini, podelili nov mandat. Podpredsednik je Peter Sveti-
na. Člani: Nada Jamšek (tajnik), Franc Petrič (blagajnik), Franc Grkman, 
Tomaž Lamovšek, Matija Zadrgal. Nadzorni svet IO SLS Komenda se-
stavljata Peter Pavlič ter Janez Stele. 

Pri pregledu dela obeh svetnikov v občinskem svetu smo ugotovili, 
da bo potrebno pobude in predloge usmerjati v napredek in razvoj ter 
korist vseh občanov. Izpostavljene so bile obrobne vasi občine, izgra-
dnja kanalizacije ter obnovite vodovodnega sistema. 

Kot običajno smo volilni občni zbor IO SLS Komenda zaključili ob 
dobri hrani in pijači gostišča Bar Klanec.

za IO SLS Komenda, Franc Petrič

VAŠA PISMA
Dolžina prispevkov v rubriki VAŠA PISMA je lahko 2200 znakov vključ-
no s presledki; le po dogovoru do 2500 znakov oziroma več; sicer jih 
krajšamo  oziroma ne objavimo. Prispevki morajo biti podpisani (ime, 
priimek, naslov), na željo avtorja naslova ne objavimo, ime in priimek 
pa z inicialkami. Žaljivih prispevkov ne objavimo. Prispevke objavimo, 
ko (praviloma) pridejo na vrsto.

Spoštovani odgovorni urednik
V zadnji Aplenci, ki je izšla 22. aprila 2011 sem zasledila, da so na 

zboru za ustanovitev vaškega odbora, krajani Gmajnice podelili Osat 
naši ulici. Imam veliko vprašanj, a bom zdaj zastavila le enega. Kaj je 
spornega na pričujoči fotografi ji?

Ker je bil Osat podeljen, me zanima, po kakšnih kriterijih? Vedno 
sem pripravljena sprejeti konstruktivno kritiko.

Škoda, ker kdor je fotografi ral, ni naredil posnetka v obratno smer, 
kjer poteka glavna cesta in se je bilo do pred kratkim (ko je bil narejen 
pločnik) zelo nevarno priključevati na cesto Križ-Komenda prav zaradi 
previsokih cipres, ki so zastirale pogled na cesto. Sicer pa vemo, da je 
takšnih situacij v Komendi veliko, predvsem na Kranjski cesti.

S spoštovanjem in pozdravi Tadeja Ferjuc, Gmajnica

1. Pred referen-
dumskim odloča-
njem o treh zako-
nih so ljudje 
nekako zbegani, 
razdvojeni. Po eni 
strani se strinjajo, 
da je pokojninska 
reforma potreb-
na, po drugi pa ni 
pojasnil na pri-
mer: 

- Zakaj pokoj-
ninski zakon ne 
uvaja osebnega 
pokojn inskega 
računa.

- Zakaj Slove-
nija daje denar za Grčijo, ki je lahko tudi za nova delovna mesta 
itd. (različni primeri)

Pokojninski zakon, ki je predmet referendumskega odločanja, ne 
uvaja osebnega pokojninskega računa iz več razlogov. Temeljni razlog 
je v sistemu solidarnosti med generacijami. Če bi hoteli to odpraviti, bi 
v prihodnje »zase dobro poskrbeli« le tisti, ki imajo že sedaj dovolj de-
narja. Razmerja v višinah pokojnin bi bila še mnogo bolj nepravična. 
Predvsem pa sistem osebnega računa pomeni prehodno obdobje 30 in 
več let. Poglejmo samo kako je razpadel sistem na Poljskem in v Čilu, 
ko so skušali z odpravo solidarnosti med generacijami. 

Ker si tovrstnega scenarija doma ne želimo, Socialni demokrati 
ohranitev medgeneracijske solidarnosti postavljamo na osrednje mesto 
ko govorimo o sprejemanju pokojninske reforme. Ljudem pa želimo 
sporočiti predvsem naslednje. Po rezultatih številnih anket vsi dobro 
vemo, da smo Slovenci vedno starejši. Zato reformo potrebujemo. Zara-
di babic, dedkov, mamic, očetov, otrok in vnukov. Zaradi spodbujanja 
hitrejšega zaposlovanja tako mladih kot starejših. In potrebujemo jo 
zdaj. Ker želimo omogočiti postopno rast pokojnin in ne želimo prena-
šati odgovornosti in fi nančnih bremen na naše otroke.

Glede vašega vprašanja o pomoči Grčiji pa je potrebno spomniti, da 
ko smo se leta 2005 na referendumu odločili za vstop v EU, smo se 
odločili, da bomo deležni pozitivnih in tudi negativnih posledic take 

odločitve. In ena od teh neprijetnih je fi nančna kriza Evro območja, ki 
ga rešujemo vzajemno vse države EU oziroma evro območja.

2. Kaj pomeni odpiranje arhivov in kdaj. Ali je res, da sedanja vlada 
že od avgusta 2010 nezakonito zapira arhiv nekdanje UDBE in da s 
tem ne ščiti interese državljanov, ampak povsem drugačne interese 
oziroma katere?

Zakon o arhivih uzakonja stanje in način ravnanja z arhivskim gradi-
vom, kot ga je uvedla Janševa vlada, kljub dejstvu, da je leta 2006 veči-
na v državnem zboru sprejela novelo zakona, ki bi naj arhive v celoti 
odprl. Toda to v praksi nikoli ni bilo realizirano. Ravno nasprotno. Z 
uredbo Janševe vlade in sporazuma med Arhivom Slovenije ter SOVO, 
ki sta ga podpisala direktorja leta 2007 je bil del arhivov nekdanje SDV 
nedostopen javnosti. In to stanje se s tem zakonom ureja. In nič druge-
ga.

3. Po eni strani v državi brez pripomb (ustreznih ukrepov) podpira-
mo, da lastniki pošiljajo delavce namesto plač po pomoč (po hrano) 
na Rdeči križ ali Karitas in spodbujamo solidarnostno (tudi medso-
sedsko pomoč), po drugi strani pa so ljudje ogorčeni, da sedaj zati-
ramo ne samo prostovoljno delo ampak celo solidarnostno (medso-
sedsko) pomoč.

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno so v socialnem 
dialogu uskladili vsi partnerji. To usklajenost je podprla tudi večina v 
državnem zboru. Strinjala se ni opozicija in poslanci SDS in SNS so 
zahtevali referendum. S spremembami zakona medsosedska pomoč ni 
prepovedana. Še več. Celo bolj liberalna je kot v sedanjem zakonu. Ni 
res, da solidarnostna pomoč ni dovoljena. To so neresnice. Resnica pa 
je, da brez računa ne morejo sosedske pomoči nuditi tiste pravne osebe 
- obrtniki, samostojni podjetniki itd., ki od vas zahtevajo »plačilo na 
roko«. Od vas zahtevajo plačilo na črno - brez davčnih in drugih obve-
znosti za njih ter pravic za vas.

 (Naročnik in plačnik Socialni demokrati)

Pokojninski zakon, arhivi in delo na črno
Odgovori Dušana Kumra, vodje Poslanske skupine Socialnih demokratov za časopis Aplenca.

Dušan Kumer
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Mojca Šraj, koordinatorka pomoči na domu
nadaljevanje v naslednji številki

Pomoč družini na domu po Zakonu o social-
nem varstvu predstavlja eno izmed socialno-
varstvenih storitev. Obsega socialno oskrbo 
upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter 
v drugih primerih, ko le ta lahko nadomesti 
institucionalno varstvo. Socialna oskrba na 
domu je namenjena osebam, ki imajo zagoto-
vljene bivalne in druge pogoje za življenje v 
svojem bivalnem okolju, vendar se zaradi sta-
rosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbova-
ti in negovati sami. Gre za različne organizira-
ne oblike praktične pomoči na domu, kot so 
priprava hrane, urejanje bivalnega prostora, 
nakupovanje, sprehodi, pomoč pri osebni higi-
eni,... s katerimi se upravičencem vsaj za dolo-
čen čas nadomesti potrebo po institucionalnem 
varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi 
organizirani obliki.

Vedno več je ljudi, ki potrebujejo pomoč pri 
vsakdanjih opravilih. Razlog za to je lahko 
starost, bolezen ali invalidnost.

Država nudi različne organizirane oblike 
pomoči uporabnikom, ki potrebujejo pomoč, 

Pomoč na domu
vendar veliko ljudi želi ostati doma. Tako so 
svojci postavljeni v vlogo negovalca, za kar pa 
običajno nimajo potrebnega znanja. 

Tovrstna pomoč terja od negovalca veliko 
časa in napora, pa tudi znanja. Zaradi obvezno-
sti, ki jih ne moremo opustiti (služba, družina), 
ali pa ker tega ne zmoremo več ali ne znamo, 
smo prisiljeni poiskati pomoč od zunaj. Po-
močnikov za nego je veliko. Ljudje radi poma-
gajo. To potrjujejo odzivi ob naravnih nesrečah 
in dobrodelne akcije. Problemi se lahko poka-
žejo v našem odnosu do pomoči ali pomočni-
kov. Največkrat gre za premalo zaupanja v 
dobroto oziroma v pripravljenost ljudi za po-
moč in pa seveda za naš ponos in pomanjkanje 
ponižnosti, da bi drugega prosili za pomoč.

Za starost so značilne telesne in duševne 
spremembe. Nasploh lahko rečemo, da staro-
stnik zmore manj kot mlad človek. To velja 
predvsem za telesno zmogljivost. Duševna 
zmogljivost pa lahko ostane neokrnjena, če je 
narava starostniku naklonjena in ga ne prizade-
ne s kakšno boleznijo, kot je demenca, ko raz-

lični bolezenski procesi povzročijo nepopra-
vljive spremembe v možganih.

DEMENCA je na začetku pogosto neopa-
žena, ker je skoraj vedno prisoten hkraten ob-
stoj več bolezni. Za starega človeka je občasna 
pozabljivost normalna, če je pogostejša, si jo 
razlagamo tudi kot posledico zaužitih zdravil. 
Ko je ni več mogoče spregledati, nastajajo 
konfl ikti, nesporazumi in jeza. Dnevno delo z 
zmedenemi, bolnimi starimi ljudmi jemlje ve-
liko energije. V pomoč nam je lahko razume-
vanje, da nas prizadeta oseba ne želi jeziti, 
da je njena sposobnost odzivanja omejena.

Bolezen se začne pretežno v pozni starosti 
(približno od 70.leta naprej). Prihaja do kratkih 
kognitivnih izpadov, npr. oseba založi ključe, pri 
pripovedovanju izgublja rdečo nit, obtožuje sose-
de, svojce, da ji kradejo ali jo zastrupljajo. Besedni 
zaklad postaja siromašnejši. V nadaljnjem poteku 
sledi časovna dezorientiranost, oseba pozablja 
aktualne dogodke, ne prepozna več svojcev.

Diplomirana teologinja Martina Kraljič, avto-
rica knjige o Magdaleni Gornik (1835-1896) z 
Gore pri Sodražici, je 2. aprila zvečer v nekda-
nji Glavarjevi bolnišnici v Komendi na pova-
bilo predsednice Ustanove Petra Pavla Glavar-
ja (UPPG) Komenda dr. Marte Ciraj 
predstavila to slovensko kandidatinjo za blaže-
no. Predstavitvi, bogato dokumentirani s foto-
grafi jami in drugim gradivom, je prisluhnilo 
lepo število domačinov, med njimi zlasti šti-
pendisti UPPG Komenda, in obiskovalcev od 
drugod. Predavateljica je navzočim približala 
Magdaleno Gornik kot največjo doslej znano 
slovensko mistikinjo, ki je kar 47 let živela 
brez zemeljske hrane (le od prejemanja obhaji-
la), imela zamaknjenja, pri katerih se je celo 
dvignila od tal, trinajst let zelo boleče stigme, 
od tega sedem let vidne zunanje rane, sicer pa 
notranje, v zamaknjenih govorila kar enajst 
tujih jezikov, se je kot preprosto kmečko dekle 
naučila sama brati in pisati ter celo poučevala 
otroke z Gore nad Sodražico v nedeljski šoli. 
Vse to in še marsikaj drugega o njej je izpriča-
no, potrjeno in dokumentirano, izviralo pa je iz 
njene silno globoke ljubezni do Jezusa. V tej 
ljubezni je prenašala tudi trpljenje, ki jo je do-
letelo, saj se je dobro zavedala, da, kot je sama 
zapisala, »potrpežljivo prenašanje trpljenja 
prinaša milosti«.

Martina Kraljič je povedala, da se na njeno 
priprošnjo dogajajo čudeži: rešujejo zakonske 
težave, težave, povezane s študijem in izpiti, 
zahtevni porodi, ljudje dobivajo službe…

Dokumentarno gradivo, ki je potrebno pri 

Predstavitev Magdalene Gornik
postopku za njeno prištetje k blaženim, zbira 
prof. dr. France Oražem. Ko bo zbrano, ga bo 
pristojna komisija poslala v Rim. 

Za Martino je spregovoril njen oče Janez 
Kraljič o postavitvi spomenika Magdaleni 
Gornik na Gori nad Sodražico in vse številnej-
ših obiskih romarjev v rojstnem kraju kandida-
tinje za blaženo.

O Gornikovi sta govorila tudi njen praprane-
čak Drago Arko, ravnatelj Glasbene šole za 
Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljublja-
no ter profesor violine na tej šoli, in praprane-
čakinja Patricia Walsh iz ZDA. Arko je pouda-
ril Magdalenino sprejemanje hoje po zahtevni 
poti skozi življenje, kar je danes marsikomu 
težko ali celo nemogoče, ter o svojem sila 
spoštljivem odnosu do upodobitve Marije 
Magdalene, zavetnice Magdalene Gornik, na 
sliki, ki je bila last Magdalene Gornik in so jo 
hranili doma, sedaj 
pa on bedi nad njo. 
Walshova  je opo-
zorila, da se v ži-
vljenju ni mogoče 
izogniti trpljenju; 
treba ga je spreje-
mati z ljubeznijo, 
znati ceniti in 
ohranjati vrednote. 
Dejala je, da pri-
pravlja angleški 
prevod knjige o 
Magdaleni Gornik.

Na njune misli 

se je navezala slikarka Jana Vizjak, ki bo 
Magdaleno Gornik upodobila na sliki. Pouda-
rila je, kar ji je povedala obiskovalka iz Trsta, 
da bi bila Magdalena Gornik že zdavnaj sve-
tnica, če bi bila Italijanka, Gora nad Sodražico 
pa tako imeniten romarski kraj kot rojstni kraj 
svetega patra Pija – Pietrelcina.

Drago Arko je s profesorico glasbe (klavirja) 
Vlasto Doležal Rus (on je igral na violino, ona 
pa na špinet) glasbeno polepšal dogodek z 
dvema zahtevnima skladbama, pa tudi z reciti-
ranjem pesmi pesnika p. Vladimirja Kosa iz 
Tokia, ki jo je napisal prav o Magdaleni Gor-
nik, domačin Jožef Pavlič pa je prebral dvoje 
svojih pesmi o križu.

Zelo duhovno pomenljiv dogodek za Ko-
mendo, ki se je globoko dotaknil navzočih,  je 
povezovala dr. Marta Ciraj. 

- J. P. 
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Velikonočna 
obdaritev
Ustanova Petra Pavla Glavarja (UPPG) Ko-
menda je tudi letos pred veliko nočjo (od 1. do 
18. aprila) pripravila obdarovanje naših obča-
nov v stiski. V dobrodelni akciji so sodelovale 
trgovine TUŠ in Marija v Mostah, Kmečki 
hram na Križu in Palček v Komendi, izpeljal jo 
je Odbor za dodeljevanje socialne pomoči pri 
UPPG Komenda. Košarice UPPG Komenda je 
v dogovoru z vodstvi omenjenih trgovin name-
stila, darila pobrala in jih s hčerko Evo v deset 
paketov razporedila tajnica omenjenega odbora 
Bernarda Karničnik, pakete sta na naslove 
upravičencev do te vrste pomoči 19. in 20. 
aprila razvozila in jim blagoslovljene praznike 
v imenu UPPG Komenda zaželela podpredse-
dnica odbora Marija Dobnikar in predsednik 
Jožef Pavlič. Obdarovanci so bili zelo veseli 
lepih daril, prav tako prazničnega voščila. 

UPPG Komenda se trgovinam, ki so sodelo-
vale v dobrodelni akciji, zahvaljuje za to lepo 
dejanje solidarnosti z našimi občani v stiski, še 
posebej pa darovalcem. K prihodnji božično-
novoletni dobrodelni akciji že sedaj vabi tudi 
nove trgovine, podjetnike in podjetja v zavesti, 
da skupaj lahko naredimo veliko za naše obča-
ne v stiski. Če kje, potem tukaj resnično največ 
veljajo in pomenijo naša dejanja – velikodušni 
darovi, ki sicer ne bodo rešili ljudi težav, bodo 
pa v njih prebudili zavest in tisti najlepši obču-
tek: v stiski nisem sam! Še so dobri ljudje, ki 
mislijo name, mi pomagajo!

Hvala vsem, ki tako mislite, delate, se žrtvu-
jete in tudi darujete! 

Jožef Pavlič, 
v imenu Odbora za dodeljevanje socialne 

pomoči pri UPPG Komenda

OBMOČNO ZDRUŽENJE 
RDEČEGA KRIŽA KAMNIK

in
ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKO 

MEDICINO REPUBLIKE SLOVENIJE

Vas vabita na

KRVODAJALSKO 
AKCIJO

v DOMU KULTURE KAMNIK
Fužine 10

09., 10. junij 2011
med 7:00 in 13:00 uro

VABLJENI!
S seboj prinesite veljaven oseben doku-

ment s fotografi jo!

Vsako leto v začetku maja, ob občinskem pra-
zniku, se gasilci Gasilske zveze Komenda in 
sosednjih društev, s katerimi domača društva 

Florjanova maša in novo vozilo
sodelujejo med letom, 
zberejo v Mostah pri Ko-
mendi. 

Praznični gasilski dan 
se začne s Florjanovo 
mašo, običajno pa so po-
tem v okviru GZ Komenda 
še druge majske aktivno-
sti, ki jih največkrat obe-
ležujejo tudi pridobitve.

Tudi letos je bilo tako, 
čeprav se maše člani vseh 
domačih društev (pred-
vsem Komende ) niso 
mogli udeležiti. Skrbno 
načrtovan program sobo-

tnega dne 7. maja so namreč na nek način 
»podrli« v Kamniku, ker so imeli dopoldne v 
šolah redni šolski dan in se zato mladi gasilci 

niso mogli udeležiti prvotno 
dopoldne načrtovanega orien-
tacijskega tekmovanja.

Tako je Florijanova maša mi-
nila brez nekaterih gasilcev iz 
Komende, ki so bili organiza-
torji občinskega gasilskega tek-
movanja. To pa ni zmotilo ude-
ležencev iz drugih društev. Tako 
so se popoldanske maše udele-
žili gasilci Most, Križa, tudi ne-
kaj iz Komende, Homca, Men-
gša, Topol, Kamnika in Lahovč.; 
pkrog 70 jih je bilo pri maši.

Velika slovesnost pred gasil-
skim domom v Mostah pa je 

bila po maši, kjer so gasilci 
prevzeli, kot pravimo, novo 
vozilo GVM1 za prevoz mo-
štva in opreme. Bila je slove-
snost, kot se spodobi. Vozilo je 
ob častnem postrojenju blago-
slovil župnik Zdravko Žagar, 
botra pa sta bila Lojze Gašper-
lin in Ivica Dolčič. Ključe vo-
zila, ki ga nameravajo še malo 
nadgraditi za prevoz opreme, 
pa je prevzel Matic Zupan, ki 
bo odslej skrbel, da bo vse v 
redu z novim vozilom.

Seveda tudi po takšnem 
svečanem dogodku ni šlo brez 

parade in veselice. Po Mostah 
proti šoli se je parada gasilcev 
z vozili  napotila do prireditve-
nega prostora, kjer so pri šoli 
sklenili gasilski dan z veselico. 
Seveda nista manjkala ansam-
bel in srečelov. Za srečelov so 
poskrbeli mošanski gasilci, ki 
so zbrali pri sponzorjih in do-
natorjih lepe dobitke, za vese-
lico in razpoloženje pa so imele 
na skrbi Navihanke.

Andrej Žalar
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V ponedeljek, 2. maja, so Komendčani prazno-
vali 290. obletnico rojstva našega največjega 
rojaka Petra Pavla Glavarja (1721-1784). Prav 
bi bilo, da se tega jubileja spomnili na občinski 
in župnijski ravni, sam pa sem si ob njem za-
stavil vprašanje, kaj imamo po toliko letih v 
Komendi še njegovega, po njem poimenova-
nega, ohranjenega, na novo ustanovljenega 
oziroma vzdrževanega.

Najprej sem se ustavil pri tem, kar je izšlo o 
njem v pisni besedi. V svoji knjižnici sem med 
drugim našel naslednje knjige in publikacije: 
Peter Pavel Glavar, lanšpreški gospod  (dr. 
Ivan Pregelj, zgodovinska povest, Družba sv. 
Mohorja na Prevaljah, 1922); ponatis Mohorje-
va družba, Celje 1983, Odisej iz Komende, 
Zapiski gospoda lanšpreškega, (ista založba v 
četrti knjigi Izbranih del Ivana Preglja, Celje 
1964); Ob 200-letnici pisane besede o sloven-

Občini zbor župnijske Karitas 
Etična načela delovanja Karitas kot prvenstve-
no področje dela navajajo nepokrite socialne 
stiske. Sodelavci Karitas si res prvenstveno 
prizadevajo za pomoč človeku v stiski in ne za 
pohvalo ali statusno nagrado za svoje prizade-
vanje. V tem smislu naj poteka tudi pregled 
našega dela in poslovanja, ki je statutarna vse-
bina vsakega občnega zbora 16. marca 2011.

Ko pregledujemo rezultate delovanja župnij-
ske Karitas, ne smemo pozabiti, da nikoli ne 
bomo naredili zadosti, kajti rečeno je bilo »re-
veže boste imeli vedno med seboj« Mt 26, 11.
Če kritično presodimo svoje delo, bo vedno 

le kapljica v morje potreb, vendar tudi vesoljno 
morje končno sestavljajo samo kapljice in je 
vsaka kapljica dragocen del celote.

Nihče si ne želi trpeti. Nasprotno! Ali ne sliši-
mo vsak dan in na vsakem koraku mladih in 
starejših, ki si v slovo voščijo: „Uživaj!“. 
Če je užitek in uživanje eden najbližjih ci-

ljev, h katerim ljudje na splošno težimo, pa je 
po drugi strani vendarle treba priznati, da brez 
napora, včasih celo brez odrekanja (in to oboje 
je že nekakšen pred-okus trpljenja, kakor je 
užitek pred-okus sreče, žal nepopoln in minljiv, 
zato tudi nikoli do konca ne zadovolji in ne 
osreči) ni pravega užitka (telesnega ali estet-
skega, spoznavnega, duševnega). 

V tem se nam nekako razodeva narava biva-
nja sveta in življenja človeka, ki jo v skrajno 
radikalni obliki razkriva tudi Jezusova zgodba, 
kakor jo kratko opiše tudi že naslov tegale 
prispevka. Ni treba, da je človek vernik, pa 
vendar lahko, ko gleda v življenje z odprtimi 
očmi, pritrdi temu spoznanju. Nihče izmed 
ljudi se še ni ognil vsaj delčku, če že ne pošte-
nemu deležu takšnega ali drugačnega trpljenja. 

Kapljica v morje potreb
Že na lanskem občnem zboru smo ugotovili, 

da humanitarne organizacije, kot je tudi Kari-
tas, niso edine poklicane za reševanje socialne-
ga stanja družbe – za to imamo državne poklic-
ne ustanove – centre za socialno delo, zavode 
za zaposlovanje in druge službe. Naše prizade-
vanje je pravzaprav omejeno le na občasno 
blažitev trenutnih kratkotrajnih stisk, a še tukaj 
so možnosti dejansko zelo, zelo omejene.

V celoti smo v letu 2010 za razne pomoči 
porabili 2.647,15 €, prejšnje leto 2.309,32 €, 
torej za 14,6% več.

Na občinskem razpisu so nam za sofi nanci-
ranje humanitarnih programov v letu 2010 do-
delili iz proračuna 1.296 evrov, prejšnje leto 
1.170 evrov, kar je za 10,77% več. Za uvidev-
nost se iskreno zahvaljujemo in upamo na sofi -

nanciranje tudi vnaprej.
Iskreno se ob tej priložnosti zahvaljujemo 

tudi vsem drugim znanim in neznanim daro-
valcem kakršnih koli sredstev. 

V celoti se je v letu 2010 zbralo v nabiralniku 
in ob nabirki 974,04 € v prejšnjem letu 1.181,16 
€, kar je za 17,54% manj. Razliko smo pokrili 
s prenosom iz prejšnjega leta.

Ne moremo pa vedeti, če in koliko je bilo iz 
Komende nakazanih sredstev direktno na Ško-
fi jsko oz. na Slovensko Karitas po položnicah, 
ki so na razpolago v cerkvi, in s telefonskimi 
klici. Tudi za te darove se v imenu Škofi jske in 
Slovenske Karitas iskreno zahvaljujemo, saj 
stiska nima meja.

Tajnik župnijske Karitas
Jože Kočar

Pred vsako veliko nočjo je veliki petek
Trpljenje človeštva, trpljenje ljudstev in naro-
dov, trpljenje družin, trpljenje posameznikov. 
Tvoje in moje trpljenje ...

Skrajno trpljenje in človeška zavrženost, ki 
jo je npr. izkusil slovenski pisatelj Boris Pahor 
v nacističnem koncentracijskem taborišču med 
drugo svetovno vojno in ju opisuje v romanu 
Nekropola, ga še danes prepričujeta, da ni moč 

misliti na obstoj dobrega Boga. Vendar mu 
pomeni izhod iz absurda in žarek svetlobe že 
poznejše srečanje s človeško ljubeznijo. 

Nekaterim je trpljenje znamenje ničnosti in 
nesmiselnosti vsega. Drugi, ne samo katoličani 
in kristjani vseh smeri, skušajo trpljenje neka-
ko osmisliti. Kristjani prav v luči izročila svoje 
vere, Jezusovega nauka in vzgleda. 

Veliki petek je zgodovina. Zgodovina se 
skozi trpljenje končuje s smrtjo. Vsi bi želeli, 
da bi šel ta kelih mimo nas, pa ne gre mimo 
nikogar. V svetlobo velikonočnega jutra ni 
mogoče po drugi poti in skozi druga vrata. To 
pa je že vera. 

Tako lahko ob zaključku začetno trditev 
obrnem vprašanje: „Ali pride za vsakim, res 
prav za vsakim velikim petkom tudi velika 
noč?“ Ob njem, ki je večji od našega srca in 
nas ne obsoja, čeprav se obsojamo sami, si 
skoraj ne morem misliti drugače.

Matija Remše

Kaj imamo v Komendi Glavarjevega?
skem čebelarstvu (Zveza čebelarskih društev 
Slovenije, Ljubljana 1976); Pisma Petra Pavla 
Glavarja Jožefu Tomlju 1761-1784 (Acta 
Ecclesiastica Sloveniae 4, Ljubljana 1982); Ivan 
Sivec, In večno bodo cvetele lipe (Mohorjeva 
družba, Celje 1991); Viktorijan Demšar, Slo-
venske pridige Petra Pavla Glavarja (Mohor-
jeva družba, Celje 1991); Komenda (vrsta pri-
spevkov, Glavarjeva družba d.o.o., Komenda 
1992); Glavarjev simpozij v Rimu (Mohorjeva 
družba, Celje 1999); Obujeni spomin, Ob 220. 
obletnici smrti Petra Pavla Glavarja (Čebelarska 
zveza Slovenije, Lukovica 2004); Viktorijan 
Demšar, Zbrani spisi o Petru Pavlu Glavarju 
in Komendi (Založba Družina, Ljubljana 
2004); Ustanova Petra Pavla Glavarja v Ob-
čini Komenda v letih od 1999 do 2009 (zbor-
nik, Komenda 2010); Peter Pavel Glavar, veli-
kan srca in duha (Ustanova Petra Pavla Glavarja 

Komenda, zgibanka). Še kaj bi se našlo. 
V Komendi danes na Glavarja vidno spomi-

njata Jelovškov glavni oltar (podobar Janez 
Gabrič, 1758)  in prižnica (podobar Jakob Löhr, 
1760) v župnijski cerkvi sv. Petra. Na Plečniko-
vem cerkvenem trgu bronasti doprsni kip aka-
demskega kiparja Mirsada Begića (izdelal ga 
je leta 1996 ob 275. obletnici Glavarjevega roj-
stva na pobudo nekdanjega komendskega žu-
pnika in dekana Nikolaja Pavliča, ki je močno 
deloval v Glavarjevem duhu, Glavarja pa je 
upodobil kot plemenitaša, ki gleda ljudi, kako 
prihajajo na cerkveni trg in k maši). Severoza-
hodno od cerkvenega trga kljubuje viharjem 
Glavarjeva lipa iz leta 1748. Kakšnih dvesto 
metrov niže sredi tako imenovane »Štiftenge« 
Glavarjeva knjižnica z Glavarjevo spomin-
sko sobo (ta knjižnica iz leta 1752 je največja 
dragocenost Komende; da se je ohranila v cer-
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Zgodbo o  68-letnem Antonu Makšetu z Gmaj-
nice bi lahko imenovali zgodbo o znanem in 
priljubljenem, hkrati pa tudi premalo znanem 
oziroma celo neznanem sosedu, vaščanu, obča-
nu Občine Komende. Pri zadnjem mislim na to, 
da je bil Anton Makše dolga leta najboljši mizar 
v tovarni Stol, po upokojitvi pa vrhunski izde-
lovalec stolov, kakršne je zasnoval arhitekt Ja-
nez Suhadolc, opisani in fotografi rani so v nje-
govi knjigi Stoli 3. Izdelal jih je tako mojstrsko, 
da ga je Suhadolc postavil na prvo mesto med 
mojstri različnih strok, ki so sodelovali z njim. 

Kako velikega mojstra smo imeli oziroma ga 
še imamo med seboj, čeprav ga zadnji dve leti 
tare bolezen, so na kulturno-izobraževalnem 
večeru UPPG Komenda 13. maja zvečer v 
prostorih nekdanje Glavarjeve bolnišnice v 
Komendi spregovorili arhitekti Janez Suhadolc, 
Branko Uršič, dolga leta glavni arhitekt v Stolu 
in nagrajenec Prešernovega sklada, Peter Ker-
ševan, tudi nagrajenec Prešernovega sklada, ki 
je z Makšetom sodeloval pri opremljanju pisarn 
in ga priporočil Suhadolcu, mizar Jože Šimenc, 
Makšetov sodelavec v Stolu, in Matija Remše, 
naš občan z Gmajnice, pisec spremne besede v 
Suhadolčevi knjigi Od Akropole do Ribnice in 
Makšetov dober znanec, skorajda sosed. 

Anton Makše – mojster izdelovanja stolov
Pred tem je številne zbrane 

udeležence srečanja pozdravi-
la predsednica UPPG Komen-
da dr. Marta Ciraj (opozorila 
je na Slomškovo »drobtinico« 
za 13. maj, ki govori o talen-
tih), mojstra Antona Makšeta 
in sodelujoče pa je podrobno 
predstavila ter prireditev skrb-
no pripravila in gladko vodila 
Anja Marija Ciraj z Gmajnice. 
Da se je Anton Makše sploh 
lahko udeležil srečanja – bole-
zen ga je priklenila na invalid-
ski voziček – je poskrbel nje-
gov sin Matej, ki je ta večer 
poleg stolov, ki jih je zasnoval 

in ta večer predstavil arhitekt Suhadolc (stol za 
papeža Janeza Pavla II. ob drugem obisku v 
Sloveniji, stol »light«, stol »Damjan«, stol iz 
garniture »Stoleska«; še nekaj drugih jih je bilo 
na plakatih) ter očetovih izdelkov predstavil 
tudi svoje mojstrsko izdelane skodele iz različ-
nih prepletenih kosov lesa. Tega, prenosa znanja 
z očeta na sina, se je še posebej razveselila arhi-
tekta Nada Matičič, dekanja Visoke šole za di-
zajn v Ljubljani, ki bedi nad novimi talentirani-
mi študenti in oblikovalci.

Arhitekt Suhadolc, za katerega je mojster 
Anton Makše izdelal okrog 80 stolov, je pove-
dal, da je Anton zelo hitro ugotovil, kakšen stol 
si je zamislil in ga, ker je »imel mizarstvo v 
malem prstu«, natanko tako tudi izdelal. 

Arhitekt Uršič je dejal, da je imel Anton ve-
liko sposobnost uvida v konstrukcijo stola in 
oceno trdnosti; vedno je bil tudi pripravljen 
svetovati arhitektom in pomagati sodelavcem 
pri čim boljši izdelavi stolov, tudi v serijski 
proizvodnji. Bil je specialist za makete/prototi-
pe stolov. 

Arhitekt Kerševan je pohvalil Antonov »pre-
fi njen občutek za detajle«, pa tudi iznajdljivost 
ter izjemno hitrost pri postavljanju opreme v 
zahtevne prostore. Povedal je tudi, da sta prvič 

sodelovala v daljni Havani, kjer je Anton z lah-
koto opravil dela, ki jih sicer opravljajo trije 
delavci, tako spreten in marljiv je bil.  

Mizar Šimenc je poudaril: »Zame je bil 
Makše mizar številka ena v Stolu!«

Matija Remše je spregovoril o duhovni 
strani ustvarjalnih sposobnosti, izvirajočih od 
Stvarnika samega. Povedal je, da ljudje uresni-
čujemo svojo Bogu podobnost skozi ustvarja-
nje, v tem primeru prek ideje, načrta do usno-
vljenja v celovit in enovit izdelek. Poudaril je 
tudi vrednost trpljenja, ki nas vse čaka na poti 
do vrat, ki nas vodijo, tako kot verujemo, v 
lepše življenje in zaželel Makšetu, da bi vdano 
sprejel tudi ta del poti. 

Arhitekta Matičičeva je zlasti spomnila na 
to, da je bil Anton »mizar z ljubeznijo«.

Od navzočih udeležencev izjemnega večera 
je Makšetov sosed v. Jožef Ciraj med drugim 
opozoril, da moramo znati videti okrog sebe 
domače sposobne ljudi, njegov sin Izak Matej 
pa, da moramo bolj ceniti vrhunske izdelke, 
imeti pravi odnos do njih in njihovih izdeloval-
cev, Makšetov sosed Zlato Orehek je opozoril 
na vrednost vrhunskih izdelkov za sedanji in 
prihodnje rodove. 

Da bodo lahko tudi nenavzoči občani videli, 
kako je bil tokratni večer dobrodelne ustanove 
UPPG Komenda strokovno in duhovno bogat, 
je z brezplačnim snemanjem poskrbel Luka 
Karničnik. 

Prireditev bi lahko po Suhadolčevih besedah 
parafrazirali »V začetku je bil stol«, pri čemer 
je mislil na to, da je »stol pri oblikovanju pohi-
štva najbolj imeniten predmet«. Z njim se sre-
čujemo ne le pri imenu po njem poimenovane 
gore – Stol, marveč tudi pri besedah, ki opozar-
jajo na njegov velik simbolni pomen: prestolo-
naslednik, stolnica, Sveti sedež … Zato ga, če 
ga že nismo, odslej bolj spoštujmo. Predvsem 
pa njegove vrhunske izdelovalce, kakršen je bil 
mojster Anton Makše z Gmajnice, ki bi si za-
služil tudi kakšno občinsko priznanje. 

Jožef Pavlič 

kveni lasti in v celoti ima največje zasluge nek-
danji komendski župnik in veliki preučevalec 
življenja in dela Petra Pavla Glavarja Viktorijan 
Demšar, saj si jo je hotela povojna slovenska 
oblast prisvojiti, se pravi vzeti iz nje najdrago-
cenejše knjige, ostale pa odpeljati v papirnico 
Količevo). Dalje Glavarjev špital iz leta 1804, 
v katerem so danes občinski prostori in Selanov 
muzej. Malo pod Glavarjevo knjižnico Glavar-
jev čebelnjak iz leta 1991, v katerem nabirajo 
čebelarsko znanje učenci čebelarskega krožka 
na OŠ Komenda-Moste, same komendske čebe-
larje pa od leta 1997 združuje Čebelarsko 
društvo Peter Pavel Glavar Komenda. 

Glavarjevo ime nosi v Komendi še Mešani 
cerkveni pevski zbor Peter Pavel Glavar 
Komenda, Glavarjev klub (člani se enkrat 
letno zberejo pri diplomatu Jožefu Ciraju); 
pred leti smo v Komendi prirejali tudi kultur-

no-umetniške prireditve Glavarjevi večeri  
(veljalo bi jih obnoviti), imeli založbo Glavar-
jeva družba d.o.o. , obudili pa tudi za časa 
Petra Pavla Glavarja leta 1777 z dunajskim 
dvornim odlokom prepovedane znamenite te-
lovske procesije na konjih. 

Glavarjevo dobrodelno izročilo danes v Ko-
mendi nadaljuje Ustanova Petra Pavla Gla-
varja Komenda z dvema odboroma: za šti-
pendiste in dodeljevanje socialne pomoči 
občanom v stiski.

Po  Glavarju se imenuje tudi najvišje slo-
vensko čebelarsko priznanje, njegovo ime 
nosi tudi dolenjska čebelarska regija.

Ob 280. obletnici rojstva Petra Pavla Gla-
varja sta komendski župan Tomaž Drolec in 
lukoviški župan Anastazij Živko Burja 7. aprila 
2001 na pobudo tedanjega predsednika Čebe-
larskega društva Peter Pavel Glavar Komenda 

Staneta Jenka pri novem slovenskem čebelar-
skem središču na Brdu pri Lukovici zasadila 
lipo v Glavarjev spomin ter mu odkrila spo-
menik. 

Najvidnejša je, vsaj za tiste, ki prihajajo v 
Komendo in se vsak dan vozijo po njej, osre-
dnja komendska pot – Glavarjeva cesta.

Najpomembneje pa je, da je v Komendi še 
danes močno živ ne le spomin na našega naj-
večjega rojaka, marveč veliko ljudi živi in de-
luje v Glavarjevem duhu. Tako ohranjajo pri 
življenju tisto, kar je v Komendi sejal veliki 
prednik. Obletnica njegovega rojstva naj bo 
tudi vnovično povabilo k delu za udejanjanje 
njegove misli v sedanjem času sedanjim raz-
meram in potrebam primerno, hkrati pa tudi že 
začetek priprav na praznovanje 300. obletnice 
njegovega rojstva leta 2021.  

Jože Pavlič 

Mojster Anton Makše (na vozičku) s sodelujočimi in voditeljico 
prireditve UPPG Komenda Anjo Marijo Ciraj

ZANIMIVOSTI
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DOBROTA

Sreča na vrvici
Sem Tjaša Urbanc, rojena sem 27. 11. 1990 v 
Kranju. Stanujem v Goričah 45, pošta Gol-
nik.

Zaradi cerebralne paralize sem vezana na 
invalidski voziček in odvisna od pomoči dru-
gih. Naj se na kratko predstavim.

Od 1993 do jeseni leta 1998 sem obiskova-
la razvojni vrtec Mojca v Kranju. Od leta 
1998 do leta 2002 sem obiskovala osnovno 
šolo Simona Jenka-podružnica Goriče. S šo-
lanjem sem od leta 2002 do leta 2006 nadalje-
vala na osnovni šoli Franceta Prešerna v 
Kranju. Na osnovno šolo Franceta Prešerna 
sem se prepisala zaradi arhitektonskih ovir 
(stopnice) na osnovni šoli Simona Jenka. Po 
končani osnovni šoli sem uspešno zaključila 
gimnazijo na šolskem centru Rudolfa Maistra 
v Kamniku. Trenutno sem študentka prvega 
letnika Filozofske fakultete Univerze v Lju-
bljani.

V življenju si želim večjo samostojnost in 
manjšo odvisnost, tako doma kot v študent-
skem domu. V ta namen bi potrebovala psa 
pomočnika. Le-ta pa mora imeti rodovnik in 
biti ustrezno šolan. Nakup in njegovo šolanje 
znaša od sedem do devet tisoč evrov.

Na vas se obračam s prošnjo za pomoč in sode-
lovanje pri zbiranju sredstev. 

Sredstva se zbirajo:
preko SMS sporočil (operaterji: Simobil,   ●

Mobitel, Tušmobil) z besedico PES na 
1919, darujete 1 €
z donacijami oziroma sponzorskimi   ●

sredstvi na TRR. št. SI56 0417 3000 1474 
982 s pripisom TJAŠA
sponzorske pogodbe oziroma donatorske   ●

pogodbe ( na moj e-naslov, ali telefonsko 
številko: 040/731-967 (mati Tončka) je 
potrebno poslati naslov, na katerega mora-
mo nasloviti prošnjo )

Več informacij in potek šolanja boste lahko 
spremljali na 

http://www.slo-canis.net/domov.html

Za vašo pomoč, se vam iskreno zahvalju-
jem!

S spoštovanjem! 
Tjaša Urbanc   

Kdo so NVO?
Nevladne organi-

zacije, s kratico 
NVO, so neprofi tne, 
večinoma prosto-
voljne in prav vse 
morajo imeti neko 
obliko pravne osebe. 
V Sloveniji so to 
društva, ustanove in 
zasebni zavodi.

Vsak novinar – 
en dan nevladnik

5. maja je hkrati 
potekalo 12 druženj 
med nevladnimi or-
ganizacijami in no-
vinarji po vsej Slo-
veniji, ki so potekala 
v organizaciji regio-
nalnih stičišč in CNVOS. Stičišče NVO osre-
dnje Slovenije je gostilo novinarje in nevladni-
ke v Ljubljani.

Z akcijo želimo novinarje in nevladne orga-
nizacije spodbuditi k osebnim stikom ter novi-
narjem omogočiti, da v praksi spoznajo, kako 
poteka delo v NVO, s katerimi težavami se 
srečujejo in kako jih rešujejo. Nevladne orga-
nizacije bodo povabile novinarje, da en dan 
preživijo z njimi. Ne kot novinarji, ampak kot 
pravi nevladniki, ki se bodo vključili v delo 
posamezne NVO. Novinarji bodo o preživetem 
dnevu v NVO pripravili prispevek in sodelo-
vali v glasovanju za najboljši (najbolj poveden) 
prispevek.

Občinski 
praznik
Občinski praznik se nam bliža,
na stežaj odprimo mu duri, 
vsak naj srečen in veselo vstopi
skozi slavolok domačnosti!

Marija Kožel

Stičišče NVO osrednje Slovenije

Servis za društva

Akcija bo potekala od februarja do septem-
bra 2011. Na koncu maja bo potekal teden 
NVO novinarjev, teden, v katerem se bodo 
novinarji prelevili v nevladnike. Čez poletje in 
septembra bo potekalo glasovanje o prispev-
kih, vsi skupaj pa se bomo srečali na nacional-
nem zaključnem dogodku, kjer bo CNVOS 
razglasil zmagovalca glasovanja. 

Od akcije Vsak novinar - en dan nevladnik 
si obetamo tesnejše stike med novinarji in 
NVO ter nabor novinarjev s katerimi bi lahko 
sodelovale NVO in tako odprle vrata medi-
jem. 
Pripravili zaposleni na Stičišču NVO osrednje 

Slovenije

V šoli v Mostah je bila minuli mesec, 19. 
aprila, že tretjič zapored Eko konferenca. 
V njej vedno sodelujejo učenci, starši in 
profesorji. Letošnja je potekala popoldne 
s kulturnim programom osnovnošolcev 
Komenda Moste.  Program pa je sklenila 
zelena štafeta, ki je simbolizirala priza-
devnost ter čisto okolje. 

Tako je tudi ta programska dejavnost v 
okviru Eko konference sklenila v občini 
letošnjo čistilno akcijo, ki sta jo organi-
zirala ob udeležbi društev, učencev, 

Zelena štafeta sklenila Eko 
konferenco

otrok iz vrtca in občanov Turistično društvo 
Komenda in Odbor Očistimo Komendo-Slove-
nijo 2011.

Zanimiv pa je tudi moto Eko konference, da 
je tek dejavnik ekološkega osveščanja, kar še 
posebej vedo tudi učenci, ki se že pet let udele-
žujejo tega teka. Tek v okviru programa Eko 
konference se je začel pri šoli Komenda in 
končal pri šoli v Mostah.

A. Žalar

DOGAJANJA
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kušnjah v Sekundi do 
zmage, na Paintballu 
so se učili, kako zadeti 
tarčo in se hkrati izo-
gniti nasprotniku, nji-
hove borbončice so bile 
na preizkušnji pri naj-
slastnejših jedeh, ki so 
si jih sami pripravili in 
seveda tudi pojedli. Za 
zaključek vsega doga-
janja pa je bilo nujno 
potrebno pogledati še 
kakšen dober fi lm.

Vse to je potekalo in vedno poteka tako, da naši otroci in mladina z 
veseljem sprejmejo program in aktivno sodelujejo v dejavnostih. Zato 
pa je potrebno dvoje: dosleden ustroj Mravljišča, kjer za vse veljajo 
enaka pravila in hišni red in seveda predane mravlje, mentorice in 
mentorji, ki se nesebično žrtvujejo za naše otroke in še posebej za mla-
dino, da se aktivira na vseh področjih, ki so njim zanimiva. Z gotovostjo 
lahko trdim, da imamo v Komendi zelo dejavno Mravljišče , ki bi ga 
bilo potrebno posnemati po delovni vnemi in prostovoljnosti! Lahko si 
samo želimo, da bi to mravljišče postalo še večja kolonija, kjer se bodo 
razvijale marljive mravlje za naslednje rodove naših otrok! 

Boštjan Peršin

Delavnice za najmlajše

Društvo prijateljev športa Komenda je v soboto, 14. maja, za občinski 
praznik organiziralo ženski odbojkarski turnir za pokal Komende. V 
Športni dvorani v Komendi se je pomerilo sedem ekip. Tekmovanje se 
je začelo ob 14. uri in je trajalo sedem ur, vsaka ekipa pa je odigrala šest 
tekem. 

Zmagala je ekipa Ergovit, drugo mesto je osvojila ekipa Guštanj 
(Ravne na Koroškem), tretje mesto pa je osvojila ekipa ŠD Brezovica 
– SIGI. Tudi ekipa Sirov Štrudelj iz Komende se je dobro borila na 
turnirju, saj je osvojil četrto mesto. Peta je bila ekipa Bičevje, šesta 
Debitel, zadnja pa ŠD Pravnik. 

Pohvala velja organizatorju in sodnikom za korektno sojenje. Bile je 
lep odbojkarski popoldan.

Mihaela Poglajen

Gasilska zveza 
Komenda je letos 
organizator regij-
skega gasilskega 
tekmovanja v ori-
entaciji. Zato so 
se v gasilskem 
društvu Komenda 
odločili, da za tre-
ning organizirajo 
tudi občinsko tek-
movanje.
Tekmovanje je 

namreč dokaj zahtevno; poteka na terenu, ekipe pa morajo na vsaki 
kontrolni točki opraviti določeno veščino kot na primer: vezanje vozlov, 
hitro spajanje cevi na trojak, zvijanje gasilske cevi, poznavanje topo-
grafskih znakov, štafetni prenos vode.

Že pred samim startom pa vse ekipe opravijo vajo z vedrovko. 

Gasilsko tekmovanje v orientaciji
Jutri, 28. maja, bo v Komendi regijsko tekmovanje v orientaciji. Pričakujejo 100 ekip.

Za tekmova-
nje je potrebno 
veliko orodja in 
veliko sodnikov 
na kontrolnih 
točkah. Na ob-
činskem tekmo-
vanju je sodelo-
valo 38 ekip iz 
10 društev. PGD 
Komenda je na tekmovanju 7. maja osvojila 2 zlati medalji, 1 srebrno in 
2 bronasti. PGD Križ se je tekmovanja udeležil z dvema ekipama in ena 
ekipa si je priborila nastop na regijskem tekmovanju. PGD Moste se 
mladinskih tekmovanj ne udeležuje.

28. maja pa bo v Komendi regijsko gasilsko tekmovanje v orientaciji, 
kjer pričakujemo prek 100 ekip. Start in cilj bo pri Planinskem domu v 
Komendi. 

Mihaela Poglajen

Ženski odbojkarski turnir
Prva ekipa Ergovit, Sirov Štrudelj Komenda četrti

Zmagovalna ekipa Ergovit

Sliši se zelo učeno, kar tudi je, vendar je to le latinski izraz za mravljo, 
ki je pregovorno znana po svoji organiziranosti in pridnosti. Zato ni nič 
čudno, da si je komendsko društvo za mladinsko dejavnost  izposodilo 
njeno ime, kajti toliko dejavnosti ob občinskem prazniku ni mačji kašelj, 
temveč pregovorna pridnost mravelj. 

Razne aktivnosti za različne starostne skupine otrok in mladostnikov so 
se razvrstile od prvega pa vse do zadnjega prazničnega dne. Na petkovih 
Kuharijah je bilo zabavno opazovati navdušenje osnovnošolskih otrok 
nad pripravo in serviranjem hrane, najmlajše in njihove starše pa v spre-
mljanju lutkovne predstave in na sobotnih ustvarjalnih delavnicah. Ob 
sredah imajo mravlje dan za šport, zato so se lahko fantje zelo dobro raz-
migali na nogometnem turnirju, dekleta pa so odplesale v hip hop večer.

Petkovi in sobotni večeri so rezervirani za zabavo pod sloganom »Naj 
bo mladost zdrava 
norost!« in tudi zdaj 
je bilo tako. Starejši 
osnovnošolci in sre-
dnješolska mladina 
so se lahko sprostili 
ob plesu in dobri 
glasbi, se preizkusili 
v kvizu o poznava-
nju Komende, tek-
movali v raznih 
spretnostnih preiz-

DRUŠTVO ZA MLADINSKO DEJAVNOST MRAVLJIŠČE
Zajčeva cesta 23, Komenda, 031/297-712 (Suzana), 
mravljisce@gmail.com, www.mravljisce.com

V Komendi je zelo 
dejavno Mravljišče 

Red: HYMENOPTERA
Družina: FORMICIDAE

Petkove kuharije
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Da občinski praznik krajani jemljejo vedno 
bolj za svojega, kažejo predvsem športna tek-
movanja vseh zvrsti in kategorij. Tako so člani 
balinarske sekcije DU Komenda »porabili« en 
mesec predtekmovanj za izvedbo zaključnega 
balinarskega tekmovanja vaških ekip. Boji za 
točke, ki so največkrat prijetno druženje tek-
movalcev, so svoj končni rezultat dobili 11. 
maja na balinišču DU. 

Tekmovalo je 8 vaških ekipnih trojk, konč-
ni najboljši dosežki pa so: prvo mesto Ko-
menda II ( 12 točk), drugi so bili vaščani 
Mlake (12 točk), tretje mesto pa je pripa-
dlo ekipi Komenda I. Pokale je prispevala 
občina, podelil pa predsednik DU Janez Če-
bulj. 

Za naprej pa: dobrodošli tekmovalci tudi iz 
vrst »pripravnikov«, ne glede na čas, ki jim še 
manjka do »upokojenske polnoletnost«.

-vc

Niso samo čebele tiste, ki s svojim želom naj-
dejo primeren prostor za pik. Tak najbolj pri-
meren prostor iščejo s svojo veščino in mirno 
roko tudi igralci družabne igre »pikado«. Tako 
je pred letom na pobudo Alfonza Hrovata na-
stala nova športna sekcija pri DU Komenda. 
Po enem letu so člani pikado sekcije organizi-
rali prvo občinsko prvenstvo v počastitev ob-
činskega praznika

11. maja na teniškem igrišču v Podborštu. 
Udeležili so se ga predvsem upokojenci obeh 
spolov, le dva sta bila iz nekoliko mlajše gene-
racije. Občudovanja vredna je življenjska moč 
in optimizem tekmovalca Pavla Škrlepa s Kri-
ža, ki kljub navezanosti na invalidski voziček 
zmore toliko poguma, da enakovredno trenira 
in tekmuje z ostalimi soobčani.

Pa se je začelo! 21. aprila smo organizirali prvi 
teniški turnir moških dvojic, ki se ga je udele-
žilo 14 parov oz. 28 igralcev TK Komende in 
okoliških klubov 

(Duplice, Domžal, Mengša..). Zmagal je par 
Gantar Nejc – Rutar Roman, drugo mesto sta 
zasedla Ogrinec Jože - Leban, tretji pa so bili 
Horjak Dušan – Kolar Drago in Dolinar Dami-
jan – Klun Igor. Po končanem turnirju so bili 
podeljeni pokali sponzorja Ambrož Martina 
s.p., prašno barvanje in eloksiranje, in vsi tek-
movalci so menili, da smo več kot odlično pri-
pravili igrišča za sezono 2011. Na to priznanje 
smo ponosni, saj tako kvalitetnih igrišč nismo 
imeli že kar nekaj let. Z organizacijo turnirjev 
smo nadaljevali 7. maja, ko je naš član Omerzu 
Franc – Taco, praznoval 60. rojstni dan. Ob tej 
priložnosti je za prijatelje organiziral turnir, 

Idej in volje jim ne manjka
zakusko, ples in veselje. Zmago na turnirju 
dvojic sta dosegla  Igor Štebe in Zvone Vindiš, 
2. mesto sta zasedla Dare Klančnik in Igor 
Ferbežar, tretja sta bila Andrej Omovšek in Ja-
nez Ramovž, zmagovalca tolažilne skupine sta 
postala Dušan Horjak in Korel Ravnikar. 

Ob pomoči podjetja TO-RO, sponzorja, 
in z lastnim delom smo pričeli z urejanjem 
okolice. V okolici igrišča smo posadili 
okoli 50 smrek, ki nam bodo z leti nudile 
senco, dvignili smo brežino potoka Govi-
nek, da nam jo ne bo spet zagodel ob 
obilnejšem deževju. Prav tako smo se loti-
li urejanja zelenice, da  uredimo dodatne 
površin za naše najmlajše, kakor tudi na-
sutja dovozne makadamske ceste. Skoraj 
vse, kar smo si zadali na februarskem 
občnem zboru za cilj do konca sezone, je 

tako skoraj že narejeno. Vendar nam kljub temu 
idej in volje ni zmanjkalo in bomo z urejanjem, 
vzdrževanjem in razvojem TK Komenda nada-
ljevali. Teniški pozdrav!

Primož Podbelšek, predsednik TK Komenda

Prvo občinsko prvenstvo v pikadu
Občinske pokale so si 

porazdelili - Ženska ekipa: 
1.  Pavla Resnik, 2. Pavla 
Hrovat, 3. Pavla Košir. 
Moška ekipa: 1. Marko 
Grkman, 2. Klemen Pre-
log, 3. Alfonz Hrovat.

Želja upokojencev je, da 
v svoje vrste privabijo nove 
igralce, ne glede na starost. 
Vabijo jih na treninge, ki so 
vsako sredo ob 18. uri, po-
leti na balinišču, pozimi pa 
v društveni sobi pod odrom 
Kulturnega doma. Vodja je 
sekcije je Alfonz Hrovat.

Balinarji DU za občinski praznik

Pokale so dobili prvi trije

PRIREDITVE
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Četrtek, 12 maj, bil za kolesarje čisto navaden 
dan za redno kolesarjenje, če ne bi sovpadal s 
praznovanjem občinskega praznika. Tako pa 
so se tega prijetnega dne na praznično vožnjo 
odpravili iz Suhadol po običajnih poteh, skupaj 

Kar se Janezek nauči, to Janez zna. To se doga-
ja na vseh področjih. Najbolj pa to velja za 
bodoče udeležence v prometu. Šola, predvsem 
pa Svet za vzgojo in varnost v cestnem prome-
tu, zato posvečata varnostni vzgoji mladih vso 
potrebno pozornost.

Zato je SPV, kot vsako leto doslej, v okviru 
občinskega praznika pripravil za osnovnošolce 
pripravil pregled koles, poligona, ogled trase 
za opravljanje kolesarskega izpita, ki bo z za-
četku junija, in za starše, ki so bili skupaj s 
svojimi bodočimi  kolesarji na tej prireditvi 

Jasna misel in sposobnost analize 
sta osnovni značilnosti kraljevske 
igre – šaha. Da šahisti našega DU 
oboje dobro obvladajo, so pokaza-
li na občinskem prvenstvu posa-
meznikov v šahu v četrtek, 12. 
maja, in s tem počastili tudi občin-
ski praznik. Prvo mesto je osvojil 
Marjan Karner (5,5 točke), 
drugi je bil Tone Trebušak (4 
točke), tretji dobitnik pokala je 
Alojz Mezek (4 točke). Turnirja 
se je udeležilo 7 članov. Pokale, ki 
jih je prispevala Občina, je podelil 
podpredsednik DU Ivan Hlade. 

-vc

Uspeh šahistov 
DU Komenda
Šahisti šahovske sekcije vedno znova potrjuje-
jo svojo kvaliteto. Na ekipnem prvenstvu Go-
renjske, ki je bilo 17. maja v Domžalah, je naša 
ekipa v sestavi: Anton Karner, Anton Trebušak, 
Jožef Zidarič, Alojz Mezeg in Peter Plevel za-
sedla med desetimi ekipami zavidanja vredno 
drugo mesto. Tako so tudi šahisti počastili 
praznovanje občinskega praznika.

-vc

1. Sončkov tek
Skupno se je teka udeležilo 56 tekačev. 

 A. deklice 600m 
1. Anja Uranič 
2. Kim Kremžar Pančur 
3. Nika Mazej 
 B. dečki 600m 
1. Matevž Škrtič 
2. Žan Koncilja 
3. Andrej Jenko 
C. ženske 3000m 
1. Alenka Sporiš Loboda 
2. Urška Uranič 
3. Marjeta Pavlič 
D. moški 3000m 
1. Jure Grmšek 
2. Tomaž Horvat 
3. Zvone Kemperl 

Igra koncentracije in predvidevanj
PRIREDITVE

Dobra kondicija kolesarjev
s člani kolesarske sekcije DU Kamnik. Bilo jih 
je kar za dolgo »kačo«; našim 15 se je pridru-
žilo še 28 Kamničanov. Skupaj so svojo pot 
končali v Kamniku ob prijetnem druženju in 
klepetu.

-vc

Za varnost mladih gre
seznanil tudi s tem, da je za pridobitev dovolje-
nja za vožnjo s kolesom v javnem prometu 
potrebno tudi njihovo pismeno soglasje. Od 60 
pregledanih koles je bilo samo v dveh primerih 
potrebno izpopolniti z zakonom predpisano 
opremo. Vse je bilo opravljeno pod budnim 
očesom dveh policistov s Policijske postaje 
Kamnik in tudi članov SPV.  

Ko pa bodo mladi dobili kolesarski izpit, 
prevzema odgovornost vzgoja, predvsem pa 
zgled staršev.

 -vc  
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V Aplenci tudi v letu 2011 nadaljujemo akcijo NA PREŽI in pode-
ljujemo ČEBELO IN OSAT. Predloge in pobude (na GSM 031 638 
699 ali urednistvo.gok@komenda.si oz. andrej.zalar@siol.net) da-
jejo lahko vsi občani, naslove na željo ne objavimo.   

ČEBELA IN OSAT
Maj 2011

ČEBELE so priznanje in vzor za delo in skrb na različnih po-
dročjih, OSATI pa ogledalo, ki nam ni za vzor.    

NA PREŽIBosonogi na 6. pohod
V soboto, 11. junija, ob 9. uri, bodo »ŠKRJANČKI« organizirali že 6. 

pohod bosonogih. Zborno mesto bo, kot vsako leto doslej, na parkirišču 
ob potoku Doblič blizu Cerkljanske Dobrave. Prijave bodo zbirali že od 
8. ure naprej. Vsak udeleženec bo že ob vpisu dobil lepo majico z logom 
bosonogi in kalorično malico, da bo imel dovolj energije za pot do 
Šenturške gore in nazaj.

Po končanem pohodu se bomo odpeljali do Planinskega doma na 
enolončnico in razglasitev rezultatov. Vsi, ki bomo pot prehodili bosi, 
bomo zmagovalci in nam bodo zato okrog vratu obesili lično izdelano 
medaljo.

Udeležil sem se vseh pohodov doslej in lahko zatrdim, da smo imeli 
vedno zelo prijetno vzdušje. Na 
čelu skupine je stopal pobudnik 
in glavni vodja pohoda Pavel 
Žvelc in hitrost prilagajal tistim 
z najmanj kondicije in najbolj 
občutljivimi podplati. Med 
zmagovalci so bili zato tudi 
predšolski otroci in tisti, ki so že 
krepko presegli sedemdeset let.

Bosa hoja, še posebno po 
razgibani podlagi v naravnem 
okolju, močno koristi zdravju, 
zato vas vabimo, da se nam 
pridružite. Veseli bomo vsake-
ga novega udeleženca.

Dodatne informacije: Pavel 
Žvelc, prenosni telefon: 041 
668 596 

Rudi Ocepek in ostali 
bosonogi

Petek, 13.  maja, je bil 
poseben dan, ki so ga 
poimenovali tudi Dan 
druženja in gibanja treh 
generacij, ki je s pestro 
vsebino in brezhibno or-
ganizacijo poskrbel za 
množično udeležbo re-
snično vseh generacij. 
Od komaj kobacajočih 
malčkov, gojencev vrtca, 
osnovnošolcev, staršev 
in celo upokojencev.

Organizatorica in vodja celotnega dogajanja, pomočnica ravnateljice 
za Vrtec Silva Korbar, je poskrbela za sodelovanje mnogih posamezni-
kov in društev ter klubov, ki so dnevu dajali živahno vsebino in pred 
Planinskim domom, ki ga je dalo na razpolago PD Komenda, je bilo 
dogajanje tako polno vsebin, da si komaj sledil vsem dogajanjem. Niso 
bila tekmovanja, pač druženje, zabava in gibanje.
Člani Kolesarskega društva Beksel so svoj del prispevali z vodenjem  

družinskega kolesarjenja, vzgojiteljice so vodile malčke na pohod, 
marsikateri malček pa se je poskusil tudi v balinanju, čeprav je komaj 
držal kroglo v rokah, Društvo borilnih veščin iz Komende je poskrbelo 
za demonstracijo ju-jitsa. Imeli se veliko občudovalcev; tudi karateisti 
domačega Karate kluba so s svojimi vajami verjetno navdušili kakega 
udeleženca za svoj šport.

Radovedne, predvsem pa občudujoče otroške (pa tudi odrasle oči ) so 
imele kaj videti na razstavi kuncev, različnih pasem kokoši in okrasne 
perjadi. Ptice pevke – eksotične in malo bolj domače so s svojim žvrgo-
lenjem pritegnile toliko otrok, da je bilo stojišče pred kletkami vedno 
polno. Razstavljalci so imeli kar precej dela s pojasnjevanjem izvora in 
načina gojenja teh žvrgolečih, mnogobarvnih lepotcev. Ob 4 pasemskih 

Praznični Mehurčkov dan
Vzgojitelji in pedagoški delavci otroškega vrtca Mehurčki iz Komende so pripravili prireditev, ki si 
zasluži vse priznanje. 

petelinih pa sem slišal glasek: »Oči, poglej, kako velika kokoš«! Razsta-
vo so pripravili člani Društva za vzgojo in varstvo ptic Pegam, ki ima 
svojih 23 članov raztresenih po Komendi, Kamniku, Mengšu in  Dom-
žalah. 

Polna so bila tudi igrala, ki so jih pred domom postavili domači pla-
ninci in služijo vsakemu otroku, ki jih kdaj obišče.

OO RK iz Kamnika je poslala na prireditev tudi usposobljeno medi-
cinsko sestro, ki se v ZD poklicno ukvarja s sladkornimi bolniki. Merje-
nje krvnega sladkorja je brezplačno. Ker je bila prilika in ljudje radi 
poskrbimo za mirno vest, je merjenje opravilo 67 ljudi. Samo v enem 
primeru je bila stopnja sladkorja v krvi občutno previsoka. Ja, Komen-
dčani živimo zdravo!  

Veliko pozornosti pa tudi radovednosti je zbudila razstava keramičnih 
izdelkov gojenca VDC INCE, enote iz Most. Svoje izdelke je na ogled 
postavil Boštjan, ki je pod mentorstvom Sabine-Kremžar-Pančur v še-
stih mesecih s svojo in mentoričino vztrajnostjo tako neverjetno napre-
doval, da bi se pod marsikateri njegov izdelek lahko podpisal tudi sodo-
ben oblikovalec moderne keramike. Stika z njim ni bilo težko navezati. 
Je iskreno radoveden 
in tudi ponosen na 
svoje izdelke. Rado-
vedne oči zrejo v svet 
in na ljudi okoli sebe 
in nikoli ni v zadregi. 

Bil je lep dan. Son-
čen, kot so bile sončne 
misli vseh, ki so prišli 
na to prireditev. Veliko 
jih je bilo. Najmanj 
100 ljudi različnih sta-
rosti in dobrih misli. 

Tone Ogorevc

ČEBELO za re-
dno in dosledno 
izhajanje strani S 
šolskih klopi v 
vsaki številki Gla-
sila Občine Ko-
menda APLEN-
CA, za katero 
sedaj skrbita Ta-
nja in Barbara.  

OSAT pa podeljuje 108  udeležencev  Pomladanskega srečanja 
DU pri Mlinčkih Mnogi so namreč v strahu in nejevoljno pogle-
dovali na južni obronek nad sabo. Nekdo, ki mu je verjetno 
malo mar za varstvo narave, je grobo zarezal cesto v strmino 
pobočja in neposredno ogrozil vse pod seboj. Majave, na dreve-
sa naslonjene skale grozijo… (vzpona za fotografi jo raje ni 
nihče tvegal).

Na lanskem pohodu 12. junija je bilo 
92 bosih nog na poti do Šenturške 
gore in nazaj.
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Če nam nekdo ponudi brezplačno kaj resnično 
potrebnega in koristnega, pa tega ne izkoristi-
mo, je to slaba slika ozaveščenosti naših obča-
nov; predvsem starejših udeležencev v prome-
tu, ki kljub svoji dolgoletni vozniški dobi ne 
dojamejo, da se varnostne razmere, predpisi in 
predvsem kultura obnašanja na cesti hitro 
spreminjajo. 

Prav zaradi tega je bila pobuda SPV za 
strokovno predavanje, namenjeno predvsem 
upokojencem in tistim, ki so prometni udele-
ženci bolj poredko prvič javno predstavljena 
že na občnem zboru upokojencev, kjer je bila 
sprejeta z velikim odobravanjem in javno ob-
javljena v našem glasilu kot v sporedih priredi-
tev ob občinskem prazniku, dobrodošla in 
ocenjena kot koristna.

Pa glej ga zlomka. Na dan predavanja, v če-
trtek, 12. maja, je bila dvorana v OŠ Komenda 
skoraj prazna. S snemalcem lokalne TV je bilo 
v dvorani 11 (enajst) ljudi, ki so začutili potre-
bo po dodatnem znanju. Prometni inšpektor 
Prometnega inšpektorata RS Vojko Radkovič 

Člane bi lahko poimenovali tudi kot združenje 
dobrovoljnih, neutrudnih, za ohranjanje starih 
traktorjev in poljedelskih strojev navdušenih 
ljudi. Povsod, kjer se prikažejo s svojimi zlo-
ščenimi bleščečimi starimi lepotci, so deležni 
nedeljenega navdušenja in predvsem radove-
dnosti, tako ljudi iz časov, ko so bili ti stroji še 
novi, kot med mladimi, ki jih tehnična kultura 
zanima in znajo ceniti dediščino, ki jo bodo v 
prihodnosti prevzemali v spoštljivo hrambo in 
ravnanje.

Letos je načrt njihovega dela kar precej ob-
širen in poleg razstav na regionalnih srečanjih 
po Sloveniji obsega nekaj dogodkov, ki že 
skoraj tradicionalno zaznamujejo njihovo de-
lovanje. 

Ko to pišemo, načrtujejo 22. maja blagoslov 
pred stolnico, kjer jih bo pozdravil stolni žu-
pnik iz naše fare Jožef Lap. Po sv. maši bo 
blagoslov traktorjev in ostalih strojev. 

V Jabljah 
bodo navzoči 
na vsakoletnem 
srečanju, ki bo 
meseca junija. 
Srečanja se bo 
udeležil tudi 
somiš l j en ik , 
zbiratelj stare 
mehanizacije, 
muzealec in 
zelo prepozna-
ven turistični 
delavec

Iz Nove vasi 

Društvo stari traktor Moste
Neutrudni člani društva so s svojimi starodobniki vedno bolj znani doma in v tujini.

pri Poreču. Povabili so ga 
naši člani, ki mu bodo avgu-
sta obisk vrnili in od njega 
prinesli nove ideje o obliko-
vanju celostne turistične 
podobe naše občine, o če-
mer bomo gotovo še pisali. 

Vmes bodo 2. julija z 
11 starodobniki sodelovali 
na mednarodnem srečanju 
na Južnem Tirolskem v 
mestu Kastelruth-Seise-
ralm. Že drugič bodo tu 
vihrale slovenske in ko-
mendske zastave. Kot lani, 
se bodo nekateri s tega 
srečanja vračali kar na 
svojih traktorjih – gotovo 
bodo med potjo deležni 
pozornosti.

Hvalevredni sta tudi dve 
novi pridobitvi. Vinko Ko-
želj je v »novo stanje« 
spravil traktor Eicher EKL 
15 (letnik 1956, 15 KM); 
Matjaž Ogrinec iz Podgorja 
pa traktor Kramer KL 200. 
(letnik 1959, 18 KM).

Ob vseh prijetnih novi-
cah in kljub prizadevanjem 
bo letos zaradi pomanjkanja fi nančnih sredstev 
žal odpadla tudi mednarodno znana prireditev – 
razstava starodobnikov v Komendi.

O tem, da je društvo, lahko bi rekel, svetov-
no znano, priča članek, ki je bil objavljen v 

Dobri nameni so splavali po vodi
je opravil odgovorno in strokovno svojo dol-
žnost, predavanje je prilagodil krajevnim raz-
meram in razmeram v nekoliko širši okolici 
(nivojski prehodi čez progo, krožišča,umirjanje 
prometa, obvoznice). Več kot svojo dolžnost 
so opravili člani SPV in domači tisk; pa vendar, 
ostaja grenak priokus, ki so ga organizatorji 
(verjetno tudi predavatelj), začutili ob taki 
udeležbi.
Čudno. V debatah, ob kavici, pa se pojavlja-

jo vprašanja o prometni varnosti, ki 
bi zagotovo dobila svoj odgovor na 
takih predavanjih. Naj bo potek tega 
dogodka še tako pesimističen, ostaja 
upanje, da bo v prihodnje bolje. Pa 
ne, da je to še ena trditev z napako – 
kdaj? 

Prihodnja taka preventivna pri-
reditev bo v organizaciji SPV v 
sodelovanju z gasilci v soboto, 11. 
junija, od 10. do 12. ure pri Športni 
dvorani v Komendi. 

Pripravljajo prikaz reševanja po-

nesrečenca pri prometni nesreči, prikaz učin-
kovitosti rabe varnostnega pasu, ki se ge neka-
teri še vedno otepajo in prikaz sile udarca pri 
trku ob hitrosti 11 km/h na napravi Zaletav-
ček.

Prireditelji upajo, da je program dovolj 
zanimiv za vsakega udeleženca v prometu in 
da bo udeležba potrebi primerna! Dobro je 
vedeti – še bolje je videti. 

Tone Ogorevc

Vinko Koželj obnavlja traktor Eicher EKL 15

Obnovljeni Kramer KL 20

strokovni reviji o starih traktorjih in poljedel-
skih strojih Vintage Tractor Digest v ZDA. O 
obnovi traktorja Gildner je pisal Boštjan Re-
bolj. Že objava v tako ugledni reviji daje delu 
našega društva posebno mesto in priznanje. 

ZANIMIVOSTI
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Za Guinessovo knjigo 
rekordov 

Kako veliki smo in kje je najprej potrebna 
reforma!!

V SLOVENIJI:
2 mio prebivalcev, 134 županov in 3.500 ob-
činskih svetnikov.
NEW YORK CITY:

8,4 mio prebivalcev, 1 župan in cca 40 
»svetnikov«.

(-Bojan)

“Kaj res, tudi to je invazivka?”  je pogost 
vzklik na predavanjih o eksotičnih rastlinah 
iz Azije ali Amerike, ki so se iz vrtnega 
okrasa spremenile v hudo nadlogo. Pred leti 
smo še mislili, da niso naš problem. Posluša-
li smo o rododendronu, ki dela težave na 
Škotskem. Pred 250 leti so ga za barvno po-
živitev vrtov prinesli v Anglijo, nato je ušel 
v naravo. Zdaj pa so druge vrste že na na-
šem pragu – delajo težave na vrtu, silijo iz 
razpok na asfaltu, kvarijo urejen videz me-
stnih zelenic. Strokovnjaki jih imenujejo 
invazivne tujerodne vrste rastlin ali na 
kratko invazivke. Dr. Nejc Jogan, eden vo-
dilnih slovenskih strokovnjakov s tega po-
dročja, pravi, da je pri nas zagotovo že ka-
kšnih 30 vrst rastlin takih, da se v naravi 
uničujoče širijo. Dodatnih nekaj deset pa jih 
je problematičnih na manjših območjih. 

Od kod so se vzele? Vzrok za njihovo širitev 
je človek. K nam se niso razširile po naravni 
poti, temveč smo jih iz njihove domovine k 
nam zanesli ljudje. Večino smo naselili zato, 
ker so lepe, torej kot okrasne rastline za vrtove 
in parke, nekatere smo zanesli pomotoma in 
nevede. Ljudje ustvarimo tudi razmere, ki nato 
olajšajo širitev invazivk. V naseljih kopljemo 
ter prevažamo zemljo in pesek sem in tja, se 
lotimo gradnje in nato pustimo gradbišče sa-
mevati nekaj let. Prav na teh zemljiščih, kjer 
smo odstranili prvotno rastlinje in tla razgalili, 
najdejo invazivne rastline sijajno mesto za bo-
hotno rast. V tem prekašajo vse naše rastline: 
spomladi so bolj zgodnje, hitreje rastejo, bolj 
uspešno se množijo. 

Lakota nepremagljiva…
Tale zapis nam je poslal Franc Poglajen, nastal 
pa je pred gasilnim domom v Komendi.

»Pogosto se sprašujemo, kdo razmetava 
smetnjake? V nedeljo, 8. maja 2011, zjutraj, pes 
nekaj zavoha v smetnjaku. Išče in išče. Preden 
sem uspel pripraviti fotoaparat, se je že oblizo-
val. Zavohal je embalažo in se oblizoval.«

Poglajen Franc

Invazivke: skromne in hitre
vanje javnih tlakovanih površin, zelenic in 
parkov ter nabrežij rek in potokov tako postaja 
vse dražje. Poškodujejo lahko kanalizacijske 
cevi. Žal se problema večinoma zavemo šele 
takrat, ko je za ukrepanje običajno že zelo po-
zno.

Kaj lahko naredimo? V trgovinah z okrasni-
mi rastlinami se pozanimajmo, ali izbrana ra-
stlina sodi med invazivne. Če se je na našem 
vrtu ali dvorišču katera od invazivnih vrst že 
pojavila, se je ne lotimo na vrat na nos, da ne 
naredimo več škode kot koristi. Poučimo se, 
kako se raznaša – pri nekaterih se odrezane 
veje ponovno ukoreninijo, zato jim moramo 
sežgati ali zmleti. Če jih kosimo ob napačnem 
času, se še bolj razraščajo. Nekatere tvorijo 
semena, čeprav so že pokošene, zato jih ne 
odlagajmo na kompost in ne puščajmo na 
travniku. Preberimo si tudi, ali je odstranjeva-
nje rastline zdravju škodljivo. Informacije so 
zbrane na spletni strani Ministrstva za okolje 
in prostor www.mop.gov.si/si/delovna_podro-
cja/narava/invazivne_tujerodne_vrste_rastlin_
in_zivali ali na strani Zavoda Symbiosis www.
tujerodne-vrste.info. 

Ambrozija – inšpektorji so lani še 
opozarjali

Prva rastlina, katere odstranjevanje nam v 
Sloveniji nalaga predpis, je pelinolistna am-
brozija. Je namreč močno alergena in povzroča 
škodo tudi v kmetijstvu. Zato smo jo dolžni 
odstranjevati po vsej Sloveniji. Imetnikom ze-
mljišč, na katerih se pojavi ambrozija, predpis 
nalaga dve nalogi: ambrozijo morajo odstraniti 
– in to na lastne stroške - in nato do konca 
septembra opazovati, ali se ni rastlina ponovno 
pojavila. 

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in 
hrano je lani, v prvem letu veljavnosti predpisa, 
prejel 125 prijav navzočnosti ambrozije. Naj-
več prijav so prejeli zaradi navzočnosti na nji-
vah, zapuščenih gradbenih jamah in avtocestah, 
regionalnih in lokalnih cestah. Regijsko je bilo 
prijav največ v Prekmurju.

Fitosanitarni inšpektor je na podlagi prijave 
opravil ogled lokacije in zapisniško ugotovil 
navzočnost ali nenavzočnost ambrozije. Ker 
vsi prijavljeni imetniki zemljišč v letu 2010 še 
niso bili seznanjeni s predpisom, je inšpektor 
imetnika seznanil z zahtevami. Te zahteve so 
zbrane v zgibanki, ki jo je pripravila Fitosani-
tarna uprava RS. Inšpektor je imetnika tudi 
naučil prepoznati ambrozijo in izrekel opozo-
rilo zaradi nepravilnosti ter določil rok za nji-
hovo odpravo. Imetniki so ambrozijo nato 
najpogosteje mehansko odstranili: ruvali, kosi-
li in mulčili. Če imetnik kljub opozorilu v 
predpisanem roku ni odstranil ambrozije, mu 
je predpisane ukrepe inšpektor naložil z odloč-
bo. Tak primer je bil le eden.

Inšpektorji opozarjajo, da je nadzor posebej 
problematičen v gradbenih jamah. Opažajo, da 
se ambrozija širi s semenom kmetijskih rastlin, 

ptiči, vetrovi, premiki zemlje ter zrnjem in kr-
mo. Ambrozija zaide tudi v mešanice za ptičjo 
hrano, zato so jo inšpektorji našli tudi pod pti-
čjimi krmilnicami.

Premiki zemlje, zlasti ob novih gradnjah in 
ob urejanju cest, so pomemben vzrok širjenja 
mnogih invazivnih vrst. V prihodnji številki 
ČaSOSpisa bomo podrobneje predstavili dve, 
ki sta še posebej trdovratni in težave delata 
številnim občinskim komunalnim službam po 
Sloveniji: japonski dresnik in veliki pajesen.

mag. Breda Ogorelec
Ministrstvo za okolje in prostor

Zlata rozga se vse bolj širi,  zlasti ob cestah in 
železnicah, a opuščenih njivah ter po gozdnih 
robovih in bregovih voda. - Foto: Nejc Jogan)

Zgodba se konča z gostimi sestoji invazivnih 
vrst, kjer ne raste domala nič drugega. Težav 
ne delajo le naši naravi, temveč tudi ljudem. 
Povzročajo namreč gospodarsko škodo, neka-
tere so vzrok zdravstvenih težav. Zaradi njih so 
rečni bregovi manj trdni in jih ob visokih vodah 
deroča voda razdira. Na zelenih pasovih ob 
cestah ne zadošča košnja dvakrat letno, temveč 
je za urejen videz treba kositi večkrat. Vzdrže-

Pelinolistna ambrozija ima alergen pelod, zato 
je zdravju škodljiva. Najpogosteje jo najdemo 
na nasipih ob cestah in železniških tirih. Otroci 
naj je ne odstranjujejo. - Foto: Peter Skoberne

NASVETI
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Društvo Zdrava celica Komenda je ob občin-
skem prazniku organiziralo 12. maja predava-
nje Zdrava prehrana. Predavatelj zanimive in 
predvsem tudi aktualne vsebine je bil član 
društva mag. Marko Čenčur. Magistriral je na 
Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo, 
kjer se je pri magistrski nalogi specializiral za 
analizo in meritev metaboličnih procesov v 
telesu človeka.

Zadnjih 15 let se aktivno ukvarja s preuče-
vanjem človeške prehrane, 

aktivno deluje tudi kot pobudnik za spre-
membo nekaterih prehranskih smernic Mini-
strstva za zdravstvo, ki so trenutno v neskladju 

Društvo Zdrava 
celica v Komendi 
Ustanovilo ga je novembra lani 14 članov. Društvo povezuje 
podobno misleče člane, jih izobražuje, izvaja programe, uspo-
sablja svoje in pridružene člane. V programu društva so zdrav, 
zadovoljen človek, promocija in izbira zdravega načina življe-
nja in zdrave hrane, ohranitev narave, krepitev vloge in izbolj-
šanje kvalitete medgeneracijskega sožitja…

Vprašanja, ki vas s tega področja zanimajo, lahko pošljete 
na Uredništvo Aplence.

Prehrana prihodnosti
z sodobnimi  spoznanji s področja prehrane.

Na zanimivem predavanju z lepo udeležbo 
so udeleženci slišali nekatere trditve in znan-
stvena dognanja ter vpliv posameznih tipov 
prehran na zdravje, ki spreminjajo poglede na 
nekatere tradicionalne navade in mnenja o 
zdravi prehrani. Danes na primer v zahodnem 
svetu uživanje mesa že dolgo ni več nuja, 
ostalo je le kot del tradicije, navade. Vseeno pa 
se še vedno pojavljajo trditve, da naj bi uživa-
nje mesa bilo za zdravje nujno, kar pa je so-
dobna prehranska znanost že davno spodbila. 

Program Dru-
štva Zdrava celi-

VPRAŠANJE:
Lastnik travnika je le-tega nekaj dni pred 

napovedanim dežjem izdatno pognojil. Tik 
ob podpornem zidu, ki travnik ločuje od 
stanovanjskih hiš, je gnojnico celo zlil v 
curku in ne razpršil, kot po ostalem delu 
travnika. Lastniki sosednjih stanovanjskih 
hiš zaradi neznosnega smradu tri dni svojih 
hiš niso zračili in se tudi niso mogli zadrže-
vati na prostem. Ali je takšno ravnanje la-
stnika travnika dopustno?

ODGOVOR:
Pravice in dolžnosti lastnikov prostorsko 

povezanih nepremičnin (sosedje) predstavljajo 
zakonsko omejitev izvrševanja lastninske pra-
vice. Sosedje so dolžni svojo lastninsko pravico 
izvrševati tako, da se medsebojno ne vznemir-
jajo in da si ne povzročajo škode. Pravice, ki 
omejujejo lastninsko pravico soseda, se morajo 
izvrševati pošteno v skladu s krajevnimi običa-
ji in na način, ki ga najmanj obremenjuje (73. 
člen Stvarnopravnega zakonika, SPZ). Temelj-
no načelo sosedskega prava je, da je vsak la-
stnik nepremičnine skladno s 75. členom SPZ 
dolžan pri uporabi nepremičnine opuščati de-
janja in odpravljati vzroke, ki izvirajo iz njego-
ve nepremičnine in otežujejo uporabo drugih 

PRAVNI NASVET

Tolerančni prag
nepremičnin čez mero, ki je glede na naravo in 
namen nepremičnine ter glede na krajevne 
razmere običajna ali povzročajo znatnejšo 
škodo (prepovedana imisija). Iz navedene do-
ločbe izhaja, da vsako poseganje v lastninsko 
pravico na nepremičnini soseda še ne pome-
ni tudi protipravnega posega, ki bi opravi-
čevalo sodno varstvo. Poseg postane proti-
praven šele, ko preseže določen tolerančni 
prag. V obravnavanem primeru je zato potreb-
no ugotoviti, ali izdatno gnojenje in zlivanje 
gnojnice tik ob meji s stanovanjskimi hišami, 
tako da je zaradi neznosnega smradu zadrževa-
nje na prostem in zračenje stanovanj tri dni 
nemogoče, predstavlja prepovedano imisijo v 
smislu 75. člena SPZ. Lastnik travnika ima 
pravico pognojiti travnik, pri čemer je dolžan 
upoštevati veljavno zakonodajo (npr. z gnojev-
ko ali gnojnico ni dopustno gnojiti kmetijskih 
zemljiščih brez zelene odeje od 15. novembra 
do 15. februarja; podrobneje glej Uredbo o 
vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v 
tla). Krajevno običajno je, da gnojevka ali 
gnojnica povzročata določen smrad, ki so ga 
sosedje dolžni trpeti. Na drugi strani pa imajo 
tudi lastniki sosednih nepremičnin pravico do 
bivanja v zdravem življenjskem okolju (72. 

člen Ustave RS). Ocenjujemo, da je v opisa-
nem primeru tolerančni prag presežen, zaradi 
česar bi lastniki stanovanjskih hiš lahko uspe-
šno zahtevali sodno varstvo pred vznemirja-
njem. Ob dejstvu, da je lastnik travnika gnojni-
co zlil v curku tik ob podpornem zidu, pa lahko 
rečemo, da gre tudi za zlorabo njegove lastnin-
ske pravice in pravice gnojiti travnik. S tem, 
ko je gnojnico zlil v curku tik ob podpornem 
zidu, je smrad za neposredne sosede še inten-
zivnejši in neznosnejši. Lastnik travnika bi 
lahko, brez da bi trpelo izvrševanje njegove 
lastninske pravice in pravice gnojiti, gnojnico 
razpršil enakomerno po travniku tako, da pri 
tem ne bi prekomerno vznemirjal lastnikov 
sosednjih nepremičnin.

Vprašanja za rubriko PRAVNI NASVET 
lahko pošljete na naslov: Uredništvo Aplen-
ce, Zajčeva 23, 1218 Komenda s pripisom 
PRAVNI NASVET (pripišite tudi ime, prii-
mek in vaš naslov s pripombo, kako vas 
podpišemo pod vprašanje). Lahko pošljete 
tudi na e-naslov: urednistvo.gok@komen-
da.si ali  

irena.hacin.kolner@odvetnik-trsan.si . 
Nasveti so brezplačni.

NASVETI

ca je obetaven na tem področju tudi v priho-
dnje. 

A. Ž.
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SKAVTI

Ko sem dal obljubo je bilo super, potem pa mi 
je postalo slabo. Najbolj pa mi je bilo všeč, da 
smo postavili ogenj. (Tilen, 10 let)

Všeč mi je bilo, da sem dal obljubo, ampak 
me je bilo malo strah, ker sem imel hripav glas, 
da ga ne bi izgubil. (Marcel , 8 let)

Počutila sem se odlično, všeč pa mi je bilo 
da sem z obljubo postala prava skavtinja. 
(Doroteja, 10 let)

Počutil sem se super, ker sem postal pravi 
skavt in vsi trije dnevi so bili zabavni. (Anže, 9 
let)

Zelo dobro, ker je bila maša dobra in zelo 

Projekt Piškotek Dobrotek je nastal kot odgo-
vor na letošnje tretje in hkrati zaključno leto tri-
letnega skavtskega vzgojnega namena, v katerem 
se še posebej trudimo za prepoznavanje potreb 
na nacionalni ravni ter odgovarjanje nanje.

Osnovna ideja akcije je, da lahko tudi volčiči 
in volkuljice s svojimi majhnimi rokami in 
majhnimi dejanji pripomorejo k spreminjanju 
sveta na boljše. Kot sredstvo za dosego tega cilja 

Šolsko in skavtsko leto se počasi končuje in 
čeprav nam »grozi« še nekaj neprijetnosti kot 
so zaključevanje ocen, matura in izpiti, se že 
veselimo najlepšega dela skavtskega leta. Šol-
skega leta bo počasi konec in prihajajo počitni-
ce, skavtsko pa počasi zaključujemo z obljuba-
mi, voditeljem pa že malce diši tudi po poletnih 
taborih… Komaj čakamo! 
Čarobne obljube ob baklah in ognju so nam 

prinesle 12 novih izvidnikov in vodnic ter 11 
volčičev in volkuljic. To je bil poseben trenutek 
na njihovi skavtski poti in vesel dogodek za cel 
steg, saj smo dobili nove bratce in sestrice! 

Želimo vam lep maj, naj vam dišijo šmarnice 
in bodite pripravljeni!

Katarina, Simpatična čebela

Obljube. Spet. Vsako leto eno in isto. Ampak 
vsako leto tudi nepozabno, veselo in skavtsko 
seveda. Ko smo prišli na naš fevd, smo si po-
stavili šotore in bivak ter členarja, potem pa šli 
pospravljat okolico. To je bila nekakšna zapo-
znela čistilna akcija, saj smo na prvi manjkali 
zaradi izdelovanja butaric, klan in volčiči pa so 
se potepali. 

Pa gremo nazaj k obljubam! Razdelili smo si 
še naloge, zvečer pojedli, potem pa se posedli 
okoli ognja. Nekaterim je bilo bolj, drugim pa 
manj toplo. Slednji smo si prinesli zraven še 
odejo in skavta, ki je bil pripravljen sedeti čisto 
zraven tebe. ☺

Naslednji dan pa nas je pričakalo deževno 
jutro. Imeli smo jutranjo molitev in telovadbo, 
potem pa smo se šli igrico. Voditelj nas je 
vprašal recimo: »Kaj imate rajši, sonce ali 
dež?« in smo se postavili vsak na svojo izbrano 
stran. Tako smo se naučili še nekaj novih 
stvari drug o drugem. Čez dan smo se postavili 

Na obljubah 
Tudi volčiči mladiči (ki niso več mladiči!) so nam povedali kako so se imeli na obljubah: 

lep oltar, ki smo ga naredili sami. 
Najbolj všeč pa so mi bile športne 
igre. (Klara, 8 let)

Najbolj všeč so mi bile bakle v 
mraku pred obljubo, pa dobro je bilo 
da nisem imel treme. (Timotej, 9 let)

Najbolj mi je bilo všeč da sem 
dobil rutko in da ni bilo dolgčas, le 
ponoči me je malo zeblo. (Rok, 9 
let)

Najbolj mi je bilo všeč da sem 
dobil rutko, želim pa si zares živeti 
skavtsko obljubo. (Filip, 8 let)

Piškotek Dobrotek
smo si izbrali peko slastnih in dišečih piškotov.

Zaradi lažje izvedbe so volčiči dobili potreb-
ne sestavine in doma skupaj s starši gnetli, 
ustvarjali in pekli, potem pa smo jih na sreča-
nju skupaj zapakirali in opremili z ustreznimi 
nalepkami.

Po sobotni in nedeljski maši smo delili pi-
škotke v zameno za prostovoljne prispevke, 
ves zbrani denar pa bo šel organizaciji Karitas, 

ki smo jo izglasovali vsi skavti in sicer natanč-
neje za Letovanje otrok – BISEROV in družin 
v Portorožu.

Dragi Komendčani, upamo, da so bili pi-
škotki slastni, obenem pa se vam zahvaljujemo 
za vaš prispevek, saj smo vsi skupaj storili ne-
kaj dobrega.

Dober lov!
Krdelo Skakajočih fi žolčkov

Pozdravljeni!

Obljube 2011
v kvadrat, formalni zbor 
vseh vej, da smo ugotovili, 
kako se je najbolje postaviti, 
kje kdo stoji in kam se potem 
prestavi… 

Postavili smo tudi lesen 
oltar za duhovnika Martina, 
ki je vodil sveto mašo, pa 
ogenj in ostale pomembne 
stvari. Nekateri smo bili na 
delavnicah, kjer smo risali 
ali pa se učili kako se najtišje, 
pa vendar hitro gibati po 
gozdu. Po kosilu smo imeli 
uro in pol prostega časa, ob 
osmih pa so starši že prihaja-
li in slovesna maša se je lahko pričela. Novinci 
so v mraku obljubili in dobili rutke. Nadaljeva-
lo se je s pogostitvijo in potem smo z najpogu-
mnejšimi starši peli in se zabavali ob tabornem 
ognju. 

Ker pa smo se skavti odločili, da 
sta dva dneva čisto premalo, smo 
imeli letos daljše obljube in smo bili 
skupaj kar tri dni. Imeli smo se su-
per! Letošnje obljube so bile (kakor 
vse) izjemno lepe, zabavne in polne 
prijateljskega vzdušja. Vem da, če-
prav so obljube vsako leto, se nam 
bodo letošnje vtisnile globoko v 
spomin. Upam da bo tako tudi pri-
hodnje leto ter leto zatem, in leto 
zatem in…

Klara, Energična žabca  
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Po povratku iz Turčije, smo se v sredo, 4. maja  
2011, učenci in učitelji naše šole odpravili še v 
Nemčijo, v kraj Velburg. Tam je bilo letošnje 
zadnje srečanje sedmih evropskih držav, ki 
sodelujejo v projektu Comenius. 

Cilj programa Comenius je sodelovanje 
med šolami različnih evropskih držav, izme-
njava izkušenj med učenci in med učitelji, 
spodbujanje učenja tujih jezikov, razvijanje 
inovativnih vsebin, izboljšanje pedagoških 
pristopov in vsestransko izobraževanje vseh 
sodelujočih v projektu.

Učence so pričakali vrstniki s svojimi druži-
nami, pri katerih so v naslednjih štirih dneh 
bivali. Učitelji smo odšli na ogled šole in poča-
kali na predstavnike iz ostalih držav: Finske, 
Irske, Turčije, Italije in Španije. 

Gostitelji so nam pripravili kulturni program, 
na katerem so se predstavile tudi vse gostujoče 
šole. Naši učenci so Slovenijo več kot odlično 
predstavili s pesmijo ob spremljavi kitar, fl avt 
in malih instrumentov. Organizatorji so nam 
pripravili več izletov. Z ladjo smo pluli po 
Donavi in si ogledovali lepote ob njej. Ogleda-
li smo si večja kraja Revensburg in Nurenberg 
ter spoznali njune glavne znamenitosti. Ob 
druženju z ostalimi udeleženci smo se največ 
pogovarjali v angleškem jeziku. Spoznavali 
smo in poskušali razumevati evropske kulturne 
in jezikovne raznolikosti narodov vseh udele-
ženih držav.

Polni novih vtisov smo se v nedeljo, 8. maja, 
vrnili domov. 

Simona Bežan

Obisk v Turčiji 
Bolj ko se je bližal dan odhoda, vse počasne-

je je tekel čas. Končno smo poleteli proti Tur-
čiji. Bil sem prevzet, saj je bil to moj prvi polet 
z letalom.

V Turčiji so nas pred šolo že čakali starši s 
sinovi in hčerami. Ker prej nismo imeli nobe-
nih stikov, je bilo to naše prvo srečanje. Mene 
sta čakala Ugur in njegov oče. Zdela sta se mi 
zelo zadržana, a prijazna. Kmalu sem ugotovil, 
da njuna angleščina ni preveč dobra.

Moji gostitelji so stanovali v bloku blizu 
obale. Bil sem zelo utrujen in komaj sem čakal, 
da se uležem v posteljo. Glavni prostor v sta-
novanju je bila dnevna soba. Tu sva spala 
midva z Ugorjem. Spoznal sem njegovo mamo 
in mlajšega brata in sestro. Sporazumevali smo 
se bolj z rokami ter z mimiko.

Spoznaval sem razlike med navadami pri 
nas ter v Turčiji. Zmotilo me je vedenje vozni-
kov, ki hupajo na pešce in takoj zatem močno 
pospešijo. Semaforji so pogosto bolj za okras 
kot pa za urejanje prometa. Ugotovil sem, da 
so cene mnogo nižje kot v Sloveniji. Užival 
sem, ko sem barantal na tržnici.

Občutil sem, kaj pomeni tradicija. V »moji« 
družini je gospodinjska dela opravljala izključno 
mama. Bil sem edini, ki je pospravil mizo za seboj.

Oboževal sem kebab, medtem ko mi ostala 

S Comeniusom v Nemčijo
hrana ni bila preveč všeč. Veliko jedi je bilo 
pekočih ali pa zelo sladkih.

 V šoli me je zmotil hrup med poukom. 
Smešno se mi je zdelo, da vsi nosijo modre 
šolske uniforme. 

Kljub nepozabnim doživetjem sem spoznal, 
da je sicer v Turčiji lepo, doma pa je najlepše.

Jošt Mandič, 7. a

Naravoslovni dan – Ljubljana 
V torek, 3. maja 2011, smo si učenci petih 

razredov ogledali Ljubljano in Ljubljanski 
grad.

Z avtobusom smo se pripeljali pred Parla-
ment. Peš smo odšli proti parku Zvezda (Kon-
gresni trg), ki ga prenavljajo. Opazovali smo 
stavbo Slovenske fi lharmonije in Pravno fa-
kulteto. Na Mestnem trgu nas je čakal vlakec, 
ki nas je odpeljal na Ljubljanski grad. Pred 
lutkovnim gledališčem smo z vlakca opazovali 
uro, ki je ravno odbila devet in iz nje sta prišla 
Martin Krpan in njegova kobilica.

Pripeljali smo se na Ljubljanski grad in si ga 
ogledali. Povzpeli smo se na razgledni stolp, 
od koder smo opazovali Ljubljano in njeno 
okolico. Z vodičko smo si ogledali še nekaj 
znamenitosti gradu: peterokotni stolp, grajsko 
kapelico sv. Jurija, ječe, ubežni vodnjak, virtu-
alni muzej, Lipnik in dnevnice.

Peš smo odšli s hriba do Mestne hiše in 
Robbovega vodnjaka. Ustavili smo se na Če-
vljarskem mostu in na Tromostovju ter opazo-
vali Ljubljanico. Na Prešernovem trgu smo si 
ogledali Prešernov spomenik in maketo mesta. 
Posladkali smo se s sladoledom in se z avtobu-
som odpeljali nazaj v Moste.

Učenci 5. c razreda

Ogled narcis
V soboto, 7. maja 2011, smo si planinci 

ogledali narcise, ki jim domačini pravijo tudi 
ključavnice. Rastejo na pašnikih pod Golico. 
Ko cvetijo, je vse belo in lepo diši. Največ 
narcis je na Plavškem Rovtu. Ne smemo jih 
trgati in hoditi po njih. Vodnik Brane nam je 
pokazal kočo na Golici in vrh.

Izlet mi je bil zelo všeč, saj ni bil naporen.
Nika Ravnikar, 2. b

EKO tek
V torek, 19. aprila, smo v okviru projekta 

ekošola organizirali tek zelene štafete. S tekom, 
ki smo ga pripravili že peto leto zapored, smo 
obeležili prihajajoči dan Zemlje. Zanimanje 
zanj je bilo največje doslej, saj se je na štartu 
pred šolo v Komendi zbralo 89 učencev. Med 
njimi so prevladovali letošnji eko bralni znač-
karji, ki so imeli prednost pri prijavi. K sodelo-
vanju smo povabili tudi njihove starše, mlajše 
brate in sestre ter učitelje, tako da se nas je na 
šolsko pot podalo nekaj več kot 100 tekačev. 
Oblečeni v enotne majice zelene barve s šol-
skim eko znakom, ki so jih prejeli vsi sodelujo-
či učenci, smo letos teku dodali zeleno simbo-

liko tudi s tega stališča.
Slaba dva kilometra sta bila hitro za nami. 

Večina, vključno z najmlajšimi, ju je pretekla v 
prijetnem pogovornem tempu. Medtem ko so 
starši v pogovoru na cilju pred šolo v Mostah 
zadovoljni omenjali in pozdravljali predvsem 
osnovni namen teka - druženje in aktivno pre-
življanje prijetnega pomladnega popoldneva, 
je bilo med učenci, zlasti hitrejšimi, pogosto 
ujeti besede o uvrstitvi. Manj tekmovalni posa-
mezniki so se ob jabolkih in čaju spominjali 
preteklih tekov in barv majic. Ni bilo malo 
otrok, ki so povedali, da so sodelovali na prav 
vseh tekih doslej in da zagotovo pridejo spet 
naslednje leto, ko bodo še bolje pripravljeni 
kot tokrat.

Eko koordinatorka Bojana Gomboc

Tehniški dan v Kropi in Doslovčah
Ob 8. zjutraj smo se z avtobusom odpeljali v 

Kropo. Tja smo prišli nekoliko pred deveto 
uro. Razdelili smo se v dve skupini in si ogle-
dali mnogo zanimivosti.

Najprej smo peš odšli do prijaznega kovača, 
ki izdeluje žeblje na način, kakršnega so upora-
bljali nekoč. Povedal nam je, da so poznali ve-
liko vrst žebljev in da so jih izdelovali namen-
sko. Izvedeli smo še, da je vsak delavec na dan 
naredil 2000 žebljev. To delo je bilo garaško in 
redkokateri delavec je dočakal 50 let. Na koncu 
nam je dovolil, da smo še sami poskusili nare-
diti žebelj, tako, kot so to počeli v starih časih. 
Bilo je veliko kandidatov, vendar nobenemu ni 
uspelo. Nauk tega je bil, da so morali včasih za 
vse stvari vložiti veliko več truda kot danes. Na 
koncu sta Pija in Adrijana odrecitirali pesem 
Otona Župančiča, Žebljarsko.

Naša skupina se je nato peš vrnila in ogleda-
li smo si še kroparski muzej. Prijazna vodička 
nam je veliko povedala o zgodovini kraja, 
ogledali smo si tudi maketo starodavne Krope. 
V muzeju smo si še ogledali makete raznih 
oblik mest, vrste žebljev in še veliko drugih 
stvari. Na koncu smo poslušali še glasbo, kakr-
šno so takrat poslušali. Bila je hitra in zabavna, 
morda celo smešna.

Ob 11. smo malicali, nato smo se z avtobusom 
odpeljali v Doslovče. Tam smo si ogledali roj-
stno hišo Frana Saleškega Finžgarja. Rodil se je 
9. februarja 1871, umrl pa 2. junija 1962 v Lju-
bljani. Bil je slovenski duhovnik, pisatelj, dra-
matik in prevajalec. Živel je v revni kajžarski 
družini. Prvi dve leti se je šolal v svojem doma-
čem kraju, v tretji razred osnovne šole pa je hodil 
v Radovljico. Njegova želja, da bi šel v Ljublja-
no, se mu je uresničila, saj je tam obiskoval gi-
mnazijo. Leta 1891 je maturiral. Po upokojitvi 
leta 1936 je bil še vedno zelo aktiven. Do smrti 
je živel v Ljubljani. Ulico, v kateri stoji Finžgar-
jeva hiša, so poimenovali po njem. 

Tehniški dan mi je bil všeč. Spoznala sem 
veliko novih stvari in upam, da si bomo še kdaj 
šli ogledat kaj tako zanimivega.

Sara Kešpert, 7. b
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Pomladansko srečanje upokojencev, ki ga 
vsako leto organizira domače DU, je tradicio-
nalno že kar nekaj let in vedno dobro obiskano. 
Po »uradni statistiki« je na srečanje, kljub 
praznikom, prišlo kar 108 udeležencev. Poleg 
domačih članov in organizatorjev srečanja so 
bili navzoči še člani DU iz Kamnika,Vodic, 
Mengša,Vira, Trzina, Radomelj in Bukovice-
Šinkovega Turna. Vsi so toplo pozdravili dol-
goletnega prijatelja društev in posebno tega 
srečanja, Staneta Simšiča.

Uradno odprtje srečanja – kratko in prisrčno 
ga je opravil novi predsednik gostitelja Janez 
Čebulj, pa tudi predstavniki ostalih društev, so 
povedali nekaj spodbudnih besed, ki so  izzve-
nele v željo, da se taka srečanja ne smejo neha-
ti in jih je potrebno morda še nadgraditi.

Pozdrave je poslal še predsednik Pokrajinske 
zveze DU za Gorenjsko.

Nadaljevanje: harmonika, priložnostno 
zbrani pevski zbor, prijateljski klepet. Bilo je 
veliko vedrine, veselja in tudi dobrih šal. Do-
bro razpoloženi pod vedrim nebom so udele-
ženci zapuščali ropotajoče mlinčke in prijatelje, 
hvaležni skrbnim vzdrževalcem tega prijetnega 
kotička družabnih srečanj.

Mnogi so s nekoliko nejevoljni pogledovali 
na južni obronek nad sabo. Nekdo, ki mu je 

Pri Mlinčkih

verjetno malo mar za varstvo narave, je grobo 
zarezal cesto v strmino pobočja in neposredno 
ogrozil vse pod seboj. Majave, na drevesa na-
slonjene skale grozijo. Še dolgo? Dokler se ne 
bo zgodila nesreča. Ni odveč vprašanje, ali je 

»cestograditelj« pridobil vsa potrebna dovolje-
nja za poseg, ki ni v čast nobenemu ljubitelju 
narave.

Tone Ogorevc 

Še nekaj let prej, pa čeprav ni bilo oglasov ali 
plakatov, ki bi vabili na prvomajsko kresova-
nje, se je o kresovanje govorilo. Največ v ne-
formalnih krogih, bifejih, slučajnih srečanjih. 
Letos pa je bilo vse tiho. Nihče ni načel tega 
vprašanja, nihče ni nič vedel, če si slučajno 
izustil kaj o prvomajskih praznikih. Ne bom 
komentiral.

Pa je bilo na sam predvečer 1. maja sklenje-
no, da naj grem in poiščem kak kres v naši 
občini. Vsaj majhen ogenjček v soseski. Morda 
celo na kakem dvorišču. Odpravil sem se na 
pot v mraku, ko bi že bilo zaznati ogenj, ali 
vsaj dim. Največ novega izveš v gostilnah in 
bifejih.

Postal sem nekak »službeni« obiskovalec 
teh virov informacij. Obredel sem tri bifeje in 
eno gostišče, pa sem nazadnje le uspel izvedeti, 
da bodo baje na Klancu pripravili kresovanje.

Da bi obiskov in »tekočih zadev« ne bilo 
preveč, sem se odpeljal na Klanec. Tudi tu me 
je prijazno dekle usmerilo h kraju, kjer naj bi 
zagorel kres.

Kdor išče, ta najde. In sem našel prijeten 
kraj z velikim kresom in množico domačinov. 
Predvsem mladih. Vseh je bili vsaj 60. Veselo 
razpoloženih. In pobudnik ter organizator – 
kdo drug, če ne SAK( Skupina aktivnih Klan-
čanov). Eden od ta glavnih – Marko Koritnik, 
se je razgovoril o delu tega »civilnega združe-
nja«. Veliko bi se dalo zapisati, a o tem morda 
kdaj drugič. Kresovanje so pač pripravili malo 

Kako sem po občini kres iskal
zaradi tradicije, za katero bi bilo škoda, da bi 
izumrla, predvsem pa zaradi zabave in druže-
nja, predvsem mladih, ki jih na ta način priva-
bijo, da ostajajo doma. Pa ne samo ob prvem 
maju, včasih tudi pripravijo druženje »kar ta-
ko«, kres ob kresnem dnevu je star običaj – ne 
morejo ga zgrešiti, niti ga ne smejo pozabiti in 
ga ne bodo. Obljubili so. Verjamem jim.

Tako sem doživel kresovanje ob 1. maju ( 
verjetno edino v občini). Če se motim, se vna-
prej opravičujem. Ni bilo informacij – ne 
službenih, niti tistih iz druge roke. Prevozil pa 
sem pozorno skoraj vse kraje in tudi nekaj 
stranskih cest. Vse je bilo tiho, skoraj zlovešče, 
kot je čas, v katerem živimo.

Tone Ogorevc
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V tednu med 11. in 16. aprilom 2011 so bili na 
območju Občine Komenda postavljeni zaboj-
niki za potrebe čistilne akcije. Podjetje Publi-
cus, d.o.o., Ljubljana je dalo jasna navodila o 
načinu odlaganja odpadkov v zabojnike. Pri 
sortiranju zbranega materiala v okviru čistilne 
akcije, ki je potekalo na območju Centra za 
ravnanje z odpadki Suhadole, pa smo bili ne-
prijetno presenečeni, saj smo naleteli na nepra-
vilno odložene azbestcementne izdelke. Za te 
odpadke je bilo dano navodilo, da se odložijo 
ob zabojnikih in da jih bodo naši delavci odpe-
ljali ločeno od ostalih odpadkov. Ta način rav-

nanja z azbestcemen-
timi izdelki je nujen, 
zaradi same narave 
omenjenega odpad-
ka.

Azbest spada v 
skupino nevarnih od-
padkov, ki so ob ne-
pravilnem ravnanju 
škodljivi za zdravje 
človeka. Njegove 

EKOLOŠKI KOTIČEK

Opozorilo 
o nepravilnem ravnanju z azbescementnimi izdelki!

Vse vrste materialov, ki 
vsebujejo azbest, lahko 
proti plačilu oddate v 
Zbirni center Kamnik 
(jama Suhadole). 

glavne značilnosti so, da 
je odporen na kislino, lu-
žila in visoko temperatu-
ro. Pojavlja se predvsem 
v brizganih ometih, izola-
cijskih ploščah, tesnilnih 

masah, lepilih, strešnih kritinah, fasadnih 
oblogah, ceveh, zavornih ploščah in podobno 
… Zdravju škodljiva so prosta azbestna vlakna, 
ki se nahajajo v zraku in pridejo v človeški or-
ganizem predvsem z vdihavanjem. Do vdiha-
vanja azbestnih delcev lahko pride v primeru 
razbitja dotrajane azbestne salonitne plošče. 
Vlaknati delci so očesu nevidni in nimajo vo-
nja, tako da jih lahko vdihavamo ne da bi za to 
vedeli. Ti delci lahko potem prodrejo globoko 
v pljuča in posledično povzročijo razvoj bole-
zni kot sta azbestoza oziroma rak pljuč.

Glavni namen našega pisanja je, da v bodoče 
ne bi več prihajalo do zgoraj omenjenih situa-
cij, ko bi bili tako Vi, občani občine Komenda, 
kot naši delavci Operativnega centra Kamnik, 
po nepotrebnem izpostavljeni škodljivim la-
stnostim azbesta zaradi nepravilnega ravnanja 

z azbestcementnimi izdelki. Občane zato pozi-
vamo, da v bodoče azbestcementne kritine 
pripravijo za oddajo tako, da je onemogočeno 
vdihavanje azbestnih vlaken. 

To pomeni, da morate kritino najprej 
omočiti s tekočino proti prašenju, zložiti na 
paleto ter oviti s polietilensko folijo. Na ta-
ko pripravljeni paleti sme biti največ 1 tona 
trdo vezane azbestcementne kritine. Taka 
paleta je primerna za varno nadaljnje 
ravnanje; nakladanje – transport – razkla-
danje – končna oskrba (Slika 1). Šibko ve-
zani azbestni odpadki (odpadki, ki se jih 
oprijemajo azbestna vlakna) pa morajo 
biti zapakirani v nepropustno zaprtih vre-
čah (Slika 2). Pri 
ravnanju z azbe-
stom je priporo-
čljivo, da nosite 
zaščitno obleko, 
rokavice in ma-
sko (Slika 3).

Podjetje Publicus, d.o.o., Ljubljana, izvajalec javne gospodarske 
službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Ko-
menda, poziva občane, ki bi želeli ločeno zbirati in oddajati biološko 
razgradljive kuhinjske odpadke v tipskih rjavih posodah, da lahko 
tipsko rjavo posodo naročijo na telefonski številki 01 72 38 242 
(Operativni center Kamnik – jama Suhadole).

V skladu z Uredbo o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi 
odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Uradni lis Republike Slovenije, 
številka 39/10) zagotavljamo: »da se v primerih, ko povzročitelj odpad-
kov iz gospodinjstva nima možnosti ali ne želi hišno kompostirati ku-
hinjskih odpadkov iz gospodinjstev in zelenega vrtnega odpada, le-ti 
zbirajo v vodotesnih zabojnikih ali posodah ločeno od drugih odpadkov 
in prevažajo z vozili, opremljenimi za prevoz teh odpadkov, tako da se 
le-ti ne izpuščajo v okolje in da ne povzročajo emisije vonjav«. Skratka, 
čeprav zakonske določbe dajejo prednost kompostiranju biološko raz-
gradljivih kuhinjskih odpadkov v lastnem vrtu pred zbiranjem v tipskih 
rjavih posodah, tam, kjer za to obstajajo prostorske možnosti, se lahko 
vsako gospodinjstvo na območju Občine Komenda odloči za zbiranje in 
oddajo omenjenih odpadkov v tipskih rjavih posodah.
Če se boste odločili za zbiranje in odvoz biološko razgradljivih ku-

hinjskih odpadkov v tipskih rjavih posodah, se bo praznjenje posode 
izvajalo enkrat tedensko. Ob dostavi posode bomo posredovali tudi 
pravila za pravilno ločevanje.

Cenik storitev zbiranja, prevoza in končne oskrbe biološko razgradljivih 
kuhinjskih odpadkov  na območju Občine Komenda

BIOLOŠKI 
ODPADKI
Enota mere 
- št.oseb/l

Zbiranje 
in 

prevoz

Kompo-
stiranje

Ravna-
nje z 

odpadki
Skupaj 8,5 % 

DDV
Skupaj 
v EUR

1 liter 0,0406 0,0101 0,0507 0,0507 0,0043 0,0550
15 0,6090 0,1515 0,7605 0,7605 0,0646 0,8251
30 1,2180 0,3030 1,5210 1,5210 0,1293 1,6503
45 1,8270 0,4545 2,2815 2,2815 0,1939 2,4754
60 2,4360 0,6060 3,0420 3,0420 0,2586 3,3006
75 3,0450 0,7575 3,8025 3,8025 0,3232 4,1257
90 3,6540 0,9090 4,5630 4,5630 0,3879 4,9509
120 4,8720 1,2120 6,0840 6,0840 0,5171 6,6011

*Obračunska osnova za posameznega člana v gospodinjstvu je 30L/mesec (frekvenca pra-
znjenja 1-krat na teden)

Poziv občanom Občine Komenda Čistilno akcijo so podprli
Aprila je bila na obmo-
čju celotne občine že 
drugič zapored čistilna 
akcija, ki sta jo organizi-
rala Turistično društvo 
in krajevni odbor Oči-
stimo Slovenijo (Komen-
do) v enem dnevu. 

Akcijo, kakršne je že 
prej organiziralo vsako 
leto Turistično društvo 
Komenda  z društvi, šo-
larji in občani, tokrat pa so udeleženci (okrog 250 jih bilo in okrog 100 
šolarjev ter 60 starejših otrok iz vrtca) v petih urah nabrali kar 35 ton 
smeti in odpadkov, so podprli tudi sponzorji in donatorji.  

Cona B, Picerija Feniks, 
Picerija Gorjan, Dodig 
Jože, Marn Brane, Bahne, 
Avtoličarstvo Smole, Štebe 
Igor, Sodnik Zoran, Niko 
Špenko, Kitajska resta-
vracija, Poliem, Zadruga 
Cerklje, Kmečki hram, 
Stanislav Vodlan, M3 Net, 
Tehrol, Jagodic Vodice, 
Bife Megi, Trgovina Pal-
ček, Publicus, Pekarna 

Duplica, Kmetija Petrič, Kmetija Jamšek, Kmetija Zadrgal, Nogome-
tni klub Komenda, Gostilna Olga, Okrepčevalnica Klanc, M Pub, PC 
Komenda, Petrol, Ekoplan, Kosirnik, Zavarovalnica Triglav. 

Osnovna šola – ozvočenje, Občina Komenda-Rokavice, Lovska 
družina – prostor.

Zahvala velja tudi krajevnemu odboru Očistimo Slovenijo v 
enem dnevu.

A. Ž.
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KRONIKA

Odšli so
Justina Jerman, rojena 12. 3. 1923, Gmajnica 112, stara 88 let
Peter Čebul, rojen 17. 2. 1944, Nasovče 23, 67 let

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(VEM), 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, 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 6, bo izšla 
24. junija 2011. Gradivo za objavo oddajte do četrtka, 
9. junija 2011.    

Mediji so polni reklam. Preveč jih je in puščajo vtis agresivnosti do 
uporabnikov. Tu pa ne bi rad spregovoril o teh reklamah, pač pa pogostih 
opozorilih o varnosti v cestnem prometu. Parole, kot »Varnostni pas je 
vez z življenjem«, »Vozimo pametno«, Zmerna in neagresivna vožnja 
sta porok za varnost v prometu«, »Prednost ima življenje«…, so skoraj 
vsakodnevne teme, ko mediji poročajo o varnosti v cestnem prometu. 
Pa se zdi, da udeleženci v prometu taka opozorila, dobrohotna in name-
njena ozaveščanju voznikov in pešcev, ne jemljemo preveč zares.

V prvih mesecih tega leta narašča število prometnih nesreč; tudi 
smrtnih žrtev je več kot lani v istem obdobju. Še vedno ne znamo pra-
vilno ustavljati na avtocesti v primeru prometne nesreče, kot je to 
predpisano in zagotavlja vozilom Policije in reševalnim vozilom neovi-
ran in hiter dostop do ponesrečencev. To so dejstva. Ne znamo, nočemo, 
smo preobjestni ali preveč neobčutljivi do žrtev prometnih nesreč, pa 
čeprav je zvita samo pločevina!

Poletje je tu. Z njim povečan promet in motoristi, ki se včasih vse 
preveč radi postavljajo s tem, kaj vse zmore njihov motor. Noben udele-
ženec v prometu ne sme pozabiti, da je poleg svoje varnosti odgovoren 
tudi za varnost vseh ostalih udeležencev, ki se istočasno znajdejo v 
prometu.

V naši občini pa je bila varnost na še znosni ravni. Policijska postaja 
Kamnik poroča o naslednjih dogodkih, ki so kalili mirno sliko varno-
sti:

Vlomi
Gostinski lokali so kar precejkrat priljubljena tarča vlomilcev. Tako 

so policisti 19. aprila prijeli vlomilce na kraju dejanja. Bili so pravi čas 
na pravem mestu. Sledi prijava na pristojne organe kaznovanja. Upajmo, 
da  bo storilce streznila ustrezna kazen.

Tatvine
Pretekli mesec je samo trem voznikom zmanjkalo denarja za gorivo, 

ki so si ga potem po načelu »Plačal bo tisti, ki pride za mano«, brez 
plačila natankali tam, kjer se taka reč pač dobi.

Nekomu je verjetno za lastni delovni stroj zmanjkalo rezervnih delov, 
pa si jih je nepridiprav »sposodil« kar na delovnem stroju v IC v Žejah. 
Samo dva dni kasneje, 16. aprila, je lump spoznal, da bi mu morda prav 
prišle tuje registrske tablice, pa jih je snel s tujega vozila v Komendi. 
Včasih komu zmanjka denarja, pa so na svetu tudi taki, ki jim je najlaž-
ja pot do njega usmerjena tako, da kratkomalo ukradejo v gostinskem 
lokalu. En gostinec v naši občini je bil 24. aprila žrtev takega tatu!

Ostala kazniva dejanja
V zadnjih mesecih opažamo, da so sosedski prepiri in razprtije v 

družini nekam pogostejši. Tudi nasilja v družini se pojavljajo. Tako so 
morali policisti posredovati pri družinskem nasilju, ki se je zgodilo 3. 
aprila. Najbrž bi bilo primerno, da bi se v takih primerih vključili tudi 
drugi poklicani za obravnavo in poravnavo takih primerov.

Nobeno ponovljeno opozorilo ni odveč!
Javni red in mir
Ja, Slovenci smo včasih v gostinskih lokalih radi preglasni. Zaradi 

takega primera je morala Policija posredovati v gostinskem lokalu 26. 
aprila. 

Prometne nesreče
Zgodilo se je 1. aprila (pa ni prvoaprilska šala), ko je Policija v Mo-

stah ustavila voznika, ki je vozil brez vozniškega dovoljenja. Ugotovili 
so, da je »ujeti« voznik večkratni kršilec cestnoprometnih predpisov. 
Zasegli so mu osebni avtomobil, zoper storilca pa bodo podali obdolžil-
ni predlog na sodišče. 

Bogve koliko takih »tempiranih bomb« je v prometu, zato so pogoste 
kontrole prometa še kako potrebne. 

Na Glavarjevi cesti v Komendi pa se je zaradi neprilagojene hitrosti 
zgodila prometna nesreča. Neprilagojena hitrost? Morda objestnost ali 
preveliko zaupanje v vozniške sposobnosti. Vsekakor pa dejanje, ki sodi 
k organom kaznovanja.

Bliža se konec šolskega leta. Mladih bo na cesti vedno več. Neka-
teri od njih, v dobi nerodnih let mislijo, »kaj nam pa morejo«. Če so 
že sami tako neprevidni, bodimo previdni ostali udeleženci v pro-
metu in predvsem v tem času mlade razposajenosti posebno pazimo 
na otroke na cesti! 

Tone Ogorevc

Prazen dom je in dvorišče, 
naše oko zaman te išče.
Utihnil je tvoj glas, bolečina 
in samota sta pri nas. 
Ni več tvojega smehljaja, le 

trud in delo tvojih rok ostaja. 
Zato pot nas vodi tja, kjer sredi tišine 
spiš, a v naših srcih ti živiš.

ZAHVALA
V 68. letu nas je mnogo prezgodaj za-
pustil naš dragi mož, oče, stari ata, tast, 
brat in stric

PETER ČEBUL
iz Nasovč

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sose-
dom, prijateljem, vaščanom in znancem za izrečena sožalja, darovane 
sveče, cvetje in svete maše. 

Hvala tudi g. župniku Zdravku Žagarju, Marku Čižmanu in Viliju 
Lovšetu za lepo opravljen cerkveni obred, pevcem, trobentaču, po-
grebni službi Jerič, narodnim nošam, zdravstvenemu domu Kamnik 
in domu starejših občanov Kamnik ter nosačem, ki ste ga položili k 
zadnjemu počitku. 

Iz srca hvala vsem, ki ga boste ohranili v lepem spominu.
Večno boš ostal zapisan v naših srcih.

Vsi njegovi
Nasovče, april 2011
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NAMIZNE IGRE • JAHANJE KONJ IN OSLA •
• ŠAH  

IN KLEKLJANJE • KUHARIJE ZA OTROKE • VIDEOIGRE 

 • SPRETNOSTNI POLIGON 2 PROTI 2 • HOKEJ • LABIRINT • TEK NA 

HODULJAH •
• GUMIJASTI TRAK • PEKA IN PRODAJA 

PECIVA •

• SKAKALNI GRAD 

• KEGLJANJE • PRODAJA KRUHA, NAMAZOV IN MARMELADE 

•

• POSLIKAVA OBRAZOV IN BOLŠJI TRG 

• STARE NAMIZNE IN AKTIVNE IGRE • ORIENTACIJA

ŠOLSKO VESELICO 2011
ŠOLSKO V

28. 5. ob 9h
LICO 2

PRED ŠOLO  
V MOSTAH

ŠŠOLSKO VESELICO 2011LICO 2011

ŠOLSKI SKLAD OŠ KOMENDA MOSTE  

VAS SKUPAJ Z 
 IN  VABI NA 

V športni dvorani v Trebnjem so se v soboto in v nedeljo, 14. in 15. 
maja, zbrale najboljše mažoretne skupine iz vse Slovenije, saj je poteka-
lo FINALE 11. odprtega državnega prvenstva Mažoretne in twirling 
zveze Slovenije v disciplini MAŽORETE.

V soboto so se med seboj pomerile posameznice in pari, v nedeljo pa 
skupine. Med posameznicami je Komendo zastopala Nina Žagar in med 
seniorkami dosegla 10. mesto. Dekleta iz njene skupine so se ji pridru-
žila v nedeljo, ko so med juniorkami dosegle 8. mesto. 

V kategoriji KADETI sta Twirling in mažoretni klub Komenda pred-
stavljali kar dve mažoretni skupini. Skupina A je s koreografi jo na 
glasbo »Ja sam za ples« navdušila gledalce in sodnike ter se uvrstila na 
odlično drugo mesto, skupina B, ki je letos prvič tekmovala na držav-
nem prvenstvu, pa je dosegla 6. mesto, kar je prav tako lepa uvrstitev za 
mlade mažorete.

Skupina A se je z drugim mestom uvrstila na EVROPSKO MAŽO-
RETNO PRVENSTVO, ki bo v Zagrebu od 1. do 4. septembra letos.  
Skupino torej čakajo delovne počitnice, a se veselijo in želijo navdušiti 
tudi Evropo, ne samo Slovenijo.

Komendske mažorete državne podprvakinje
Komendske mažorete s trenerko Anito Omerzu 

Če želite videti programe, s katerimi so osvojile te odlične uvrsti-
tve, vas Twirling in mažoretni klub Komenda prisrčno vabi na pri-
reditev S PALICO DO SONCA, ki jo klub organizira za vse občane 
in vse ljubitelje plesa, glasbe in dobre volje v Športni dvorani Ko-
menda, 4. junija 2011, ob 17. uri.  

Poletne 
jezikovne 
delavnice 

v juliju in avgustu

tel:  01 / 721-69-13, 729 24 86, 041 / 317-444 
dude@dude.si  www.dude.si 

Združenje borcev za vrednote NOB Komende in Društvo upokojencev 
Komende sta ob občinskem prazniku pripravila tradicionalno spomin-
sko svečanost pri spomeniku na Komendski Dobravi. Predsednik Filip 
Železnik je v svojem nagovoru spomnil na ustanovitev OF pred 70 leti. 
Ko je govoril o delu in vlogi OF, je poudaril, da »med zgodovinarji, še 
bolj pa med politiki, poteka razprava o tem, ali je bila OF politična ko-
alicija ali osvobodilno gibanje... V zvezi s tem pa so se precej razvnele 
dolgotrajne razprave…« Spomnil je, da je »OF v bistvu predstavljala 
vsenarodno osvobodilno mrežo in organizacijo, ki si je postavila za cilj 
predvsem narodovo osvoboditev, vsa druga vprašanja, pa naj bi se po 
doseženi osvoboditvi reševala na ljudski demokratičen način.« 

Tudi danes, da bi potrebovali takšno inštitucijo, saj sedanja kapitali-
stična gospoda ruši vse pred seboj, kar je bilo pred osamosvojitvijo 
zgrajenega. »Poteptane in izničene so  pravice delavcev, brezposelnost 
se nenehno veča, politika pa ni zmožna narediti red, ki bi prebivalstvu 
zagotovil, normalno življenje,« je sklenil  razmišljanje predsednik Žele-
znik.

Ob udeležbi gostov s prapori iz sosednjih društev za vrednote NOB 
so v kulturnem programu so nastopili Mešani pevski zbor DU pod 

vodstvom Ignaca 
Gorjanca, harmoni-
kar Gašper Drolc, 
učenci šole Komen-
da Moste in recita-
torki. Venec k obe-
ležju sta položila 
Edo Bohinc in župan 
Tomaž Drolec.

Žalar 

Na Dobravi ob 70. obletnici OF
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da pridejo tudi na 6. 
veliko nagrado Obči-
ne Komenda priho-
dnje leto.

Najboljši:
Prvo mesto pri 

ženskah na tekmova-
nju za občinsko pr-
venstvo je 
osvojila Tanja 
Koncilija, ŠD 
S u h a d o l e 
(20.53), pri mo-
ških pa Blaž Je-
raj, Komenda 
(31.43). Drugi je 
bil Jurij Kern, 
Bexel (31.43), 
tretji pa Slavko 
Lužar, Komenda 
(31.47).

Na 49.800 me-
trov dolgi progi  
med mlajšimi 
mladinci-U17 pa so 
bili prvi trije: Žiga 
Ručigaj, Radenska 
KD Življenje 
(1:15:09), Blaž Šu-
štar, Radenska KD 
Življenje in Tim Zu-
banovič, KK Gorje. 
(Podrobno poročilo 
bomo objavili v ju-
nijski številki 
Aplence)

A. Žalar

V Kolesarskem klubu Bexel Komenda so po 
sobotni kolesarki dirki za 5. veliko nagrado 
Občine Komenda lahko več kot zadovoljni. 
Tradicija zadnjih let jim je  tudi pri organiza-
ciji in izvedbi prireditve v soboto, 21. maja,  
ki se je začela ob 9. uri zjutraj in končala 
okrog 15. ure, torej kar šest ur napetih pre-
skušanj vzdržljivosti, mišic, moči in volje, 
potrdila dosedanjo organizacijsko prevoženo 
kilometrino.

Miha Koncilija, prvo ime organizacije 
letošnje dirke je povedal, da je bilo vseh  
tekmovalcev tokrat blizu 200. 

Košarkarski klub Komenda je v nedeljo, 22. maja, organiziral 2. krog 
kvalifi kacij za vstop v 1. SKL mladinci. Nastopale so ekipe Fenomeni in 

Mladinci spet v eliti najboljših. 

Seveda so uspešno kolesarsko prireditev nad-
gradile tudi v Sloveniji vse bolj prepoznavne ma-
žorete iz Komende.

Najboljši na 50 kilometrov 

Ob adrenalinu so bile nekatere tekme tudi prava paša za oči.

Miha Koncilija

5. velika nagrada Občine Komenda

Prestižna kolesarska prireditev
Tudi tokrat so organizacijsko zmagali v Kolesarskem klubu Bexel. 

»Veseli smo, da nam uspeva tradicijo ohranjati in da vodimo priredi-
tev uspešno naprej. Seveda velja zahvala vsem sponzorjem, občini, 
vsem, ki nam pomagate. Mislim tudi, da je že to čast, da so nam spet 
dodelili državno prvenstvo. To je dirka, ko se podelijo majice državnim 
prvakom in mislim, da so tudi nagrada nam organizatorjem in Komendi, 
da se lahko pomerijo pri nas najboljši slovenski kolesarji. Da ohranjamo 
to tradicijo smo organizatorji pripravljeni delati še naprej in verjamem, 
da ostali prav tako. Cilj je, da gre tako tudi še naprej.«

Organizatorjem torej čestitke, sponzorjem zahvala, kolesarjem pa, 
najboljšim in vsem, čestitke in seveda zahvala, da so prišli ter povabilo, 

Najboljši na občinski dirki

KOŠARKA

Mladinci ponovno v eliti najboljših
Ježica iz Ljubljane ter domača ekipa Komende. Po propozicijah se igra 
vsak z vsakim, napreduje pa le najboljši.

REZULTATI:
1. tekma KK KOMENDA HRAM GOR-
JAN : ŠD FENOMENI 102:68
2. tekma ŠD FENOMENI : KD JEŽI-
CA  66:85

V tretji tekmi sta se pomerili neporaženi 
ekipi Komende in Ježice. Gostje iz Ljubljane 
so bili precej višji in fi zično močnejši od do-
mačinov, le-ti pa hitrejši in okretnejši. V raz-
burljivi tekmi je zmagala ekipa KK KOMEN-
DA HRAM GORJAN. 

3. tekma KK KOMENDA HRAM GOR-
JAN : KD JEŽICA 108:77

Z zmago nad KD Ježica se je ekipa Komen-
de ponovno uvrstila v 1. SKL, kjer nastopa le 
16 najboljših slovenskih ekip.

Roman Grošelj
ČESTITAMO! 
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Gasilska tradicija na Križu
Slovenska tradicija gasilcev so prostovoljstvo, pripravljenost za pomoč 
in vsaj  vsako leto gasilska veselica. Veselica, ki pa ne pomeni le vese-
ljačenje, ampak predvsem in  tudi obliko dejavnosti iz letnega programa 
aktivnosti gasilcev v društvu. Včasih se celo zgodi, da so stroški večji 
od prihodkov in bi bilo bolje, če bi vsak član društva prispeval nekaj 
denarja in bi več zbrali za avto, motorko,  opremo, orodja…, kot pa da 
delajo zastonj (z zgubo). Vendar gasilska veselica je dejavnost, ki je 
vedno prava naložba, ki tudi mlade spodbuja in vabi v gasilske članske 
vrste.

Zato naj za gasilce PGD Križ v GZ Komenda tudi tokrat velja pohva-
la za pripravo in izvedbo ta prave gasilske veselice s srečelovom. V so-
boto, 21. maja, so skupaj z ansamblom Franca Miheliča zabavali starej-
še in (menda) predvsem mlade ljubitelje veselic. 

– A. Ž.

V okviru občinskega 
praznika je Šahovski 
klub Komenda izve-
del dva turnirja.

TURNIR MLA-
DIH KOMENDA 
2011 je bil v soboto, 
21. maja. Zmagal je 
Nejc Amon (ŠD 
Šentjur), sledita Ga-
šper Bogataj (ŠS To-
mo Zupan Kranj) in 
Nuša Hercog (ŠD 
Šentjur). Najboljši 
domačin je bil Jan 

Šubelj na 9. mestu.
ŠAHOVSKI TUR-

NIR V POČASTITEV 
PRAZNIKA OBČINE 
KOMENDA pa je bil v 
nedeljo, 22. maja. Zma-
gal je Marjan Črepan 
(ŠD Podpeč), sledita 
Bojan Hribar (ŠK Ko-
menda) in Boris Skok 
(ŠK Komenda). Naj- Vandalizem spet na pohodu

Že novica, da so neznanci uničili igrala pri Piskrčkih me je neprijetno 
presenetila ali pa šokirala, kajti med njimi je verjetno tudi kdo, ki se 
je nekaj let nazaj na njih igral. To, da se vseskozi borim, da bi občino 
opremili s koši za smeti in vedno dobim pod nos »pa saj bodo vse 
uničili«, se seveda izkaže za resnično. Nekaj košev že manjka, drugi 
so polomljeni. 

Ne vem, kakšni so užitki, ko uničuješ tujo lastnino. Ampak vsem 
uničevalcem predlagam, da najprej začnejo doma. Predlagam, da za 
začetek razbijejo očetov avto, mami štedilnik, potem pa naj kar na-
daljujejo, kajti v soboto, 7. maja, so prekosili tudi moje najtemnejše 
misli. Podrli so šolski most na Pšati. S tem niso samo uničili občinske 
lastnine, temveč so ogrozili življenja soobčanov. 

Ta dan je bila namreč gasilska veselica v Mostah in kdor je bil 
pameten, je šel peš. V temi z lahka spregledaš luknjo v mostu. In 
padel bi lahko tudi kdo od vaših staršev ali prijateljev in lahko bi se 
hudo poškodoval. Rada bi izvedela za občutke kolesarja, ki je tam 
padel. Na srečo brez hujših posledic. 

In če mi končno nekdo pove ZAKAJ, bom mogoče lažje razumela. 
Ker zame niste frajerji, ampak navadne reve.

Mihaela Poglajen

Tudi ansambel Franca Miheliča je na Križu že kar gasilska tradicija.

Turnir – Najboljši domačini

Zmagovalci – Turnir mladih

Šahovski utrinki 
boljši veteran je 
bil Vladimir Iva-
čič (ŠD Domžale), 
najboljša članica 
Pavla Košir (ŠD 
Domžale) in naj-
boljši mladi igra-
lec domačin Jan 
Šubelj.

Poglajen Franc

Najboljši šahistki v nedeljoV nedeljo najboljša mlada igralca

Najboljši na nedeljskem turnirju

Na veliko noč - Tudi v Aplenci smo vedno pripravljeni prisluhniti ali se 
odzvati povabilu. Tako smo na klic med velikonočnimi prazniki odšli na 
Podboršt. Pri Marinki Višnikar, Podboršt 18a, je bil urejen »skalomet« v 
zares raznobarvnem cvetju. »Škoda, da niste prišli dva dni prej, ko so 
cveteli še tulipani, v ozadju pa   so bile v cvetju tudi hruške,« je hitela 
razlagati Marija. - Ja, pa je bil tudi tale pogled lep.                      – A. Ž.    



NAPOVEDNIK
dogajanj v maju in juniju
12 ur Šenturške gore  - Planinsko društvo Komenda vabi v soboto, 28. maja, 
na tradicionalno rekreacijsko prireditev. Start je ob 7. uri pri Planinskem domu 
na Podborštu. 

Igrajmo se – Šolski sklad OŠ Komenda  Moste  skupaj z učitelji  in učenci  
vabi na šolsko veselico pred šolo v Mostah v soboto, 28. maja, ob 9. uri. Tra-
dicionalna prireditev Igrajmo se z različnimi veselimi igrami in zanimivostmi.

Kasaške dirke – Konjeniški klub Komenda vabi v nedeljo, 29. maja, na ogled 
kasaških dirk (spominska dirka Janka Juhanta) ob občinskem prazniku. Začetek 
ob 14.30 na hipodromu v Komendi.

Prvenstvo v krosu – V nedeljo, 29. maja, ob 10. uri bo v Suhadolah na Trgu 
pred cerkvijo občinsko prvenstvo v krosu za vse starostne kategorije. Organiza-
tor je Športno društvo Suhadole. Prireditev je  bila prvotno napovedana 15. 
maja, vendar je bila zaradi slabega vremena preložena.  

MAMBO KINGS v BAZI – Odprtje gostinskega lokala v četrtek, 2. junija, ob 
18. uri. Od 18. ure do 20.30 bo za glasbo skrbel DJ Blaž, od 21. do 2. ure pa 
skupina MAMBO KINGS.

Izlet in splavarjenje – Izlet v Maribor organizira v četrtek, 2. junija, DU Ko-
menda. Prijave do zasedbe avtobusa sprejemajo vaški poverjeniki.

Na Plitviška jezera – Za izlet 4. julija na Plitviška jezera za člane DU Komenda 
se dogovorite z vaškimi poverjeniki. 

Na Veliko planino – Pohod DU Komenda bo 4. junija, odhod pa z običajnega 
zbirnega mesta.

S palico do sonca – Tradicionalna prireditev Twirling mažoretnega kluba v 
Športni dvorani v Komendi v soboto, 4. junija, ob 17. uri. Po predstavitvi ra-
janje ob živi glasbi. 

Na kolo do Moravč – Kolesarji DU Komenda se bodo v četrtek, 9. junija, 
podali s kolesi od Most v Volčji Potok do Moravč, kjer bo srečanje z doma-
čini. Odhod ob 7.50 izpred bivše trgovine Scorpio

Bosonogi na pohodu – Škrjančki v Planinskem društvu organizirajo v 
soboto, 11. junija, ob 9. uri, 6. pohod bosonogih. Zbirno mesto na parkirišču 
ob potoku Doblič blizu Cerkljanske Dobrave. Prijave od 8. ure naprej.

SPV in Zaletavček – Pred Športno dvorano v Komendi bo v soboto, 11. 
junija, od 10. do 12. ure prikaz reševanja ponesrečenca iz vozila (gasilci iz 
Most), prikaz  uporabe varnostnega pasu in uporaba naprave Zaletavček s 
hitrostjo 11 kilometrov na uro.

S kolesom Suhadole-Kamnik – V četrtek, 16. junija, DU organizira kolesar-
jenje od Suhadol prek Skaručne, Mengša, Radomelj do Kamnika. Odhod ob 
8.30.

Kresovanje – 24. junija, ko se dan obesi bo SAK – Skupina aktivnih Klan-
čanov na običajnem prireditvenem prostoru pripravila kresovanje. Napove-
dujejo golaž, glasbo in veselo razpoloženje. 

Kolesarji treh občin – Društva upokojencev organizirajo v torek, 28. juni-
ja, srečanje s kolesarji treh občin. Na pot se bodo podali ob 9. uri izpred 
Planinskega doma na Podborštu v Zalog in Cerklje, kjer bo srečanje.   

Od Komende do Komende – V četrtek, 30. junija, se bodo kolesarji DU 
Komenda podali s kolesi iz Komende, po krožni vožnji skozi okoliške kraje in 
občine, do Komende. Odhod ob 8.30.

Srečanje društev upokojencev Gorenjske – Srečanje bo v četrtek, 30. juni-
ja. DU Komenda organizira udeležbo na srečanju, združeno s krajšim izle-
tom. Prijave sprejemajo vaški poverjeniki.

Vsak ponedeljek Pozdrav soncu - Društvo upokojencev Komenda vabi vse, 
ki imajo radi  rekreacijo, na srečanja Pozdrav soncu. Pozdravili ga bodo vsak 
ponedeljek od 7.30 do 8. ure pri Lovski koči na Križu. Vabljeni brez prijav.
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Bolus - Ferjuc Cvetka s.p.
Gmajnica 124
1218 Komenda
Telefon: 041 44 33 09 

Nagrade: 
1. nagrada: izdelki v vrednosti 35€
2. nagrada: izdelki v vrednosti 25€
3. nagrada: izdelki v vrednosti 15€
4. in 5. nagrada: izdelki v vrednosti 
10€

Ukvarjamo se s pridobivanjem naravne gline za notranjo in zunanjo 
uporabo (pitje, mazila,mila). Glina je pripravljena ekološko čisto in 
ročno z ustreznim orodjem. Pregledana oz analizirana pa je pri zavodu 
za zdravstveno varstvo Kranj in fakulteti za gradbeništvo v Mariboru.

Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo 
REŠITEV GESLA) pošljite na naslov: Ure-
dništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda 
DO VKLJUČNO 9.  JUNIJA. Na kuverto na-
pišite: ime, priimek, naslov in pripišite Nagradna 
križanka. 

Nagrajenci križanke ARBORETUM VOLČJI 
POTOK, Volčji potok 3, 1235    RADOMLJE  

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
v Aplenci Glasilu občine Komenda, številka 04/2011:

1. nagrada – 1 x celoletna vstopnica – JOŽI in JOŽE ŽULIČ, MLAKA 
42, 1218 KOMENDA  
2. nagrada – 1 x družinska vstopnica – IVANA GAŠPERLIN, URHOVA 
ULICA 8, 1218 KOMENDA  
3. nagrada – 1 x vstopnica za 2 osebi  – MARIJA GRAD, GLAVARJE-
VA CESTA 2 2A, 1218 KOMENDA  
4. nagrada – 1 x vstopnica za obisk arboretuma – MARTA MARIN, 
GLAVARJEVA CESTA 36, 1218 KOMENDA  
nagrada – 1 x vstopnica za obisk arboretuma – MARJANA LAP, ŽEJE 
PRI KOMENDI 16, 1218 KOMENDA  

Čestitamo! Nagrade bo Arboretum Volčji Potok, Volčji Potok 3, 
1235  Radomlje srečnim  izžreban im reševalcem križanke poslal po 
pošti.



član skupine belaplus

Ljubljanska 3c, Kamnik
01/839-47-97

brezplačna dostava po vsej Sloveniji
akcija velja do 15.5.2011 oz. do razprodaje zalog

KREDITI     KREDITI     KREDITI     KREDITI     KREDITI     KREDITI     KREDITI

(Kabel, optična 800dpi, 3 btn, USB) 
Black/Green

REDNA CENA: 13,99 €
AKCIJSKA CENA: 6,99 €

Hladilnik ZANUSSI 
ZRB 327 WO1
Zanussi ZRB327WO1 kombiniran hladilnik je 
sestavljen iz 190 litrov prostornine hladilnega 
dela ter iz 64 litrov prostornine zamrzovalnega 
dela. Zanussi ZRB327WO1 kombiniran hla-
dilnik vsebuje steklene police. Spada v najvišji 
energijski razred A. Med delovanjem je izje-
mno tih, saj njegova glasnost znaša le 40 
dB(A). 
Mere ( Š x V x G) cm 180 x 54 x 60 cm
Garancija 2 leti.

REDNA CENA: 478,90 €
AKCIJSKA CENA: 299,99 €

INFORMATIVNI IZRAČUN 
NA 12 OBROKOV
POLOG 30,00 € + 11 x 26,77 €
EOM 17,69 %

Sprejemnik Sony KDL-40EX402 z diagonalo zaslona ve-
likosti 102 cm - 40“ je prava izbira za vse, ki želite kako-
vostno sliko in odličen zvok. Vgrajen ima tudi digitalni 
sprejemnik, ter vsebuje slovenske menije!, Full HD 1080, 
LCD z varčnim senzorjem, digitalni TV-sprejemniki in 4 
priključki HDMI DVB-C/T.

AKCIJSKA CENA 569,99 €

INFORMATIVNI IZRAČUN NA 24 OBROKOV
POLOG 57,00 € + 23 x 25,89 €
EOM 15,79 %

PHILIPS 52PFL8605H/12 LED TV
Tehnične značilnosti za: TV 52 PFL 8605H/12: - EDGE LED zaslon z diagonalo 132 cm, 
Ločljivost Full HD 1920 x 1080p, steklena plošča pred zaslonom - Osveževanje slike 200 Hz 
Clear LCD - 3D-Ready (potrebno dokupiti kit PTA02, vsebuje 1x oddajnik in 2x 3D očala)

PHILIPS HTS9520/12 DVD 
HTS 9520/12 DVD+receiver PHILIPS: uživajte v zvoku, ne glede na to kje v sobi ste. 360 
stopinjski zvočniki so narejeni tako, da vam zapolnijo sobo z zvokom in vam pričarajo užitke 
ob gledanju fi lma. 5.1 Blu-Ray kino sistem 360, Full HD 3D Ready za 3D fi lme, Izhodna 
moč RMS 800 W, Radijski sprejemnik FM RDS, digitalni, 40 postaj.

REDNA CENA KOMPLETA: 3.299,00 €
AKCIJSKA CENA KOMPLETA: 1.999,00 €

INFORMATIVNI IZRAČUN NA 36 OBROKOV
POLOG 199,90 € + 35 x 61,24 €
Eom:12,41 %

SONY KDL40 EX 402 KDL

Miška CANYON 
    CNR-MSPACK1SP


