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Ustanova Petra Pavla Glavarja (UPPG) iz Ko-
mende je v sodelovanju z Občino Komenda in 
Kulturnim društvom Komenda 3. marca v dvorani 
Kulturnega doma Komenda z igro slovenskega 
pisatelja in dramatika Zorka Simčiča Leta nič, en 
dan potem pripravila lepo in tudi sodobno (glede 

Najlepši dar so otroci

na razprave o vrednoti družine v slovenski javnosti) darilo materam in 
ženam (pa tudi možem) v naši občini. Gostujoči igralski »kvintet« Lju-
biteljskega gledališča Teharje - Celje se je že 72. izkazal s prepričljivo 
predstavo »odrešenjskega sporočila božične noči«. »Izkazal« se je 
82-letni režiser Peter Simoniti, pa tudi nad predstavo navdušeni župan 
Tomaž Drolec z besedo o miru in lepoti družinskega življenja, katerega 
najlepši dar so otroci, z zahvalo igralcem in podarjenimi rdečimi vrtnica-
mi vsem navzočim materam, ženam in dekletom na odru in v dvorani. 

Jože Pavlič 

Deseti šopek in čestitke Viharniku

In tako smo sklenili letošnji prireditveno nadvse bogat, razgiban in pri-
srčen mesec marec v občini Komenda, ki so ga ob sprejetem občinskem 
proračunu obeleževala predvsem mamam, ženam, dekletom in jubilejem 
namenjena dogajanja. Še posebej pa so izstopali konec minulega tedna 
ob čistilni akciji in pospravljanju pred bližnjim praznovanjem v aprilu 
dogodki, ki so nas  spodbudili in nekako preželi s ponosom.

Poznana srečanja v športni dvorani v Komendi pod naslovom Šopek za 
mami so se letos poklonila nežnemu spolu že desetič. Sreču Korbarju, ki 
je leta skrbel in sedaj poskrbel še za okroglo številko, velja zahvala. Prav 
tako tudi ansamblu Viharnik, ki pa je šopek okronal s svojo praznično 
20-letnico. Bogat večer z nastopi številnih glasbenih skupin so Viharniki 

lepo povezali s skupnimi nastopi na odru z njimi. Bila je lepa revija glasbe 
in zabave. Pravi bonbonček na glasbeno-voščilni torti pa je bil, že kar 
začetek. Čeprav smo komajda verjeli napovedim izpred leta, smo tokrat 
dočakali presenečenje – PRVI NASTOP GODBE KOMENDA pod vod-
stvom dirigenta Gašperja Selka. Srečo in Saša, čestitke in hvala.

A. Žalar

Župan je čestital Martinu Vodlanu, vodji ansambla Viharnik

Srečo Korbar in Srečo Kos sta prinesla tudi torto. Harmonikarji Martina Vodlana so bili prisrčen šopek prireditvi.
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VSEM OBČANKAM IN OBČANOM 

ŽELIM VESELE IN DOŽIVETE 

VELIKONOČNE PRAZNIKE. 

ŽELIM, DA BI V SEBI VEDNO 

ZMOGLI NAJTI MOČ IN VOLJO ZA 

PREMAGOVANJE OVIR ZAHTEVNEGA 

ČASA IN S TRDNIM ZAUPANJEM 

STOPALI V PRIHAJAJOČE DNI. 

MIHA NOVAK 

NAČELNIK UPRAVNE ENOTE 

KAMNIK S SODELAVCI 

MISEL IN IZROČILO 

VELIKE NOČI NAJ BOSTA 

SPODBUDI NA POTI K SKUPNIM 

ŽELJAM IN CILJEM.

VSEM OBČANKAM IN OBČANOM ŽELIM 

LEPO IN VESELO PRAZNOVANJE VELIKE NOČI. 

Tomaž Drolec

ŽUPAN OBČINE KOMENDA 

s sodelavci

PRAZNIK

Praznični skeč z naslovom Čeber in z bogatim vokalno glasbenim veče-
rom pa je pripravilo konec minulega tedna tudi društvo Dramska skupi-
na Križ. Pod režijo večera v polni dvorani, kjer so poleg članov dramske 
skupine nastopili še ljudski pevci iz Krašnje, Pevke iz Domžal, Ljudska 

Lepo praznično darilo pa so sredi meseca dobile mamice v Mostah. Zanj 
je tudi letos poskrbel krajevni odbor rdečega križa Moste skupaj s šolo 
in vrtcem. Do zadnjega kotička so mamice napolnile večnamenski pro-

Zate draga mati

Praznično darilo v Mostah

pesnica Marija Koželj iz Komende, Ženska vokalna skupina Brinke iz 
Grosuplja, Domači fantje iz Komende, Ljudski pevci iz Blagovice in 
Marija Vilar, se je podpisal Franc Martinjak. Bogato in lepo je bilo.

 – A. Ž.  

stor v šoli, kjer so jim s prisrčnimi nastopi po scenariju mentoric česti-
tali za praznik najmlajši in učenci.           

– A. Ž.
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ŽUPANOVA BESEDAAplenca Glasilo občine Komenda 1/2012

Letošnji občinski proračun je po seji sredi 
marca pod streho. Čeprav je še na odborih 
pred sejo občinskega sveta kazalo, da se 
lahko zgodijo »presenečenja« pri amand-
majih, le-teh potem ni bilo. Proračun je bil 
nazadnje, bi rekli, nekako s silo prilik vsem 
usklajeno primeren. In kako ga vi komenti-
rate?  

»Po tako imenovanem drugem branju in 
sprejetju se nekako ne morem znebiti vtisa, da 
je letošnji proračun preveč napihnjen. Toda, da 
se takoj popravim, takšna je pač naša zakono-
daja. Zakon namreč pravi, da morajo biti vsa, 
tudi na podlagi državnih razpisov med letom 
načrtovana in pridobljena nepovratna sredstva, 
vključena v proračun. In prav zato smo sicer za 
letos nekako 7 milijonov težak občinski prora-
čun povečali še za okrog tri milijone evrov; pa 
čeprav tega denarja letos praktično ne bomo 
koristili. Investicijski program izgradnje kana-
lizacije se bo namreč začel pozno jeseni. Plači-
lo teh investicij pa naj bi bilo v prvih mesecih 
naslednjega leta.«

Kakšni pa so sicer ta trenutek izgledi? 
»Precej negotovi. Kaže, da tudi pogodbe ne 

bodo podpisane v predvidenih rokih. Kriza 
namreč dela svoje in vlada že umika razpise, ki 
jih je prejšnja vlada razpisovala. Tako je uma-
knjen razpis, na katerem smo kandidirali za 
128.000 evrov. Ta denar nam po sporazumu 
znotraj LUR pripada, vendar bo sedaj zaradi 
umaknjenega razpisa do nadaljnjega obnova 
strehe na občinski stavbi odpadla. 

Prav tako še ni znano, kako bo z razpisom, 
na katerem se javljamo za obnovo in ureditev 
križišča pred občinsko zgradbo. Samo upamo 
lahko, da ne bo umaknjen zaradi vladnih var-
čevalnih ukrepov.

Sicer pa oba omenjana razpisa nista tako 
zelo pomembno kritična za našo občino. Je pa 
vsekakor kar pomemben, da ne rečem kritičen, 
že omenjeni razpis za izgradnjo kanalizacij-
skega sistema. Vemo, da smo (kot država) 
dolžni do konca leta 2015 zagotoviti vsaj 
95-odstotno urejenost oziroma pokritost z od-
vodnjavanjem in čiščenjem odpadnih - fekalnih 
voda v občini. Naša naloga je, da bo zadnji ra-
čun v občini za zgrajeno kanalizacijo izdan 
najkasneje do konca avgusta leta 2015; torej še 
dobra tri leta je do takrat.«

In kako, da nas sedaj ta rok nekako drži 
za vrat? Mar se ni dalo prej?

»Prav vesel sem tega vprašanja, saj lahko 
povem, da prej glede nepovratnih sredstev ni-

Župan Tomaž Drolec

Okvir možnosti in iskanj
Morda kar malo preveč napihnjen proračun. – Negotovi izgledi; 
upajmo, da ne pri kanalizaciji. – Z manj denarja bi naredili več, kot 
nas bo sedaj veljala rešitev samo enega problema. To si velja zapo-
mniti. – Pohvala vsem organizatorjem spomladanskega prebujenja 
po društvih, posebej pa organizatorjem čistilne akcije, Konjeniške-
mu klubu, Sejmu in Šopku, ko smo dobili tudi Godbo Komenda.

smo prišli na vrsto. Prednost so imeli večji 
kraji, kjer se z manjšim vlaganjem pokrije več 
gospodinjstev. No, omenjeni projekt sedaj pri-
javljamo skupaj z občinami Mengeš, Kamnik, 
Domžale, Moravče. Ta prostorska širina pa 
ima tudi določeno težo, da nepovratna sredstva, 
do katerih smo vsekakor upravičeni, morda 
vendarle dobimo. Koliko bo tega denarja, če 
ga dobimo, tudi še ni znano; za zdaj smo pri 
obljubljenih 70 odstotkih. Ne bom pa presene-
čen, če jih bo manj. Podpis pogodbe pričakuje-
mo konec avgusta, kar pa, kot že rečeno, se 
lahko tudi odmakne.«

Je pravilen podatek, da je izgradnja 
manjkajočega kanalizacijskega sistema v 
občini Komenda ovrednotena na nekaj 
manj kot 8 milijonov evrov?

»Ja, v tem znesku pa je tudi prek 700 000 
evrov našega prispevka za sanacijo Centralne 
čistilne naprave v Domžalah. Prav tako je v 
tem tudi odsek, ki se gradi sedaj od Nasovč do 
Čistilne naprave nasproti šole in vrtca na Gla-
varjevi. Tako bo potrebno poleg sredstev, ki jih 
imamo v letošnjem proračunu, in s katerimi 
bomo povezali kanalizacijo od vrtca v Komen-
di in kanalizacijo na križišču pri Kralju v Mo-
stah, zagotoviti v letih 2013, 2014 in 2015 v 
proračunih še skupaj prek 2 milijona evrov la-
stnih sredstev; in to pod pogojem, da država 
svojega deleža ne zmanjša, sicer bo znesek 
lahko celo večji. 

Ker pa vemo, da poleg kanalizacije gradimo 
in obnavljamo tudi ostalo infrastrukturo (voda, 
javna razsvetljava, nova asfaltna prevleka), se 
bodo stroški najmanj podvojili. Izgradnja 
plinskih in telekomunikacijskih vodov pa ne 
bo občinski strošek, ker jih gradita koncesio-
narja.«

Kje po smo po vseh dogajanjih in odprtih 
vprašanjih sedaj z varstvom najmlajših, z 
vrtcem?

»Stanje in slika nista prav 
nič rožnata; sploh, če pomi-
slim na našo željo za izgradnjo 
novega centralnega vrtca. Naj 
spomnim na že večkrat ome-
njeno možnost najema 2-mili-
jonskega kredita, ki jo še ima 
naša občina. Pa nam je ta mo-
žnost, žal po lastni neumnosti, 
splavala po Pšati. V sprejetem 
proračunu ta mesec je jasno 
prikazan znesek 177.000 
evrov za plačilo posojila. Naša 

obveznost pa bi bila lahko vsaj še enkrat višja. 
A nam je naš nadzorni odbor možnost za po-
stavitev vrtca zapravil. In tako bomo, trdim, 
vrgli stran spet 200.000 evrov za postavitev 
montažnega vrtca poleg sedanjega v velikosti 
petih igralnic. 

Zaradi nagajanja in politikantstva v občin-
skem svetu pa smo se, na mojo veliko žalost, 
že poslovili od štirih novih igralnic v Medge-
neracijskem centru. Ne morem in ne morem 
pozabiti, da so, še do nedavna moji zavezniki, 
preprečili gradnjo centra, ki bi se dobesedno 
sam izplačal. Občino bi na leto stal največ 
200.000 evrov, po petnajstih letih pa bi vse 
obveznosti usahnile, saj bi bil center izplačan 
in v lasti fi rme, katere 100-odstotni lastniki bi 
bili mi sami. Prepričan sem, da se svetniki ta-
krat niso zavedali, kaj uničujejo. Se namreč 
danes sploh zavedamo, da se zaradi njihove 
takratne odločitve ne soočamo samo s pomanj-
kanjem prostorov za vrtec, ampak tudi s pre-
majhnimi prostori za zdravstveno dejavnost, 
za fi zioterapijo??!!!

Tako probleme sedaj rešujemo vsakega po-
sebej. A kakršnokoli rešitev bomo že našli, bo 
nazadnje dražja, kot je bila načrtovana takrat. 
Ironija pri tem torej je, da svetniki zaradi de-
narja niso potrdili izgradnje centra, sedaj pa 
boljših predlogov nimajo oziroma ne dajo. 

Trenutno imamo možnost nakupa 6-oddelč-
nega vrtca na Šmidovem travniku v okviru 
novega naselja, a je ta izgradnja mogoča šele 
prihodnje leto. Ponuja se možnost nakupa 
prostorov bivše trgovine Kočna (kasnejši Tuš) 
za potrebe zdravstva in fi zioterapije. Obe de-
javnosti imata namreč veliko premajhne pro-
store. Skratka, na svetnikih bo odločitev, v ka-
teri smeri bomo iskali izhod iz žalostnega 
stanja, v katerem smo se znašli.«

To dejstvo je bilo povedano tudi na občin-

Gradnja trenutno poteka od Nasovč in naprej. 
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AKTUALNO
skem svetu. Pa smo potem (recimo kot »ne-
prijetna nerodnost«, ki nam ni všeč) slišali, 
da nehajmo sedaj to ponavljati v nedogled.  

»Verjamem, da je ta resnica za tiste neprije-
tna, vendar pregovor pravi, če laž desetkrat 
ponoviš, postane resnica. In zato, da se ne bi še 
kdaj podobno ponovilo, velja to resnico še 
večkrat ponoviti; zaradi spomina občanov.«

Morda za konec še beseda, dve o še drugih 
dogajanjih v marcu?  

»Naj pa pohvalim vse organizatorje čistilne 
akcije; in seveda vse udeležence, med katerimi 
pa prav zagotovo ni bilo tistih, ki so krivi za to, 

da mora takšna akcija sploh potekati, oziroma 
niso opravili starševske naloge in vzgojili 
svoje otroke v ljudi, katerim na misel ne pride, 
da bi naravi naredili krivico, ki jo sedaj ozave-
ščeni občani popravljajo s svojim skrbnim 
ravnanjem do našega okolja.

Pohvala velja Konjeniškemu klubu za lani 
dosežene uspehe in rezultate in še posebej na 
sejemskem področju. S sejmom, ki ga odpira-
mo, oziroma smo ga pravkar odprli, smo posta-
li resnično mednarodni tudi na gospodarskem 
področju. Po lanskem podpisu o sodelovanju 
imamo tokrat že prve predstavnike iz Sremske 

Mitrovice povezave pa se nakazujejo in nad-
grajuje sploh v prihodnje. Skratka, sejem v 
Komendi je odprl veliko okno v jutrišnjo go-
spodarsko razsežnost in sedanja Poslovna cona, 
ena največjih in najlepših v državi, je pri tem 
pomemben razvojni gospodarski in družbeni 
spodbujevalec za občino in življenje v njej.

In nazadnje še pohvala vsem organizatorjem 
spomladanskega prebujenja po društvih; še po-
sebej prirediteljem in organizatorjem prireditve 
Šopka za mami in čestitka, da smo prav na de-
seti prireditvi dobili tudi Godbo Komenda.«

Andrej Žalar 

Jože Sušnik, predsednik GZ Komenda: »S tem 
mislim predvsem na delo v naših treh društvih 
Moste, Komenda, Križ.«

Komenda – tudi pomem-
bno sejemsko okno 
Sejem v Komendi je v teh dneh že 17. leto 
zapored odprl pomembno in iz leta v leto 
bolj obiskano razstavno in gospodarsko 
prireditev. Letos je na blizu 30.000 kvadra-
tnih metrih razstavnih površin največje šte-
vilo razstavljavcev - prek 600.

V izobraževalnem programu so organiza-
torji v Konjeniškem klubu Komenda tokrat 
namenili posebno pozornost socialni varno-
sti kmetov in zavarovanju ter socialni po-
moči iz naslova kmetijske dejavnosti. Ob 
številnih praktičnih predstavitvah (demon-
stracijah) obiskovalci lahko spremljajo, ka-
ko naj poteka varno delo v gozdu in številne 
druge dejavnosti od vrtičkarstva, pridelave 
zelenjave in tehničnih varnosti pri uporabi 
strojev in orodij itn. 

Da sejem postaja vse bolj mednarodni pa 
smo po lanskem podpisu o nameri za sode-
lovanje zasledili iz Sremske Mitrovice pre-
cejšen obisk in udeležbo razstavljavcev. 
Slednje so še posebno zanimale možnosti 
za vstop v Evropsko unijo. Sicer pa sejem 
iz prireditve v prireditev dosega večjo 
mednarodno razsežnost. Ena od številnih 
zanimivosti in posebnosti na sejmu pa bo 
tudi 2. državna razstava goved cikaste pa-
sme, ki jo je pripravilo Združenje rejcev 
avtohtonega cikastega goveda Slovenije. 

A. Žalar  

Srečanje štipendistov 
in sodelavcev UPPG
V petek, 23. marca, zvečer je bilo prvo sre-
čanje vseh dosedanjih štipendistov in sode-
lavcev UPPG v dvanajstih letih njenega 
obstoja in delovanja. Udeležencem so 
spregovorili predsednica uprave ustanove 
dr. Marta Ciraj, predsednica Odbora za do-
deljevanje štipendij dr. Angelca Žerovnik in 
nekdanja štipendistka Mateja Jurkovič. Sli-
šali smo živahno ion spodbudno razpravo. 
Srečanje se je končalo v prijateljskem duhu 
in pomenku ob pogostitvi, ki sta jo pripravi-
la Občina Komenda in podjetnik Tomaž 
Lah. Več v prihodnji številki.

Jože Pavlič 

V Uredništvu Aplence želimo 
vsem občankam in občanom 
Vesele velikonočne praznike.
Naslednja številka bo izšla 26. aprila, zato 
prosimo da nam majske in čestitke ob ob-
činskem prazniku pošljete oziroma sporoči-
te najkasneje do 12. aprila.

Vse dopisnike in pisce tekstov v Aplenco 
pa prosimo naj prispevki ne bodo daljši od 
3000 znakov vključno s presledki; razen 
posebej dogovorjenih in opredeljenih. Dalj-
še in izven dogovorjenih okvirjev bomo 
prisiljeni krajšati.

Uredništvo

Za Gasilsko zvezo uspešno leto
Po občnih zborih v 

vseh treh društvih se 
je na seji 23. marca 
sestala tudi skupščina 
Gasilske zveze Ko-
menda, na kateri je 
predsednik Jože Su-
šnik v poročilu o delu 
poudaril, da so v Ga-
silskem društvu Mo-
ste zadnje leto veliko 
skrb namenjali ope-
rativi. Pohvalil je še 
posebej poveljnika, 

»ki ima zelo izurjeno moštvo.« Čestitke pa mu 
veljajo za tekmovanja Fightger Combat doma, v 
Evropi in celo v Ameriki. Svetoval pa je Moša-
nom, naj malo bolj delajo z mladino.

 PGD Komenda »se kar dobro ukvarja s 
članicami in mladino in njihove članice pose-
gajo po najvišjih mestih v državi. PGD Križ pa 
mora v vasi delati v vseh dejavnostih, kar v 
drugih vaseh ni potrebno, ker imajo druga 

društva. Kriški gasilci 
dobro delajo z mladino, 
malo pa so zatajili pri 
članicah.«

Predsednik Sušnik je 
tudi ugotovil, da je bilo 
delo v zvezi lani bolj 
recesijsko, čeprav, kot 
je poudaril, z občino in 
županom gasilci dobro 

sodelujejo. Letošnji proračun je celo večji. 
Lani so s civilno zaščito postavili tudi novo 
poveljstvo. Sicer pa bodo letos gasilci v GZ 
Komenda, ki ima 734 članov in je druga najve-
čja po številu članov za Društvom upokojencev 
v občini Komenda, organizatorji več srečanj. 
V programu imajo srečanje veteranov regije 
Ljubljana III, občinsko tekmovanje za Komen-
do in Kamnik, tekmovanje za mladino.

Na skupščini je Jože Brlec mlajši iz Gasil-
ske zveze Slovenije pojasnil nekatere spre-
membe statuta na področju organizacije in 
operative, pri čemer pa so bili v razpravi člani 
precej kritični zaradi neusklajenega seznanja-
nja društev z vrha zveze. 

Za uspešno delo se je gasilcem v zvezi za-
hvalil tudi župan Tomaž Drolec; še posebej 
tudi podžupanu Romanu Koncilji, ki si je 
prizadeval, da je bil narejen pomemben prvi 
korak na področju organiziranosti in delovanja 
civilne zaščite v občini. Pozdrave in čestitke za 
delo in sodelovanje pa so GZ Komenda na 
skupščini izrekli tudi predstavniki iz sosednjih 
gasilskih zvez.

A. Žalar

Jože Brlec
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POGLEDI

Nič nenavadnega ni, da stoji krščanski praznik vstajenja, novega življe-
nja, v začetku pomladi, ko se vse obnavlja in znova kali, zeleni, brsti in 
cveti. Je prav sonaravno. V tem pomladnem izbruhu življenja lahko 
vsebino praznika vsaj od zunaj in nekako oddaljeno dojemajo tudi tisti, 
ki jim evangelij Jezusovega življenja, trpljenja, smrti na križu in vstaje-
nja ni notranje privzeta resnica in jim je velikonočno praznovanje bolj 
folklora butaric, hrena, pirhov, šunke in potice. 

Prvim kristjanom, tistim, ki so Jezusa spremljali skozi življenje, - ki 
so se razbežali ob njegovi pogibeli in se znova zbrali potem, ko so ga 
mnogi srečali in „z njim jedli in pili“, kakor pričuje apostol Peter v svoj 
zagovor, da se ni oprijel izmišljenih bajk ampak svojega neizpodbitnega 
izkustva, - tem prvim kristjanom pa je Kristusovo vstajenje pomenilo 
vse in jim radikalno spremenilo življenje, saj so doživeli resnico, da 
smrt nima zadnje besede.

Ko je bivši preganjalec kristjanov Savel, ki je postal Pavel, v grškem 
zboru modrecev povzdignil svoj glas in skušal govoriti o vstajenju, so 
ga imeli za norega in mu zatrjevali, da ga bodo o tem poslušali kdaj 
drugič. V odklonilni drži sodobnega človeka in človeštva do Jezusovega 
vstajenja torej ni ničesar izvirno novega.

In vendar se je izročilo o tem dogodku, - ki je v marsičem korenito 
spremenil človeški svet, kar je pač evidentno, - ohranilo do današnjih 
dni in stoji izzivalno pred vsakomer izmed nas kot vprašanje: „Kaj pa ti 
praviš? Kdo sem? Ali sem ali nisem?“

Na to vprašanje odgovarjamo vsak po svoje. Nekateri z vero. Drugi 
z dvomom. Tretji z zavračanjem, češ da se upira razumu, da ni znan-
stveno dokazljivo itd. Vsaj te bi spomnil, da pozna znanost tudi razmi-
šljanja o možnem hkratnem obstoju mnogih presevajočih se univerzu-
mov. 

Vernim voščim ob veliki noči miru, o katerem Jezus pravi, da ga 
lahko najdemo le pri njem. Tistim, ki ne verujejo, pa obilo veselja ob 
spoznanju, da po mrtvilu zime vsakič znova prihaja tudi pomlad, ko 
narava oživi v veselju do življenja in nad življenjem. 

Matija Remše

1
Najlepši dar
Če bi me kdo vprašal, kdo ali kaj je najlepši dar svetu, bi mu brez 

dolgega razmišljanja odgovoril: »Ženska!«
O tem pričuje že Sveto pismo. Na samem začetku, v Prvi Mojzesovi 

knjigi (Genezi) v poglavju Začetki sveta in človeštva, piše: »Bog je 
ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril, moške-
ga in žensko je ustvaril.« (1 Mz, 1,27). Malo naprej, pri poglavju Človek 
v raju, pa, kako je Bog ustvaril žensko: »Ni dobro za človeka, da je sam; 
naredil mu bom pomoč, ki mu bo primerna.« (1 Mz, 2,18). Ustvaril jo je 
tako, da je »iz rebra, ki ga je vzel človeku, naredil ženo in jo pripeljal k 
človeku« (prim. 1 Mz, 2, 22), ki se je tega Božjega dejanja razveselil: 
»To je končno kost iz mojih kosti in meso iz mojega mesa« (prim. 1 Mz, 
2, 23).  Bog pa je določil: »Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater 
in se pridružil svoji ženi in bosta eno meso.« (1 Mz, 2,24).  

Marsikatera ženska se bo ob tem namrdnila: »To pa že ne, da bi bila 
na začetku človeštva ženska ustvarjena iz moškega!« Posebej še femi-
nistke. Bi celo zasukala zgodbo o stvarjenju človeka: »Moški so bili 
ustvarjeni iz nas, žensk, saj ženske rojevamo, moški nas le oplojujejo.«   

Apostol Pavel: Ženska naj v Cerkvi molči!
Navsezadnje tudi ne drži več to, kar je o ženski rekel apostol Pavel: 

»Mulier taceat in Ecclesiae« (Ženska naj v Cerkvi molči; prim. 1 Kor, 
14, 34), saj ima tudi tukaj vedno večjo in pomembnejšo vlogo. Najodlič-
nejšo je gotovo imela Marija, mati  Božjega Sina, ob njej pa mnoge 
svete žene, ki jih našteva in opisuje Sveto pismo, cerkvena zgodovina 

POD STREHO »ODLOK PRORAČUNA 
OBČINE KOMENDA ZA LETO 2012«
Kazalo je, da amandmaji, ki jih je vložila na proračun N.Si, ne bodo 
upoštevani, a se je med maratonsko sejo OS vendarle prikradla pomladan-
ska otoplitev. Nikoli N.Si ni brezkompromisno vztrajala pri svojih zahte-
vah. Tako smo tudi  v tem primeru našli kompromis skupaj s podporo 
vseh članov OS, občinsko upravo in županom. Upati je, da bo tudi v bo-
doče prevladal razum in spoštovanje do potreb vseh. Tako smo v  proračun 
umestili postavko za ureditev ceste v Suhadolah »Stagne«, o kateri že več 
let teče pogovor in bile dane obljube, da se sanira. Pričela so se že dela na 
starem spomeniško zaščitenem  župnišču, predvsem gre v prvi fazi za 
pridobitev novih in posodobitev starih prostorov, namenjenih dejavnosti 
verouka, pevskega zbora, skavtov in drugih skupin, ki delujejo v okviru 
župnije. Kot ostala društva v občini, potrebujejo prostor; doslej imajo na 
voljo samo dva. Samo verouk obiskuje preko 320 naših otrok. Hvala za 
podporo in razumevanje, da se nameni del sredstev za ta namen. 

25. marca praznujemo »materinski dan« in ob tej priložnosti želimo 
vsem ženam, materam, očetom vse dobro, veliko ljubezni in potrpežlji-
vosti pri vzgoji otrok. 

Danica Zmrzlikar, OO N.SI Komenda

»Vrednote so 
osnova vsega,
vse programske usmeritve strank so pov-
sem nepomembne, če ne bomo oblikovali 

temeljnega vrednostnega sistema,« je prepričan podpredsednik Nove 
Slovenije Matej Tonin, poslanec DZ.

Pomlad in vstajenje

Dve razmišljanji v mesecu žensk
vse do današnjih časov. Naj omenim le Judinjo sv. Judito, ki je šla v 
asirski tabor in vojskovodja Holoferna obglavila z mečem, sv. Katarino 
Siensko (1347-1380), ki je dosegla vrnitev papeža iz avignonske sužno-
sti, bl. mater Terezijo iz Kalkute (1910-1997), zgled dobrote in požrtvo-
valnosti do najbolj zapostavljenih, ustanoviteljico Gibanja fokolarov 
Chiaro Lubich (1920-2008), ki je med drugo svetovno vojno v italijan-
skem Trentu s pomočnicami pomagala vojnim sirotam, beguncem in 
siromašnim ljudem. Kot zadnjo Nemko Hildegard Burjan (1883-1933), 
ki jo je prefekt Kongregacije za zadeve svetnikov, kardinal Angelo 
Amato, 29. januarja letos v dunajski stolnici kot prvo parlamentarko 
razglasil za blaženo. Poslanka v avstrijskem parlamentu je leta 1919 
postala, da bi se uspešneje borila tudi za pravice žensk in njihovo dosto-
janstvo.

Slavospev ženski v Visoki pesmi
Lepše pesmi, kakor jo je judovski kralj Salomon zapel ženski v Viso-

ki pesmi, skorajda ne premore svetovna književnost. Vedno znova me 
preseneti zaročenčevo občudovanje zaročenke, bogastvo prispodob, 
bohotnost bližnjevzhodnega izražanja v tej pesnitvi: »Saj je tvoja ljube-
zen opojnejša od vina/…/kakor lilija med robidami, taka je moja draga 
med mladenkami /…/golobica moja v skalnih duplinah, v zavetju peči-
ne, pokaži mi svojo postavo, daj mi slišati svoj glas, zakaj tvoj glas je 
prijeten in tvoja postava prikupna/…/ kako lepe so tvoje noge v sanda-
lah, knežja hči! Obline tvojih bokov so kot koralde, delo mojstrovih rok 
/…/ tvoji dojki sta kakor dva mladiča, gazelina dvojčka /…/tvoja posta-
va je podobna palmi in tvoje prsi grozdom /…/tvoje prsi naj bodo kot 

Velikonočna Zmaga nad zlom, je zmaga vsega dobrega, je zmaga 
ljubezni nad sovraštvom, je novo upanje,je življenje.

Vsem občankam in občanom ter ostalim živečim v naši občini 
želimo blagoslovljene in radostne Velikonočne praznike z obilo 
medsebojnega razumevanja in spoštovanja.  

Nova Slovenija - Krščansko ljudska stranka 
OO N.SI Komenda
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v Komendi  z 860 člani pa  
povedo že samo naštete sek-
cije: Pevci, Folklorna skupi-
na, izletniška, pohodniška 
sekcija, balinarji, kolesarji, 
šahisti, pikado, smučarji, 
dramska sekcija.

Poslastica njihovih občnih 
zborov pa so vsakoletna pri-
znanja s čestitkami zlatopo-
ročencem oziroma jubilan-
tom. Letos so bili med 
zlatoporočenci Zofi ja in 
Franc Lipovšek z Brega, 
Brigita in Nikolaj Jagodic 
ter Vida in Peter Galjot iz 
Most. Biserna jubilanta pa sta Martina in Jože Kočar iz Most. 

Priznanja za delo pa so na zboru podelili Mihu Ferjucu iz Gmajnice, 
Stanetu Kotniku iz Kamnika, Slavki Alojziji Lap iz Most, Francu 
Grilcu iz Gmajnice in Janezu Slapniku z Gore. 

Na občnem zboru so društvu in članom čestitali in pozdravili skupno 
sodelovanje tudi 
predstavniki dru-
štev upokojencev 
iz sosednjih občin. 
Uspešno delo pa 
jim je zaželel tudi 
predsednik pokra-
jinske zveze dru-
štev upokojencev 
za Gorenjsko Ja-
nez Sušnik.

A. Žalar

DRUŠTVO

grozdi vinske trte in vonj tvojega diha kakor jabolka, tvoja usta kot 
najboljše vino, ki teče mojemu ljubemu v slast, drsi po ustnicah spe-
čih.« 

Kdo od moških bo dejal: Saj se je modremu Salomonu zmešalo, da je 
zapel takšno hvalnico ženski! To pa že ne piše v Svetem pismu! Pa piše, 
vendar ga je treba znati prav brati in razumevati. Kakor tudi žensko. In 
se ne pridušati nad njo, kakor se marsikateri moški v gostilni, misleč, 
kako se bo izkazal: »Baba je baba, najboljša je slaba!« Se hvaliti, kakšen 
ljubimec je, kot se moški radi, v resnici pa ženski še zdaleč niso kos in 
ji zaradi drugačnosti njene narave in poslanstva tudi ne morejo biti, pa 
tudi nobenega smisla nima k temu težiti. »Seks ni zgolj tisto miganje not 
pa ven,« je celo študente teologije podučil rajni profesor moralke dr. 
Štefan Steiner. 

Ženska – breza, moški – hrast 
Veliki slovenski psiholog dr. Anton Trstenjak je takšnim »junakom« 

odgovoril z odločnostjo komajda dobro poročene žene, ki je svojega 
moža hitro ustavila, ko je menil, da se mora čim večkrat na dan izkazati 
v postelji; da »ne bosta postavljala rekordov«. S tem mu je dala vedeti, 
da spolna dejanja niso edino pomembna v zakonu. Res pa bi moralo pri 
poročenih veljati, da »odeja vse poravna«, kar omenja tudi Trstenjak. 
Kakšna je razlika med moškim in žensko, slikovito  ponazarja z dvema 
drevesoma: brezo kot primerjavo za žensko in hrastom za moškega. 
Breza je sicer na videz slabotna, vitka in krhka, jo vihar upogiba, a ne 
zlomi, hrast pa, čeprav je na zunaj tako veliko in mogočno drevo… 
Potrditev tega so številne žene in matere, ki jih še tako velike preizku-
šnje in stiske niso strle, može pa so. Torej drži pregovor, da »ženska 
podpira tri vogale pri hiši, moški pa le enega«. Možje temu sicer ugo-
varjajo, da najpomembnejšega – krušnega, kar je tako njihova dolžnost, 
saj so skrbniki hiše in družine. Danes tudi to glede mož ne velja več, saj 

ženske prevzemajo 
vse odgovornejše 

naloge na najrazličnejših področjih, celo značilno moških. Pri nas je 
bila donedavna ministrica za vojsko ženska – Ljubica Jelušič, v medna-
rodni politiki blesti Nemka Angela Merkel. Tudi nova slovenska vlada 
ima ministrico. Žal le eno – Ljudmilo Novak – , a to zelo močno in od-
ločno. Je pa še veliko žensk na zelo uglednih in odgovornih položajih. 
Klobuk dol pred njimi! Tudi pred ženskami v naši občini! 

Iz resničnega spoštovanja do ženskih sposobnosti, prizadevnosti in 
drugačnega, a uspešnega reševanja stvari, kot je to v navadi pri moških. 
Čeprav se nam kdaj pobesi nos, smo užaljeni, celo prizadeti v svojem 
ponosu, moramo vendarle, če smo iskreni, priznati, da bi nam brez 
žensk in žena trda predla. Tako smo ustvarjeni. Kot polovici, ki sodita 
skupaj, bitji, ki se iščeta, dokler se ne najdeta in zaživita skupaj, nada-
ljujeta družinski in človeški rod. Zato moškemu res ni, kot je ugotovil 
dobri Bog, ko je gledala Adama samega v raju, dobro samemu biti, mu 
je zato dal družico Evo. Krono stvarstva. Lepšega darila mu ni mogel 
dati, ne premore zemlja. Bitje, ki mu, kot modri Salomon, pojejo hval-
nice pesniki in pisatelji vseh časov, ga upodabljajo kiparji in slikarji, 
povzdigujejo glasbeniki in modni ustvarjalci. Dekle, ki s svojo lepoto in 
milino mami fante in privablja snubce, ženo kot spremljevalko, sveto-
valko in tudi najboljšo prijateljico možu ter mater s tisočimi izrazi in 
dejanji njene materinske ljubezni, podarjanja, odpuščanja in spodbuja-
nja.

Spraševanje ob dnevu žena in materinskem dnevu 
Ob dnevu žena in materinskem dnevu je prav, da si moški to prikliče-

mo v spomin in zavest, obenem pa smo v srcu in tudi dejanjih hvaležni 
nadaljevanje na naslednji strani

»Program, ki smo si 
ga zastavili v lanskem 
letu, smo uspešno in v 
celoti uresničili. Vse 
sekcije, kar 10 jih je, 
so vse leto pridno de-
lale. Aktivno smo so-
delovali v pripravi in 
izvedbi 10 prireditev 
ob občinskem prazni-
ku v maju mesecu,« je 
na občnem zboru 
Društva upokojencev 
Komenda v svojem 
poročilu o delu dru-
štva in številnih sekcij 
ugotovil predsednik 
Janez Čebulj.

»Kot eden od ustanoviteljev Zavoda za medgeneracijsko središče 
Komenda, smo se, skupaj z ostalima ustanoviteljema, intenzivno in 
konstruktivno vključevali v razreševanje težav v zvezi izgradnje Med-
generacijskega centra.« Kot potencialni bodoči uporabniki storitev, ki bi 
jih starejšim nudil Zavod, smo še kako zainteresirani za ugodno in 
čimprejšnjo razrešitev trenutnih težav. 

Društva upokojencev Cerklje, Bukovica Šinkov turn in Komenda 
skupaj so izvedla prireditev Skupaj se mamo fl etno. Eden najpomemb-
nejših dogodkov v lanskem letu pa je bilo vsekakor praznovanje desete 
obletnice delovanja Mešanega pevskega zbora. Zbor je prek celega leta 
imel kar 17 nastopov na mnogih prireditvah v občini in izven občine in 
tudi države; na Pokrajinskem srečanju pevskih zborov na Bledu, kjer so 
se uvrstili na sam vrh zborovskega petja, v Slovenskih Konjicah pa na 
avstrijskem Koroškem. Za uspehe so seveda zaslužni pevke in pevci, 
najbolj pa vodja Miha Ferjuc in umetniški vodja Ignac Gorjanc.

Kako vsebinsko bogata in razvejana je dejavnost največjega društva 

Največji in tudi najbolj delavni v občini

Jubilanti (od leve): biserna Jože in Marija 
Kočar iz Most ter zlata Brigita in Nikolaj 
Jagodic iz Most

Društvu in vodstvu je čestital za delovne uspehe 
tudi predsednik gorenjske  zveze Janez Sušnik.  

Priznanja za delo pa so na zboru podelili (z de-
sne) Mihu Ferjucu iz Gmajnice, Stanetu Kotniku 
iz Kamnika, Slavki Alojziji Lap iz Most, Francu 
Grilcu iz Gmajnice in Janezu Slapniku z Gore. 
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AKTUALNO

za to, kar prejemamo od žensk, naj bo to od deklet, žena in mater. V 
zavedanju, kako prazen, pust in brezciljen bi bil svet brez njih, naše ži-
vljenje. In naredimo čim več, da nam bo »v dvoje« še lepše. Spoštujmo 
in ljubimo svoje žene, jim priznavajmo njihovo dostojanstvo, enako-
pravnost z nami, velike sposobnosti in zasluge, predvsem pa njihovo 
vzvišeno poslanstvo – biti mati! Letošnji dan žena in materinski dan sta 
bili novi spodbudi in priložnosti za to, za koga pa tudi morebiti tudi 
opomin.     

Jože Pavlič  

2
in mednarodni praznik

Slovenska pisateljica, ki je umrla leta 1926, stara komaj 48 let, je za-
pisala:

»Zopet verjamem v svojo moč, v svoje zmožnosti in svojo voljo in 

vem, da ne omagam pred ciljem!«
Moč in volja žensk je bila in je moč, da danes praznujemo 8. marec - 

mednarodni praznik žensk.
Spomnimo se na ta dan in vsak dan v letu na Klaro Zetkin – nemško 

revolucionarko, na Roso Luxemburg - nemško socialistično političarko, 
spomnimo se  vseh 21 žensk slovenk, nosilk ordena NARODNI HEROJ, 
spomnimo se Angele Dorč-Ocepek in Mare Rupena; organizatorki vodi-
teljici I. kongresa Slovenske protifašistične ženske zveze pred 69. leti, ko 
so slovenske ženske pričele  pisati svojo zgodovino. Naj naš spomin 
obudi spomine na tisoče slovenskih žensk, ki so se skupaj z moškimi z 
ramo ob rami uprle zavojevalcu slovenskega naroda. Hvala vsem sloven-
skim materam, ki so v letu 1941-1945 pošiljale svoje hčere, sinove, može 
v gozdove, zavedajoč se, da se mogoče ne bodo več vrnili, pa vendar v 
upanju, da te žrtve ne bodo zaman in da je to davek takratne generacije, 
da mi danes živimo v svobodi kot državljani republike Slovenije.

Stane Pirnat

nadaljevanje s prejšnje strani

Med šestimi nominiranimi alpinističnimi 
vzponi za leto 2011 za alpinističnega » Oskarja 
je žirija ob bok ostalim 4 vzponom s celega 
sveta postavila kar dva slovenska vzpona. Ki-
tajska 2011 v Xuelian Nort East in Charakusa 
2011 na K7 West. Vsi naši alpinisti so za to 
prestižno priznanje normirani prvič.

Vodja odprave »Kitajska« je bil komendski 
občan Aleš Holc s Klanca, član alpinističnega 
odseka Planinskega društva Kamnik. Pogorje 
Xuelian je še popolnoma »nedolžno«. Domala 
na noben vrh še ni stopila človeška noga. Xue-
lian West East je bil še nepreplezan vrh in ima 
2400 m visoko steno. 

Trije fantje – Aleš, Peter Juvan in Igor Krem-
ser, člana Akademskega   alpinističnega odseka, 
so se lotili cilja drzno, raziskovalno in z pravo 

Sloveniji dve nominaciji za ZLATI CEPIN
Alpinizem je ljudem pod Kamniškimi hribi položen v zibelj. Kamniško-savinjske alpe niso mogočno 
gorstvo, so le majhna veriga belih apnenčastih vrhov Vzhodnih Alp. So pa izredno lepe, a krušljive-
šodraste. Morda se ravno zato mladi fantje ki se zaganjajo pod njih ostenja prekalijo v tako močne 
zaljubljence v naravno skalo in snežni kristal. Alpinizem ni le šport in trening-je način življenja. 

idejo. Smer so poimenovali Raz 
zaupanja in jo posvetili prijatelju 
Andreju Magajni. Kot je povedal 
naš vrhunski alpinist, tudi dobitnik 
že dveh zlatih cepinov Marko Pre-
zelj, in tudi Komendčan s Križa: 
»Realizirana ideja je kot športni 
dosežek vrhunske kakovosti.« 

Za 20. cepin je strokovna žirija 
s celega sveta kar mesec dni raz-
pravljala in ocenjevala alpinistične 
vzpone leta 2011in med najodlič-
nejše vzpone vsega sveta uvrstila 
dva Slovenska. Odločili so se za 
vzpone, ki najbolj ponazarjajo 
raziskovalni alpinizem na visoko 
tehnični ravni v minimalnem slogu 

ob upoštevanju varovanja 
okolja.

Šest izbranih med 88. je dokaz spo-
sobnosti in odločnosti 15 alpinistov, ki 
so v zelo težkih pogojih v malo znanih 
predelih najbolj mogočnih gorovjih 
sveta videli cilj.

Aleš Holc je na svoji spletni strani 
zapisal, da je 13256 dni od rojstva do 
dogodka. Rojen je 1975. leta v Ljublja-
ni. »Moje gnezdo in pristan je moja 
družina; sem poročen in oče treh otrok.« 
Z alpinizmom se ukvarja od leta 1993, 
alpinist je postal 1996. in alpinistični 
inštruktor 2000 leta. Živeti z gorami in 
v naravi mu pomenita edinstveni odklop 
v prvinsko okolje kjer črpa mir in 
energijo za svoje ravnotežje. V gorah je 
spoznal zanimive ljudi in stkal čudovita 
prijateljstva.

Pleza v skali, ledu, alpinistično smu-
ča v Sloveniji, Tien Shanu, v Himalaji 
(o tem smo v Aplenci že pisali). Do se-
daj je v 18. letih opravil preko 500 ple-
zalnih vzponov v skali, ledu in alpini-

Aleš bo aprila pripravil Predavanje in prikaz 
nominiranega vzpona in njegove alpinistič-
ne poti v Komendski knjižnici. Pridite in 
doživeli boste srčnost in predanost.

stičnih spustov. Več let je vodil, in še vedno 
aktivno sodeluje, Alpinistično in športno-ple-
zalno šolo v Kamniku.

Po izobrazbi je univ. dipl. socialni delavec in 
vzgojitelj otrok in mladostnikov s čustvenimi in 
vedenjskimi težavami. Zadnja leta dela z mla-
dostniki in njihovimi starši na vzpostavljanju 
prostora v družinskih sistemih, zato da se vsi 
člani varno začutijo. Aleš pravi da poleg druži-
ne, alpinizma in službe njegovo življenje polni 
še glasba, fotografi ja, padalstvo, surfanje, vesla-
nje, modelarstvo in obnavljanje lastnega doma. 
Zdi se, kot da imajo nekateri več kot 24 ur na 
dan, in ti ljudje živijo skromno in tiho v Komen-
di. In še ena Aleševa misel »Življenje je pre-
kratko, da bi si privoščil veliko napak.« 

V dogovoru z Alešem sem naglas razmišljala 
Katja Tabernik
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AKTUALNO

Prvo nedeljo v letošnjem marcu je Kranjska 
Gora gostila 10. jubilejni Čarobni dan, dobro-
delni družabni dogodek v organizaciji družbe 
Netvizija in Občine Kranjska gora ter številnih 
pokroviteljev dogodka.

Družinam je RTC žičnice Kranjska Gora 
omogočil ugodno družinsko smuko za ceno 
ene smučarske karte. Sončna Kranjska Gora je 
napolnila prizorišče čarobnega dne in smučišča 
z nadobudnimi smučarji in njihovimi starši, ki 

Jubilejni 10. Čarobni dan
so v naravi lahko aktivno iz zabavno preživeli 
zimski športni dan.

Na tokratno druženje otrok in njihovih staršev 
sta na bele strmine vabila Urška Hrovat in Bo-
štjan Romih. Dan je bil namreč zaznamovan s 
tekmo otrok za Pokal ALPSKO MLEKO v 
sklopu smučarske šole Urške Hrovat. Otroci 
vseh starosti so se pomerili v veleslalomu in po-
kazali veliko mero tekmovalnega duha in precej 
smučarskega znanja. Na sosednji progi je bil za 
odrasle pripravljen SMUČARSKI IZZIV z Bo-
štjanom Romihom. Številni smučarji smo zasle-
dovali njegov tekmovalni čas in se mu skušali 
kar najbolj približati. Tekma je bila zelo zanimi-
va, saj nisi smel biti prehiter, niti prepočasen. 
Najuspešnejši zasledovalec se je izhodiščnemu 
času približal za vsega tri stotinke sekunde.

Na prizorišču ob glavnem odru so čarobno 
vzdušje pričarali vrhunski glasbeniki, plesalci, 
smučarji in zabavljači. Nuška Drašček je obi-
skovalce povabila, da skupaj zapojejo Kekčevo 
pesem. Tokrat je sovrstnikom zapela tudi Lina 
Kuduzovič, ki so jo navdušeni poslušalci nagra-

dili z gromkim aplavzom. Plesni spektakel so 
pripravili plesalci plesne skupine Jay Dance 
Studio. S svojimi čarovnijami se je tudi tokrat 
predstavil čarodej Toni. Predvsem odrasli smo z 
veseljem prisluhnili tudi Alenki Gotar, Brigiti 
Šuler in Samuelu Lucasu. Prizorišče pa je z 
glasbo harmonike napolnil harmonikarski orke-
ster Pustotnik in harmonikarji Mihe Debevca.  

Vsi nastopajoči so se odpovedali honorarju 
in s tem pripomogli, da bo organizator s pomo-
čjo pokroviteljev 100 otrokom iz socialno šib-
kejšega okolja omogočil celoletno brezplačno 
obiskovanje obšolskih dejavnosti.

Raznovrstno dogajanje je prav zares pričara-
lo mavrično vzdušje. Zahvala gre organizatorju 
in pokroviteljem ter vsem udeležencem, ki so 
napolnili prizorišče ob Kranjskogorskem 
smučišču.

Sončno in toplo vreme je v Kranjski Gori že 
naznanjalo slovo od zime, hkrati pa vse otroke 
spomnilo na spomladanski Čarobni dan, ki se 
bo na Bledu.

Bernarda Pavlinič

Obvestilo
Lovska družina Komenda obvešča, da je 

na občnem zboru bila imenovana nova ko-
misija za oceno škod po divjadi.  Sestavljajo 
jo Lojze Krek Lojze, Viktor Grintal in Miro 
Hančič.

Na rednem letnem občnem zboru se je 4. marca 
zbralo v lovskem domu na Križu 23 od 29 
članov Lovske družine Komenda. Starešina 
Goran Peršin je v poročilu o dogajanjih in delu 
v minulem letu ugotovil, da so lovski načrt  
izpolnili. Poudaril pa je, da jih čaka zahtevna 
in tudi dokaj obsežna naloga za izgradnjo hla-
dilnice. V razpravi, ko je zaželel članom lovske 

Zgradili bodo hladilnico
družine uspešno delo tudi v prihodnje, je župan 
Tomaž Drolec zagotovil pri tem osnovnem 
projektu tudi podporo občine, kar je na zadnji 
seji potem podprl tudi občinski svet pri spreje-
manju letošnjega občinskega poračuna.

Precej kritičen pa je bil starešina Peršin na 
račun tovarištva oziroma ne ravno najboljših 
odnosov med člani v družini. Ugotovil je, da bi 
si v prihodnje morali vsi skupaj prizadevati, da 
se trenja zaradi trofej ne bi ponavljala. »To sa-
mo slabi  delo in ugled družine. Treba je strme-
ti, da po lanskem praznovanju 90-letnice  dru-
žine delujemo naprej, za kar nas obvezuje 
nenazadnje tudi zlato občinsko priznanje, ki 
smo ga dobili v občini ob jubileju.«

Na zboru so za starešino potem izvolili 

Franca Kremžarja, za gospodarja pa Alojza 
Kreka. 

A. Žalar

Dvanajsto leto, odkar je pravzaprav občina Ko-
menda, je en dan spomladi čistilna oziroma po-
spravljalna akcija. Čeprav se na začetku ni kaj 
prida poznalo, je po dobrem desetletju slika Ko-
mende vendarle lepša. Nekako samoumevno 
nam je postalo, da bomo zgolj in samo s pospra-
vljanjem in ozaveščanjem uspeli, da bomo vsi 
skupaj bolj skrbeli za prostor, ki ga imamo. Ne-
nazadnje, nam drugo tudi ne preostane, sicer… 

Letošnja, vseslovenska akcija je v soboto 

Komenda je (vendarle) vse bolj lepa
vključila v pospravljanje okrog četrt milijona 
Slovencev vseh starosti. V Komendi jih je po 
prvih podatkih sodelovalo v soboto nekaj prek 
400, v petek prek 60 šolarjev, ves teden pred 
akcijo pa še okrog 150 najmlajših, ki so nekako 
spoznavali, kaj ni lepo, in kaj naj se v prihodnje 
ne bi dogajalo. 

»Morda bodo to bodoči mentorji, skrbniki 
reda in ohranjanja lepe narave, lepe  Komende,« 
je bil komentar predsednika TD Komenda Vida 
Koritnika, ki mu je pritrdila tudi koordinatorka 
odbora za letošnjo vseslovensko akcijo v občini  
Helene Drolc, po končani sobotni akciji, ko so 
se  udeleženci že po tradiciji zbrali na srečanju, 
tokrat za športno dvorano v Komendi.

Po prvih približnih podatkih in ocenah so 
tokrat nabrali okrog 15 ton odpadkov;  od tega 
nekako tri tone salonitk. Skupna ugotovitev pa 
je bila, da je po dveh letih, ko je bila prva vse-
slovenska akcija, tokrat Komenda manj one-

snažena. Sicer pa so v akciji sodelovali ribiči, 
šolarji, skavti, lovci, člani turističnega društva, 
gasilci, različnih športnih in drugih društev ter 
klubov.   

Dovolj raznovrstna in pisana druščina za to, 
da bomo uspeli in zmogli pomembnejši korak 
na poti k premiku v glavi: Imamo samo ta ko-
šček, na katerem živimo!

A. Žalar
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Življenje Janeza Lončarja s Podboršta pri Ko-
mendi, zbiratelja starin in ustanovitelja Lon-
čarjevega muzeja, je že od otroških let tesno 
povezano s konji.

Za blagoslovitev slike, pa tudi vsega drugega 
v Lončarjevem muzeju, je Janez Lončar po-
prosil rojaka ljubljanskega stolnega prošta Jo-
žeta Lapa, rojenega v Nasovčah pri Komendi. 
Prošt Lap je v soboto, 10. marca, popoldne to 
rad naredil, v nagovoru pred blagoslovitvijo pa 
pohvalil Janeza Lončarja, ker ohranja in s tem 
rešuje predmete iz kmečkega življenja, zlasti 
pa tisto, kar je v svojih besedah omenil slikar 

Blagoslovitev freske na Lončarjevem muzeju
Albin – da Janez in vsi 
Lončarjevi »to delajo z 
ljubeznijo in vese-
ljem«. Navzoče je 
spomnil na rast iz 
zdravih kmečkih kore-
nin, iz katerih izvirajo 
tudi veliki slovenski 
pesniki in pisatelji, ter 
dolžno spoštovanje 
zemlje in njenih pri-
delkov. 
Jože Pavlič 

Naslov spominja na naslov Brechtove drame 
Dobri človek iz Sečuana. Pa sem našel toliko 
vzporednic in podobnosti, da se mi je primer-
java kar sama vsilila. Ne bom jih razčlenjeval, 
želim pa povedati, da je težko najti človeka, ki 
bi ga bilo lahko ustrezno opisati in ovrednotiti 
njegovo delo in življenje; še posebej, če je 
njegovo življenje tako vsestransko bogato.

Pišem o svojem obisku in razgovorih, ki 
sem jih imel s Petrom Peterlinom na njegovem 
domu v Podborštu. V svojem skoraj 80-letnem 
življenju ima za seboj toliko dejavnosti, da bi 
jih imel čisto navaden človek vsaj za dve ži-
vljenji. Najprej je bil in je še predvsem kmet, 
trdno zasidran na svoji kmetiji, ki ji kljub svo-
jim letom posveča vso potrebno pozornost. 
Kmetija je z njegovim očetom in z njim rasla 
in uspevala; pravi, da so strehe okrog hiše rasle 
po potrebi. Potreb pa je bilo vedno več. Najprej 
skupaj z očetom, potem samostojen, se je 
ukvarjal z vsemi mogočimi postranskimi de-
javnostmi, da sta lahko kmetiji in enajstim 
otrokom, ki jih je imel oče iz dveh zakonov 
(častna občanka naše občine je bila njegova 
polsestra Anda Peterlin), zagotovila dostojno 
življenje in jim tlakovala pot v samostojnost. 
Konji so bili vedno pri hiši; to je bila najprej 
potreba, potem že skoraj ljubezen do teh ple-
menitih pomočnikov. Prevažali so gramoz  
(ročno nakladanje) iz gramoznic in Kamniške 
Bistrice, gradbene materiale in les, ki so ga 
potrebovali lončarji. Oče se je za potrebe 
kmetov in obrtnikov ukvarjal celo s trgovino z 
lesom in ostalim, kar je bilo potrebno. Les so s 

Dobri človek iz Podboršta
konjsko vprego vozili celo z Jezerskega. Zve-
čer od doma, potem nakladanje lesa na Jezer-
skem in nato proti domu. Naporno za ljudi in 
konje. Pa so zdržali. Nič jim ni bilo podarjeno, 
vsak »groš« so si morali trdo in pošteno prislu-
žiti. Kmetija je bila vedno privržena napredku, 
zato so si razmeroma kmalu omisli traktor; 
pozneje tudi potrebne priključke za kmetijska 
dela in potrebne strojne priključke. 

Navdušen nad kasaškimi dirkami in konji je 
leta 1970 prevzel tajniške posle pri Konjeni-
škem klubu v Komendi, še pod predsedstvom 
pokojnega Janka Juhanta, in nato nadaljeval s 
tem delom, ki je terjalo veliko osebne zavzeto-
sti, vse do leta 2000. V čas njegovega tajniko-
vanja sovpadajo organizacije tombol; tudi v 
Ljubljani in Mariboru. S to dejavnostjo si je 
klub ustvarjal sredstva za svoje delovanje. Prvo 
kasaško stezo so zgradili skoraj »na roke«. Na 
odkrito, delno že trdno zemljino so s konjskimi 
vpregami navozili ves gramoz in pripravili pr-
vo stezo, ki je ustrezala predpisom za izvedbo 
kasaških tekem. Poleg fi zičnega dela je bilo 
potrebno polno raznih dovoljenj in predpisane 
birokracije; veliko poti je opravil in zraven 
vsega še skrbel za kmetijo.

Je planinec z dušo in telesom. Desetkrat je 
bil na Triglavu; nazadnje sta se z ženo povzpe-
la nanj leta 1998. Karavanke in Kamniške 
planine pa pozna skoraj kot domače dvorišče. 
Veliko lepih trenutkov je sam ali z ženo preži-
vel v gorah. Pravi, da samo tam najdeš svoj 
mir, čas za razmišljanje, dobre prijatelje in 
smisel življenja. Še pri skoraj 80 letih ga gore 
neustavljivo privabljajo. Šenturška Gora, Šte-
fanja Gora, pa še kake »pohode« napravi. 

Oženil se je razmeroma pozno (sam pravi, da 
skoraj prepozno), pri štiridesetih letih. Ženo 
Metko je pripeljal iz Vodic. Imata tri hčerke; vse 
»pri kruhu«. Nekoliko ga skrbi samo to, kdo bo 
prevzel kmetijo, ki ima še vedno 10 repov v 
hlevu. Potarna nad propadanjem nekdaj močnih 
kmetij; vse več je takih, ki kmetovanje opuščajo 
in se zaposlijo. V Podborštu sta samo še 2 čisti 
kmetiji. Zgrešena kmetijska politika ali možnost 
lagodnejšega zaslužka, se sprašuje.

Skoraj odkar pomni, je bil gasilec – operati-
vec. Kot pri vseh gasilskih društvih sloni delo 

samo na prostovoljstvu. Od pomoči ob požarih, 
naravnih katastrofah, tudi dela pri gradnjah za 
potrebe društva ni puščal ob strani. Če ni šlo 
drugače, pa s prevozi. Naravne katastrofe – 
njihova hiša leži na poplavnem območju – moč 
vode in njeno nepredvidljivost so večkrat ob-
čutili, tudi v hiši, kamor se voda »povabi« tudi 
po več centimetrov visoko.

Njegov je tudi svet, kjer je zgrajena že izven 
občine znana skakalnica na Gori. Za skoraj 
simbolično odškodnino je Gorjanskemu skakal-
nemu komiteju odstopil pravico uporabe ze-
mljišča za skakalnico in nujno potrebne objekte. 
Nič velikega; kaže pa na njegovo dobro voljo in 
skrb za napredek kraja, ki enkrat letno postane 
prizorišče kar »ta pravih« skakalnih tekem.

Že nekaj časa je tudi upokojenec. »Nabral« je 
celo 5 let rednega delovnega razmerja; takoj po 
vojni je bil zaposlen pri KOZ. (Zlobneži pravijo, 
da pri KOZI). Pa je prišla nova doba v organiza-
ciji kmetijstva (le koliko jih je bilo v vseh letih 
po vojni)? KOZO je vzel h…., pa tudi delovnega 
razmerja je bilo konec. Kot napredni kmetje so 
redno plačevali prispevek za socialno in zdra-
vstveno varnost. Ob omembi pokojnine se le 
grenko nasmehne, misli pa si najbrž svoje.

Je član Društva upokojencev Komenda, če 
le ima čas, gre z njimi na izlet; še vedno rad 
spoznava kraje, nekoliko dalje od doma. Zna si 
ustvariti svoje vtise o krajih in ljudeh.

Sosedje in krajani ga imajo radi. Tako kot 
ima rad on njih. Vedno je pripravljen za pomoč;  
da posodi kak stroj ali stori osebno uslugo. 
Ravno ko sem se pogovarjal z njim, je prišel 
znanec, ki je prosil na posodo cepilni stroj za 
drva. In Peter ne bi bil Peter, če bi odklonil, pa 
še za traktor sta se zmenila. Sosedska pomoč; 
vrednota, ki postaja vse bolj redka, pride pa po 
navadi prej kot pomoč od sorodnikov.

Je bil srečen v življenju? Malo pomisli, pa 
pove, da so bili vzponi in padci, pa so se vedno 
kot družina pobrali. Tudi on osebno ni nikoli 
pomislil, da bi bil kdaj nesrečen. Morda za to 
ni imel časa; pa tudi njegov vedri značaj tega 
nekako ni dopuščal. Misli, da sta bila z ženo 
srečna in razumevajoča drug do drugega. To pa 
je temelj za srečo! 

Pa srečno – srečni ljudje!
Tone Ogorevc  

S slovesnosti blagoslovitve freske na muzeju na Podborštu

Priznanje Petru za delo v Konjeniškem klubu

PORTRET



torek, 3.4.2012, ob 20.00

torek, 10.4.2012, ob 20.00

torek, 17.4.2012, ob 20.00
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PRI NAS DOBITE:

- VES ELEKTRO MATERIAL
- SVETILA, ŽARNICE,...
- ROČNO ORODJE
- ELEKTRIČNO ORODJE
- RAZNE VIJAKE
- SILIKONE, SPREJE,...

PRODAJA ELEKTRIČNEGA 
ORODJA MAKITA, METABO

ODPRTO OD PONEDELJKA DO 
PETKA OD 7.00h DO 18.00h. OB 
SOBOTAH OD 8.00h DO 12.00h.
NEDELJE IN PRAZNIKI ZAPRTO

LOGIN BV D.O.O.
TRGOVINA Z ELEKTRO 

MATERIALOM
SUHADOLE 21

1218 KOMENDA
TEL: 01/8341-399

TRGOVINA Z ELEKTRO IN 
TEHNIČNIM MATERIALOM

LOGIN BV D.O.O., SUHADOLE

Akcija do konca meseca Aprila.
Pri nakupu 4varčnih žarnic Narva 

vam 5 podarimo 4+1!
Velja za varčne žarnice 23W, 20W, 18W, 15W, 12W.

Konjeniški klub ikona Komende

Tradicionalno 2. v državi
Trdno 2. v državi so prav predstavniki Konjeniške kluba Komenda. Že 
vrsto let »držijo« ta naslov med slovenskimi konjeniškimi klubi oziroma 
in kasači. Na letošnjem občnem zboru Konjeniškega kluba so Alojzu 
Lahu po 34-letnem predsednikovanju klubu potrdili še en mandat, za 
nova podpredsednika pa so za kasaštvo izvolili Janeza Jerovška in za 
sejme Staneta Štebeta, donedavna večletnega predsednika Strojnega 
krožka Bistrica Pšata.

Komendsko konjeništvo in sejmi se morda komu na prvi pogled zdijo 
kot zasebna–profi tabilna združba. Vendar korenine in razvojne poti izha-
jajo iz klubskega, društvenega temelja, ki se v nadgrajenih vsebinskih 
oblikah in vsebinah nadaljujejo tudi danes. Prav povezanost v organizi-
ranosti Konjeniškega kluba je danes tista, ki omogoča razvoj in dosežene 
rezultate na športnem področju in drugih vsebinah znotraj kluba. Hkrati 
pa je klub danes tisti, ki omogoča povezovanje, sodelovanje zaradi mate-
rialnih povezanosti na sejmih tudi drugim društvenim in klubskim vsebi-
nam. To pa je zelo pomembna oblika nadgradnje na področju tako ime-
novane družbene infrastrukture v občini in seveda na nek način tudi 
podpora občinskemu proračunu za fi nanciranje tovrstnih dejavnosti.

Razvoj sejemske dejavnosti z nadgrajenimi vsebinami in popestritva-
mi bodo zato še naprej zagotovilo in podpora uspehom na športnih po-
dročjih v klubu in pri delu in oblikah organizatorjev drugačnih vsebin; 
kot na primer na športnem, kulturnem, vzgojnem, socialnem in podob-
nih področjih.

Konjeniški klub ima letos v načrtu izgradnjo nove sodniške tribune, 
novih sanitarnih prostorov (10), ureditev jahalnega prostora, vzdrževa-
nje vseh tekmovalnih in razstavnih naprav in seveda izvedbo treh kasa-
ških prireditve ter dveh sejmov. Investicijski program, ki so ga sprejeli 
je ovrednoten na 95.000 evrov, kar je za nek klub vsekakor izjemno 
velika številka. Vendar Konjeniški klub Komenda iz leta v leto potrjuje 
tudi tovrstne uspehe na materialnem področju.

Na občnem zboru so podelili tudi priznanja za rezultate na športnem 
področju, kjer je bil lani med vozniki kasači najuspešnejši-prvi v sezo-
ni in najboljši na 21. kasaškem derbiju v Ljubljani in na državnem 

prvenstvu v Lju-
tomeru Roman 
Jerovšek. Za so-
delovanje s klu-
bom so podelili 
priznanji predse-
dniku Kasaške 
centrale Sloveni-
je Cirilu Smrko-
lju in županu 
Občine Komenda 
Tomažu Drolcu, 
za trideset let 
tajniškega dela v 
klubu pa Petru 
Peterlinu. 

A. Žalar 

Predsednik kluba Alojz Lah (desno) je podelil pri-
znanje članu kluba Romanu Jerovšku (levo) za šte-
vilne športne dosežke v minulem letu.
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Letošnji, zdaj že tradicionalni, veleslalom za prvenstvo Občine Komen-
da je gostil Krvavec. Napoved za nedeljo, 4.marca, zaradi nenadne 
otoplitve ni bila nič kaj obetavna, na koncu se je vse izteklo skoraj ide-
alno. Dopoldne je zaradi rahle oblačnosti proga “žetonček” odlično 
zdržala, popoldne pa se je celo razjasnilo, tako da je bila tudi razglasitev 
rezultatov prijetna.

Na startu se je zbralo 51 tekmovalcec, ki so se za kolajne in pokal 
Občine Komenda potegovali v sedmih otroških kategorijah, treh žen-
skih, petih moških in še v kategoriji “board”. 

Kljub navidezni nezahtevnosti terena je bila proga precej zavita, zato 
je bila na startu precejšnja neodločnost pri izbiri dolžine smuči; slalom-
ske ali veleslalomsle. No, ker je bila večina tekmovalcev samo z enimi 
smučami, odločitev ni bila prav težka. 
Dobitniki kolajn po kategorijah - Skupina Vrtec – deklice: 1. Hajdi 

Trebušak; Skupina Vrtec – dečki: 1. Luka Korbar, 1. Jakob Zgonc; 
Skupina 1.-3. razred - deklice: 1. Laura Kočar, 2. Ajda Kočar; 
Skupina 4.-6. razred – deklice: 1. Žana Jereb 36.75, 2. Mateja Sla-
pnik 1.13.72; Skupina 4.-6. razred – dečki: 1. Matic Zaletel 29.75, 
2. Luka Kočar 34.85, 3. Matic Blaž  35.78; Skupina: 7.-9. razred – 
deklice: 1. Tjaša Zaletel 32.39, 2. Sara Štebe  32.56; Skupina: 7.-9. 
razred – dečki: 1. Žan Lužar 31,06 

ŽENSKE KATEGORIJE - Skupina 50 + let: 1. Tatjana Lužar 35.56, 
2. Slavka Prijatelj  37.82; Skupina članice 40 + let: 1. Polona Jereb 
35.45; Skupina članice 30-40 let: 1. Damjana Strehovec 28.59, 2. 
Natalija Zaletel 28.92, 3. Jana Špenko Kočar 
36.99

MOŠKE KATEGORIJE - Skupina veterani 
60+ let: 1. Janez Prijatelj 31.52; Skupina 
člani 50-60 let: 1. Jože Kern 28.46, 2. Franc 
Strehovec 28.86, 3. Slavko Lužar 29.50; 
Skupina člani 40-50 let: 1. Matjaž Štebe 
27.69, 2. Emil Zgonc 27.75, 3. Primož Kočar 
28.10; Skupina člani 30-40 let: 1. Boštjan 
Kočar 28.03, 2. Blaž Strehovec 28.24, 3. Jure 

Občinski veleslalom letos na Krvavcu

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

Trebušak 28.93; Skupina člani 20-3 30 let: 1. Domen Lužar 30.63, 
Domen Štebe 31.46, Jure Pogačar 32.01;

Skupina Board: 1. Žiga 
Pavlinič 44.75.

Pokal za najboljši ženski 
in moški čas sta letos 
osvojila Damjana Stre-
hovec in Matjaž Štebe. 
Rezultati so bili bolj ali 

manj pričakovani, nekaj 
presenečenj pa je proga 
vseeno prinesla. Razglasi-
tev rezultatov je bila v 
prijetnem rszpoloženju na 
Sladki terasi na vrhu štiri-
sedežnice Tiha Dolina. 
Zahvaljujemo se lastniku 
omenjene terase Slaščičar-
stvu Tortica, ki nam je 
prijazno odstopil prostor 
in nam prijazno pomagal 
pri organizaciji tekme. 
Smučarski pozdrav!

SK Komenda
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, 
št. 94/07-UPB-2, 76/08 in 79/09), 29. člena Zakona o javnih fi -
nancah (Ur.list RS, št. 79/99, 124/00,79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 
110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08 IN 49/09)  
in 16. člena Statuta občine Komenda (Uradne objave GOK, št. 
02/09-UPB1) je Občinski svet Občine Komenda na 11. seji, dne, 
15. 3.2012 sprejel

ODLOK
O PRORAČUNU OBČINE KOMENDA ZA LETO 2012

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen

S tem odlokom se za Občino  Komenda za leto 2012 določajo proračun, 
postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja  in poroštev ob-
čine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem  besedilu prora-
čun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA 
POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v nasle-

dnjih zneskih :
(v  EUR)     

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 10.403.396
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71) 6.799.922

70 DAVČNI PRIHODKI 3.487.330
   700 Davki na dohodek in dobiček 2.928.520
   703 Davki na premoženje 445.310
   704 Domači davki na blago in storitve 113.500

71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.312.592
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od premože-
nja

160.092

   711 Upravne takse in pristojbine 3.500
   712 Globe in druge denarne kazni 21.000
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 420.500
   714 Drugi nedavčni prihodki 2.707.500

72 KAPITALSKI PRIHODKI 585.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
   722 Prihodki od prodaje zemljišč 585.000

73 PREJETE DONACIJE 0
    730 Prejete donacije iz domačih virov 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.018.474

   740 Transferni prihodki iz drugih javnofi nančnih 
institucij

3.018.474

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 10.578.041
40 TEKOČI ODHODKI 2.026.749

   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 343.680
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 60.114
   402 Izdatki za blago in storitve 1.521.805
   403 Plačila domačih obresti 75.150
   409 Rezerve 26.000

41 TEKOČI TRANSFERI 2.828.706
   410 Subvencije 53.400
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.346.730
   412 Transferi neprofi tnim organizacijam in 
ustanovam

283.209

   413 Drugi tekoči domači transferi 1.145.367
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 5.005.916

   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5.005.916
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 716.670

   431 Investicijski transferi pravnim in fi zičnim 
osebam, ki niso proračunski uporabniki 

56.500

   432 Investicijski transferi proračunskim uporabni-
kom 

660.170

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.) -174.645

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

5.204

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA  KAPITALSKIH DELEŽEV 

5.204

   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev 5.204
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPI-
TALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

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

C) RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE

   500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 177.000

55 ODPLAČILO DOLGA 177.000
   550 Odplačilo domačega dolga 177.000
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IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA 
RAČUNU (I.+IV+VII.-II.-V.-VIII.)

-346.441

X. NETO ZADOLŽEVANJE   (VII.-VIII.) -177.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 174.645
Stanje sredstev na računih dne 31.12.2011 347.660

Posebni del proračuna je razdeljen na naslednje programske dele: prora-
čunske uporabnike, področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifi kacijo izdatkov občinskih 
proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na 
konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in  
načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na 
spletni strani Občine Komenda.   

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta. 

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

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

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

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

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

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

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

za katere so bila prejeta. 

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

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

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

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

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna  ob polletju in konec leta z 
zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu 
za leto 2012 in njegovi realizaciji. 

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

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

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

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

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

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

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

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

8. člen
(proračunski sklad)

Neporabljena sredstva proračunske rezerve iz preteklih let, v višini 
50.446,01 €, se prenesejo v proračun za leto 2012.  

Na predlog za fi nance pristojnega organa občinske uprave odloča o 
uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 
49. člena ZJF župan in o tem konec leta z zaključnim računom poroča 
občinskemu svetu.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN 
FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

9. člen
(odpis dolgov)

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

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE 

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

Občina se lahko zadolžuje v skladu z zakonom, ki ureja javne fi nance. 
 

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

11. člen
(začasno fi nanciranje v letu 2012)

V obdobju začasnega fi nanciranja Občine Komenda v letu 2012, če bo 
začasno fi nanciranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi 
začasnega fi nanciranja. 

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

Številka: 410-0005/2011
Datum: 15. 3. 2012

TOMAŽ DROLEC
ŽUPAN 
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Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01, 
110/02, 15/03), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 
(Uradni list  RS, št. 24/00), 6. člena Pravilnika o vrednotenju športnih 
programov v občini Komenda (Uradne objave GOK, št. 01/08) in 16. 
člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave GOK, št. 02/09) je Ob-
činski svet Občine Komenda na svoji 11. seji, dne 15.3.2012 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI KOMENDA ZA LETO 2012

1. člen
(Vsebina)

Z letnim programom športa (v nadaljevanju LPŠ) v občini Komenda za 
leto 2012 se določijo:

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

vsebin.

2. člen
(Programi športa)

V proračunu Občine Komenda se v proračunskem letu 2012 zagotovijo 
sredstva za programe športa, ki jih izvajajo:

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

drugi zasebni izvajalci).

V občinskem proračunu v letu 2012 so zagotovljena tudi sredstva za:
investicije v športno infrastrukturo in  ●
obratovanje športne dvorane ter druge športne infrastrukture v ob-  ●
čini Komenda.

3. člen
(Obseg in vrsta dejavnosti)

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

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

let),
60-urni programi (strokovni kader in športni objekt)  ■

interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (otroci v starosti od 6   ●
do 15 let),

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

let),
80-urni programi (strokovni kader in športni objekt)  ■

športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,  ●
starostna skupina od 6 do 11 let (CI/CE)  ■
do 240-urni programi (strokovni kader in športni objekt)  ■
starostna skupina od 11 do 13 let (MDI/MDE)  ■
do 280-urni programi (strokovni kader in športni objekt)  ■
starostna skupina od 13 do 15 let (SDI/SDE)  ■
do 320-urni programi (strokovni kader in športni objekt)  ■

športna vzgoja mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski   ●
šport,

starostna skupina od 15 do 17 let (MMI/MME)  ■
do 360-urni programi (strokovni kader in športni objekt)  ■
starostna skupina od 17 do 19 let (SMI/SME)  ■
do 400-urni programi (strokovni kader in športni objekt).  ■

2. športno rekreativna dejavnost občanov:
rekreativni programi za odrasle  ●
80-urni programi (športni objekt)  ●
rekreativni programi za odrasle v starosti nad 65 let  ●
80-urni programi (strokovni kader in športni objekt).  ●

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

do 320-urni programi (športni objekt).  ■

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

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

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

materialni stroški delovanja društev in zvez na lokalni ravni.  ■

6. Strokovno delo v športu
Strokovna, operativna, administrativna in svetovalna dela za potre-  ●

be izvajanja in spremljanja LPŠ.

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

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

športni objekt)
interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (otroci v starosti od 6   ●

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

na tekmovanjih, delovanje področnega centra ŠŠT).

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

9. Športni objekti
vzdrževalna dela in obnova obstoječih prostorov v ŠD Komenda,  ●
tekoče vzdrževanje športnih objektov,  ●
sofi nanciranje ureditve prostorov NK Komenda,  ●
sofi nanciranje plezalne stene PD Komenda,  ●
legalizacija tribun,   ●
legalizacija teniških igrišč,  ●
MS obratovanja športne dvorane  ●
sofi nanciranje ograje ob športnem igrišču Križ in  ●
nakup zemljišča za športni center Komenda.  ●

4. člen
 (Posebna določila)

Za nemoteno izvajanje športnih programov se v letu 2012 upoštevajo 
naslednja posebna določila LPŠ:

izvajalci, ki niso izpolnili vseh obveznosti iz Pogodbe o sofi nanci-  ●
ranju programov športa za leto 2011, z enakimi programi ne morejo 
kandidirati na javnem razpisu za leto 2012.
v vsakem od razpisanih športnih programov navedenih v 3. členu   ●

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

riji kakovostnega športa otrok in mladine (3. člen, 1. točka, 4. in 5. 
alinea) se v letu 2012 prizna enotno število ur vadbe in sicer:

skupina od 6 do 11 let (CI/CE) – 200-urni programi  ■
skupina od 11 do 13 let (MDI/MDE) – 240-urni programi  ■
skupina od 13 do 15 let (SDI/SDE) – 280-urni programi  ■
skupina od 15 do 17 let (MMI/MME) – 320-urni programi  ■
skupina od 17 do 19 let (SMI/SME) – 320-urni programi.  ■

Športni programi se priznajo, če izvajalec dokaže nastopanje na tekmo-
vanjih pod okriljem NPZ!

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

na javnem razpisu izbranim športnim programom vrhunskega športa se 
skupni seštevek točk za programe kategoriziranih športnikov korigira s 
korekcijskim faktorjem 0,5.

Posebna določila podrobneje ureja besedilo javnega razpisa in razpisna 
dokumentacija.

5. člen
(Višina proračunskih sredstev)

Po proračunskih postavkah občine Komenda za leto 2012 se sofi nanci-
rajo športni programi, strokovne in razvojne naloge ter športna infra-
struktura:
PODROČJE ŠPORTNIH PROGRAMOV

vsebina - program
p r o r a -
ču n s k a 
postavka

leto 2011 
- realizaci-

ja
v % leto 2012 v %

Dejavnost klubov 
in društev po 
pogodbah:

8125 73.300,00 92,38% 73.300,00 90,36%

* interesna 
športna vzgoje 
otrok in mladine

     

* kakovostni šport 
otrok in mladine      
* rekreativna 
dejavnost odraslih      
* kakovostni šport 
odraslih      

* vrhunski šport      
* razvojne in 
strokovne naloge      
Strokovna 
opravila v športu: 8127 3.500,00 4,41% 3.600,00 4,44%
Sofi nanciranje MS 
novih športnih 
društev:

8132 220,00 0,28% 220,00 0,27%

Šport v zavodih 
VIZ: 8134 381,36 0,48% 1.000,00 1,23%
Sofi nanciranje 
akcij na področju 
športa:

8140 1.943,60 2,45% 3.000,00 3,70%

S K U P A J:  79.344,96 100,00% 81.120,00 100,00%

PODROČJE ŠPORTNE INFRASTRUKTURE:

vsebina - program
prora-
čunska 

postavka

leto 2011 
- realizaci-

ja
v % leto 2012 v %

Vzdrževalna dela 
in obnova 
obstoječih 
prostorov v ŠD 
Komenda

8135 0,00 0,00% 30.000,00 10,39%

Tekoče vzdrževa-
nje športnih 
objektov

8136 3.731,70 6,39% 5.850,00 2,03%

Sofi nanciranje 
ureditve prostorov 
NK Komenda

8137 0,00 0,00% 15.000,00 5,19%

Sofi nanciranje 
plezalne stene PD 
Komenda

8139 0,00 0,00% 10.000,00 3,46%

Legalizacija 
tribun 8142 0,00 0,00% 20.000,00 6,92%
Legalizacija 
teniških igrišč 8143 0,00 0,00% 15.000,00 5,19%
Materialni stroški 
obratovanja 
športne dvorane

8158 50.842,71 87,03% 60.000,00 20,77%

Sofi nanciranje 
ograje ob 
športnem igrišču 
Križ

8161 3.842,55 6,58% 5.000,00 1,73%

Športni center 
Komenda – nakup 
zemljišča in 
projektiranje

6243 0,00 0,00% 128.000,00 44,31%

S K U P A J:  58.416,96 100,00% 288.850,00 89,61%

6. člen
(Načini zagotavljanja sredstev)

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

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

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

VIZ in za sofi nanciranje akcij na področju športa (3. člen: točki 7 in 
8) se zagotavljajo na podlagi odobritve (sklepa) župana.
Sredstva za stroške vzdrževanja javne športne infrastrukture in ma-  ●

terialne stroške obratovanja športne dvorane (3. člen: točka 9; 2. in 7. 
alineja) se zagotavljajo na podlagi veljavnih pogodb ali na osnovi 
odobritve župana. Sredstva za vzdrževalna dela in obnovo obstoječih 
prostorov v ŠD Komenda, ureditve prostorov NK, ureditve plezalne 
stene PD, ureditve ograje ob športnem igrišču na Križu, legalizacijo 
tribun in teniških igriščin ter nakup zemljišča za Športni center Ko-
menda (3. člen: točka 9; 1., 3., 4., 5., 6., 8. in 9. alineja) se realizirajo 
na podlagi potrjenega programa vlaganj v javno športno infrastruktu-
ro, ki ga je občinski svet sprejel v sklopu občinskega proračuna.  

7. člen
(Javni razpis)

Na osnovi sprejetega LPŠ v občini Komenda za leto 2012 bo občinska 
uprava v skladu z določili Pravilnika za vrednotenje športnih programov 
v občini Komenda izvedla vse postopke v zvezi z izvedbo javnega razpi-
sa za sofi nanciranje programov športa v občini Komenda za leto 2012.

8. člen
(Spremljanje izvajanja LPŠ)

Občinska uprava preko izvajalca strokovnih del spremlja izvajanje LPŠ. 
Če so posamezni programi izvajalca realizirani vsaj 90 odstotno in izva-
jalec argumentirano upraviči nižjo realizacijo, se izvajalcu za te progra-
me prizna izplačilo celotne pogodbene vrednosti. V kolikor se med letom 
ugotovi, da se sredstva iz naslova dejavnosti izvajalcev LPŠ ne bodo v 
celoti porabila, se v interesu razvoja športa v občini pripravi predlog 
prerazporeditve sredstev, ki ga pregleda in s sklepom potrdi župan. 

9. člen
(Spremembe LPŠ)

Sprememba občinskega proračuna na področju športa istočasno pomeni 
spremembo LPŠ 2012.

10. člen
(Vsebinska povezanost)

Za vse, kar ni opredeljeno v LPŠ 2012, se smiselno uporabljajo določila 
Pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini Komenda.

11. člen
(Veljavnost LPŠ)

LPŠ v občini Komenda za leto 2012 začne veljati naslednji dan po ob-
javi v Uradnih objavah Glasila občine Komenda.

Številka: 007-0001/2012
Datum:   15.3.2012

Tomaž DROLEC
Župan

4
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB1 (Uradni 
list RS, št. 100/05 in21/06 – odločba US), 16. člena Statuta občine Ko-
menda – UPB1 (Uradne objave GOK 02/2009), 4. odst. 11. člena Zako-
na o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(ZSPDSLS, Ur. l. RS, št. 86/2010) je Občinski svet Občine Komenda na 
svoji 11. seji dne 15.3.2012 sprejel 

LETNI NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM  
OBČINE KOMENDA ZA LETO 2012

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina letnega načrta ravnanja)

Sprejme se letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ko-
menda za leto 2012, ki zajema razpolaganje in pridobivanje stvarnega 
premoženja. 

2. člen
Občinski svet občine  Komenda pooblašča župana občine Komenda za 
podpis vseh pogodb v prometu z  nepremičninami, ki so predmet načrta 
pridobivanja, razpolaganja in oddaje v najem in najema stvarnega pre-
moženja Občine Komenda. 

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Komenda pod 
vrednostjo 10.000€ sprejme organ pristojen za izvrševanje proračuna 
Občine Komenda.  

II. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA STVARNEGA PREMOŽENJA 

3. člen
(vsebina)

Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja  zajema pridobivanje 
nepremičnega in premičnega premoženja.

A. PRIDOBIVANJE NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

4. člen
(namen)

Za realizacijo investicij  ter zaradi urejanja premoženjskopravnih raz-
merij na nepremičninah v zasebni lasti, na katerih je zgrajena javna in-
frastruktura v lasti Občine Komenda ter za potrebe Občine Komenda, se 
v letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja  uvrstijo naslednje 
nepremičnine:
Prora-
čunska 
po-
stavka

Namen 
pridobivanja
(Ekonomska 
utemeljenost)

Okvirna 
lokacija

Okvirna 
površina 
(m2)

Vrsta 
nepremič-
nine

Orienta-
cijska 
vrednost  
(€)

6215
Kmetijska 
zemljišča potrebna 
za razne menjave

vse k.o. zemljišča 30.000

6215

Zemljišča, ki so v 
lasti fi zičnih oseb 
in predstavljajo 
javno infrastruktu-
ro – stavbna 
zemljišča

vse k.o. zemljišča 90.000

6243
Zemljišča za 
športni park 
Komenda

k.o. 
Kaplja 
vas

zemljišča 100.000

6215 Dostopna cesta do 
Gramoznice

k.o. 
Suhadole zemljišča 40.000

4553
Zemljišča ob 
rekonstrukciji ceste 
na Križu

k.o. Križ zemljišče 50.000

6215
Zemljišča ob 
rekonstrukciji ceste 
v Suhadolah

k.o. 
Suhadole zemljišče 30.000

5. člen
(posamični program pridobivanja in sklepanje pravnih poslov)

Odločitev o pridobivanju nepremičnega premoženja sprejme župan s 
posamičnim  programom pridobivanja, s katerim se določi zlasti eko-
nomska utemeljenost pridobivanja, predmet, obseg in metoda pridobi-
vanja ter njegova ocenjena vrednost.

III. LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA S STVARNIM PREMOŽE-
NJEM

6. člen
(vsebina)

Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem vključuje razpolaga-
nje z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Komenda. 

B. RAZPOLAGANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 

7. člen
(namen)

Za realizacijo prihodkov proračuna iz naslova prodaje zemljišč, poslov-
nih prostorov, stanovanjskih stavb in drugih objektov se skladno z nače-
lom gospodarnosti v letni načrt razpolaganja z nepremičnim premože-
njem uvrstijo naslednje nepremičnine:
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1 1906 Suhadole 989/3 626
Zemljišča v 
območju 
Gramoznice

80,00 javni 
razpis

2 1906 Suhadole 990/3 714
Zemljišča v 
območju 
Gramoznice

80,00 javni 
razpis

3 1906 Suhadole 991/3 905
Zemljišča v 
območju 
Gramoznice

80,00 javni 
razpis

4 1906 Suhadole 992/5 1152
Zemljišča v 
območju 
Gramoznice

80,00 javni 
razpis

5 1906 Suhadole 998/2 1641
Zemljišča v 
območju 
Gramoznice

80,00 javni 
razpis

6 1906 Suhadole 994/2 1140
Zemljišče v 
območju 
Gramoznice

80,00 javni 
razpis

7 1906 Suhadole 1167/2 1868
Zemljišče v 
območju 
Gramoznice

80,00 javni 
razpis

8 1906 Suhadole 993/1 2906 Njiva 5,00
Zakon o 
kmetijskih 
zemljiščih

9 1906 Suhadole 994/1 3267 njiva 5,00
Zakon o 
kmetijskih 
zemljiščih

10 1907 Križ 146/16 283 zelenica 30,00 neposredna 
pogodba

11 1907 Križ 146/17 84 zelenica 30,00 neposredna 
pogodba

12 1907 Križ 146/19 12 zelenica 30,00 neposredna 
pogodba

13 1906 Suhadole 1134/4 13 zelenica 30,00 neposredna 
pogodba

14 1902 Klanec 869/2 86 opuščena pot 30,00 neposredna 
pogodba

15 1902 Klanec 869/1 178 opuščena pot 30,00 neposredna 
pogodba

16 1903 Nasovče 834/5 49 cesta 25,00 neposredna 
pogodba

17 1902 Klanec 902/3 213 cesta 5,00 neposredna 
pogodba
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18 1905 Moste 217/2 41 pot 60,00 neposredna 
pogodba

19 1906 Suhadole 179/65 127 pot 5,00 neposredna 
pogodba

8. člen
(vrednost nepremičnega premoženja)

Vrednost nepremičnega premoženja, ki je določena v letnem načrtu je 
orientacijska vrednost. Vrednost nepremičnega premoženja pri posa-
mičnem programu razpolaganja, se določi na podlagi cenitve s strani 
pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin.

9. člen
(posamični program razpolaganja in sklepanje pravnih poslov)

Na podlagi sprejetega letnega načrta razpolaganja z nepremičnim pre-
moženjem župan sprejme posamične programe razpolaganja, v katerih 
se določi zlasti ekonomska utemeljenost razpolaganja, predmet, obseg 
in metoda razpolaganja ter njegova ocenjena vrednost, razen v nasle-
dnjih primerih, ko posamični program razpolaganja sprejme Občinski 
svet :
- v primerih neodplačnega razpolaganja 
- v primerih razpolaganja pod ocenjeno vrednostjo.

C. ODDAJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

10. člen
Občina Komenda bo v letu 2012 oddala v zakup naslednji zemljišči:
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1 1906 Suhadole 1114 743 1908 njiva 0,64 / /
2 1906 Suhadole 1117 743 2095 pašnik 0,64 / /

11. člen
Zemljišči bosta oddani v zakup skladno z Zakonom o kmetijskih zemlji-
ščih. O zakupu je bila v letu 2009 sklenjena Zakupna pogodba. 

D. NAJEM ZEMLJIŠČA

Občina Komenda bo v letu 2012 najela naslednje zemljišče:
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1 1905 Moste 594/1 553 1000 njiva 500,00 / /

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen
(spremembe in dopolnitve letnega načrta)

Odločitev o spremembah in dopolnitvah  letnega načrta razpolaganja s 
stvarnim premoženjem sprejme Občinski svet.

Odločitev o spremembah in dopolnitvah  letnega načrta pridobivanja  
stvarnega premoženja sprejme župan.

Odločitev o spremembah in dopolnitvah  letnega programa prodaje 
fi nančnega premoženja sprejme Občinski svet.

13. člen
(predhodno začeti postopki)

Postopki ravnanja s stvarnim premoženjem, začeti na podlagi posamič-

nih programov ravnanja, sprejetih v preteklih letih, se nadaljujejo do 
realizacije posamičnega programa.

14. člen
(začetek veljavnosti)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju na Občinskem svetu 
Občine Komenda in se objavi na spletni strani Občine Komenda.   

Številka:    007-0002/2012
Datum:      1.3.2012

ŽUPAN
Tomaž Drolec

O B V E S T I L O

Občina Komenda obvešča, da so na spletni strani Občine Komenda 
www.komenda.si objavljeni naslednji javni razpisi s pripadajočo razpi-
sno dokumentacijo:

Javni razpis za sofi nanciranje humanitarnih programov za leto 1. 
2012
Javni razpis za sofi nanciranje programov na področju kulture v 2. 

občini Komenda za leto 2012
Javni razpis za sofi nanciranje programov športa v občini Komenda 3. 

za leto 2012
Javni razpis za sofi nanciranje društvenih projektov v občini Ko-4. 

menda za leto 2012
Javni razpis za dodeljevanje proračunskih sredstev za ohranjanje in 5. 

razvoj kmetijstva in podeželja v občini Komenda v letu 2012
Razpis za sofi nanciranje delovanja društev na področju kmetijstva 6. 

v občini Komenda za leto 2012
Razpis za dodelitev stanovanjskih posojil mladim družinam v obči-7. 

ni Komenda v letu 2012
Razpis za dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja malega 8. 

gospodarstva v občini Komenda v letu 2012. 

Občina Komenda

REDAKCIJSKI POPRAVEK

V Uradnih objavah Glasila Občine Komenda št. 8/2011 je bil 23. 12. 
2011 objavljen »Odlok o o ustanovitvi novega naselja Poslovna cona 
Žeje pri Komendi ter uvedbi uličnega sistema v naselju Poslovna cona 
Žeje pri Komendi«.   Ugotovljeno je, da je bila v uradnih objavah pomo-
toma objavljena  delovna verzija odloka, ki se od sprejetega (odlok je bil 
sicer sprejet 15. 12. 2011 na 9. seji Občinskega sveta Občine Komenda 
) delno razlikuje le v 7. členu. V tem členu se tako med besedi »naselij« 
in »hišnih« doda veznik »in«, besedna zveza »in vsi stroški« pa se črta. 
S temi korekcijami se 7. člen pravilno glasi: 

»Stroški za zamenjavo tabel naselij in hišnih številk, ki jih bodo 
zaradi sprememb preimenovanja in preštevilčenja imeli stanovalci 
in pravni ter poslovni subjekti na tem območju, bremenijo proračun 
Občine Komenda«. 

Tomaž Drolec, Župan Občine Komenda 
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Občane želimo na kratko seznaniti z ukrepi in 
dolžnostmi v zvezi z urejanjem občinskih cest, 
predvsem z namenom, da se preprečijo ško-
dljivi vplivi posegov v prostor ob občinski ce-
sti, na občinsko cesto in promet na njej.

Način izvajanja vzdrževanja občinskih cest 
v občini Komenda določa Odlok o občinskih 
cestah (Uradni list RS, 54/99), ki je na ogled 
tudi na spletni strani Občine Komenda: www.
komenda.si  

Urejanje občinskih cest izvaja koncesionar 
TGM Roman Kosirnik s.p. (kontakt 041 650 
073) na lokalnih javnih cestah, javnih poteh, 
površinah za pešce, intervencijskih poteh in 
drugi prometni infrastrukturi. Za lokalne ceste  
je dolžan skrbeti izvajalec – koncesionar in za-
vezanci, ki so po omenjenem odloku lastniki 
zemljišč, stanovanjskih hiš, stanovanj in po-
slovnih prostorov ali njihovi najemniki, v več 
stanovanjskih hišah pa upravniki, če je 
upravljanje hiše preneseno s pogodbo nanje.

Varovalni pas se meri od zunanjega roba 
cestnega sveta in je na vsako stran občinske

ceste širok:
pri lokalni cesti 8 m  ●
pri javni poti 6 m  ●
pri javni poti za kolesarje 3 m  ●
pri nekategorizirani cesti 2 m  ●

V območju varovalnega pasu ali na občin-
ski cesti je prepovedano predvsem:

odvajati na cesto vodo, odplake in druge 1. 
tekočine;
puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali 2. 
zdrsne nanjo;
ovirati odtekanje vode s ceste;3. 
z mazili ali drugimi snovmi pomastiti ce-4. 
sto;
voziti ali parkirati po bankinah, površinah 5. 
za kolesarje in pešce ali drugih delih ceste, 

Urejanje občinskih cest v občini Komenda
ki niso namenjeni za vožnjo z vozili, razen 
če sta parkiranje in ustavljanje na njih iz-
recno dovoljena;
postavljati ograje, zasaditi živo mejo, 6. 
drevje, trto ali druge visoke nasade ali 
poljščine, nameščati ali odlagati na ali ob 
cesti les, opeko, odpadni ali drug material 
ali predmete, če se s tem poslabša ali one-
mogoči preglednost ceste ali drugače ovira 
ali ogroža promet, poškoduje cesta ali po-
slabša njena urejenost;
nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej 7. 
luči ali druge svetlobne naprave, ki bi
lahko ovirale ali ogrožale promet;8. 
spuščati po brežinah ceste kamenje, les in 9. 
drug material ali predmete;
 nameščati na cesto kakršne koli predmete 10. 
z namenom oviranja ali  onemogočanja 
nemotenega in varnega odvijanja prometa;
 poškodovati prometno signalizacijo;11. 
 puščati na cesti ali metati na cesto kakršne 12. 
koli predmete ali sneg, razsipati po cesti 
sipek material ali na kako drugače onesna-
ževati cesto.
 puščati na cesto živali brez nadzorstva, 13. 
napajati živali v obcestnih jarkih, pasti ži-
vino na cestnem svetu ali graditi ob cesti 
napajališča za živali;
 voditi po cesti konje ali druge živali, ki so 14. 
tako podkovane, da lahko poškodujejo ce-
sto;
 namerno zažigati ob cesti strnišča, odpa-15. 
dne in druge gorljive snovi;
 orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti 16. 
njej ali v širini 1 m od ceste vzporedno z 
njo;
 obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter 17. 
drugo kmetijsko orodje in stroje;
zavirati vprežna vozila s privezovanjem 18. 
koles ali s coklami;

 vlačiti po cesti predmete, ki lahko poško-19. 
dujejo cestišče.

Pri tem želimo sosede ob občinskih cestah 
opozoriti predvsem na skrbnost pri vzdrževa-
nju živih mej in drugega rastja. Pogosto rastje 
sega na cestno telo in povzroča slabo pregle-
dnost, odpadlo listje pa smeti cestišče in ploč-
nike ter povzroča zamašitve obcestnih meteor-
nih jaškov.

Uresničevanje določb Odloka o občinskih 
cestah  in določb predpisov o javnih cestah, ki 
se neposredno uporabljajo za občinske ceste, 
nadzira medobčinski inšpektorat, ki lahko tudi 
odredi odpravo ugotovljenih nepravilnosti in v 
določenih primerih tudi sankcionira kršitelje 
odloka. Občani torej kršitve tega odloka naslo-
vijo Medobčinskemu inšpektoratu, Mengeška 
cesta 9, 1236 Trzin, telefon 01 564 47 20, e-po-
šta inspektorat@trzin.si.

Za podrobnejše informacije se občani lahko 
obrnejo na Režijski obrat Občine Komenda ali 
telefon (01)72 47 404, morebitne težave, pri-
pombe ter pohvale glede urejanja občinskih 
cest pa lahko sporočijo tudi  izvajalcu urejanja 
občinskih cest na telefon 041 650 073.

Režijski obrat Občine Komenda

Dobrodelna akcija UPPG Komenda

Spoštovani občani in 
občanke! 

Obveščali smo vas že, da smo s 1. marcem 
letos pričeli z novim načinom razdeljevanja 
socialne pomoči, ki poteka, kot je navedeno 
spodaj. 

RAZDELJEVANJE POMOČI V 
ŽIVILIH

KJE: Športna dvorana Komenda, vhod ob 
bankomatu

KDAJ: Pričetek v četrtek 1. marca ob 
18-20, nato vsak ponedeljek ob 8-10 in 

vsak četrtek ob 18-20.
KDO: Vsakdo, ki trpi pomanjkanje živil.

Embalažo za prenos živil prinesite s seboj.

Ob istih terminih pa bomo tudi SPREJE-
MALI darove živil tistih, ki bi želeli od 
svojega deliti z drugimi. Tako odslej ne bo 
več akcije po trgovinah, ki smo jo v UPPG 
izvajali ob velikonočnem in božičnem ča-
su.  

Vabimo vas torej vse: prejemnike in daro-
valce. Bog plačaj!

Uprava UPPG Komenda
9. marec, 2012

Izlet za upokojence – Za nad 70 let stare 
upokojence bo izlet 26. aprila Trakoščan – 
Krapina – Marija Bistrica. Prijave sprejema 
Marija Špehonja, tel.: 031-405-303 in vaški 
poverjeniki.
TD Komenda v Arboretumu – Turistično 
društvo Komenda se bo s člani in nekaterimi 
skupinami v času od 25. aprila do 1. maja (en 
dan) predstavilo v Arboretumu v Volčjem Po-
toku.
Maistrov pohod – Izpred Maistrovega spo-
menika v Kamniku se bodo podali na pohod 
14. aprila ob 8. uri.
Srečanje pri Mlinčkih – Tradicionalno sreča-
nje članov Društva upokojencev Komenda in 
sosednjih društev pri Mlinčkih bo 21. aprila. 
Odhod ob 8.30 iz pred cerkve v Suhadolah. 

NAPOVEDNIK
dogajanj aprila

Komendske twirlerice v fi nalu aprila, mažo-
rete maja – 21. in 22. aprila bo v Novi Gorici 
kar 34 fi nalnih nastopov komendskih twirleric. 
Maja pa bo v Ruše pri Mariboru odpotovalo 
33 komendskih mažoret skupine A in B na fi -
nalno tekmovanje. Držimo pesti. 

Načrtovani izleti za upokojence – Avtobusni 
izlet (od 28.5. do 31.5.) v Črno goro:  Budva 
– Cetinje – Lovčen – Kotor – Skadarsko jezero 
– samostan Ostrog – Podgorica. Odhod 28. 
maja ob 3.00 iz Komende. Prijave pri Mariji 
Špehonja tel.: 8341-529 in pri vaških poverje-
nikih.
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ZANIMIVOSTI

Zbirni center Suhadole je prostor, ki je urejen 
in opremljen za ločeno zbiranje in začasno 
skladiščenje (do predaje ustreznemu prevze-
mniku) vseh vrst ločeno zbranih odpadkov. 
Oddaja ločeno zbranih odpadkov v zbirni cen-
ter je BREZPLAČNA ZA VSA GOSPO-
DINJSTVA OBČINE KOMENDA. Pravni 
subjekti lahko tudi oddajo odpadke v zbirni 
center, vendar proti plačilu.

Obratovalni čas Zbirnega centra Suhadole je 
naslednji:
Poletni urnik: 1. marec – 30. september 
PONEDELJEK  – PETEK: 6.00 – 19.00 
SOBOTA: 8.00  – 13.00 
Zimski urnik: 1. oktober – 28. februar 
PONEDELJEK  – PETEK: 6.00 – 16.00            
SOBOTA: 8.00  – 13.00

KATERE ODPADKE LAHKO OBČANI 
KOMENDE ODDATE V ZC SUHADOLE:

Območje Zbirnega centra Suhadole

EKO KOTIČEK

Oddaja odpadkov v zbirni center Suhadole
LOČENO ZBRANE ODPADKE IZ 
GOSPODINJSTEV

 ostanek komunalnih odpadkov,
 mešano odpadno embalažo,
 biološko razgradljive kuhinjske 
odpadke,

 papir in karton,
 steklo,
 kosovne odpadke,
 odpadno električno in elektronsko 
opremo,

 odpadna oblačila in tekstil.

Za občane Komende trenutno še ni mo-
goča oddaja nevarnih odpadkov v ZC 
Suhadole, lahko pa oddate:

jedilno olje in maščobe,  ●
barve, črnila, lepila in smole, ki niso   ●

nevaren odpadek,
detergente,   ● ki niso nevaren odpadek,
baterije in akumulatorje,   ● ki niso neva-

ren odpadek,
električno in elektronsko opremo,   ● ki 

ni nevaren odpadek.

ZAŠČITNO FOLIJO SENENIH BAL
Posamezno kmetijsko gospodarstvo ima 

možnost brezplačne oddaje ločeno zbrane 
zaščitne folije senenih bal v Zbirni center 
Suhadole oziroma se zaračuna le strošek 
odlaganja oporne mrežice (151,5 €/tono). 

SPREJEMAMO SAMO!
 folijo, ki je   ● ločena od oporne mrežice 

in ni onesnažena s silažo oziroma ze-
mljo.

POSEBNE ODPADKE
azbestcementne odpadke (npr. »salo-  ●

nitne plošče«)
strošek  ● : 214,4 €/tono (zaščiten – ovit 

s polietilensko ali raztegljivo folijo); 
239,2 €/tono (nezaščiten),
avtomobilske gume –   ● strošek: 1,1016 

€ za 4 avtomobilske pnevmatike,
zeleni vrtni odrez –   ● strošek: trava in 

listje = 83,1 €/tono; veje = 27,8 €/tono
gradbeni material –   ● brezplačen pre-

vzem največ treh avtomobilskih pri-
kolic na gospodinjstvo na leto kar je 
več - strošek: 8,4 €/tono.

* zgoraj navedene odpadke sprejemamo proti 
plačilu zaradi dodatnih stroškov, ki nastanejo 
pri zagotavljanju primerne končne oskrbe (po-
sebni postopki predelave).

POSTOPEK ODDAJE ODPADKOV V 
ZC SUHADOLE
1) Ob prihodu v ZC zapeljite vozilo na 

tehtnico, nato stopite iz vozila ter se 
ustrezno identifi cirajte pri delavcu na 
tehtnici (ime in priimek, naslov, šifra od-
jemnega mesta, šifra plačnika – vsi po-
datki se nahajajo na vašem računu).

2) Delavcu na tehtnici povejte, katere od-
padke ste pripeljali (delavec bo tudi 
opravil vizualni pregled odpadkov).

3) Delavec na tehtnici vas bo usmeril na 
območje, kjer se nahajajo zabojniki za 
ločeno zbiranje odpadkov.

4) Delavec v zbirnem centru vam bo sveto-
val in pomagal pri pravilnem razvrščanju 
in odlaganju odpadkov v ustrezne zaboj-
nike.

5) Pred odhodom iz ZC se še enkrat ustavite 
na tehtnici, da se stehta še prazno vozilo, 
nato pa lahko zapustite območje.

Evidentiranje in tehtanje odpadkov se izva-
ja izključno zaradi poročanja o količinah 
zbranih in odloženih komunalnih odpadkih 
državnim institucijam, kot to določajo ve-
ljavni republiški zakoni!!!

Aleluja je najstarejša slovenska velikonočna 
jed, danes še malo znana. Izvor aleluje časovno 
ni točno raziskan, ne sporno pa izvira iz obdo-
bja težkih časov, v preteklih stoletjih, ko je bila 
lakota na pragu skoro vsake slovenske družine. 
To preprosto gostljato juho, skuhano iz posu-
šenih repinih olupkov, so kuhali v težkih časih, 
kadar je v predolgi zimi zmanjkovalo vsega 
živeža. Pa še Turki so ropali po deželi. Po 
»turških časih« so alelujo postregli v spomin 
na stare čase in hudo lakoto. Rečeno je bilo: 
»za v lonec so ostali samo še repni olupki.«

Gospodinje so morale biti preudarne, da je 
družina pravi čas pripravila »za vsak slučaj« 
repine olupke. Sveža repa je morala biti pred 
lupljenjem dobro oprana. Repa se je olupila v 
enem dolgem olupku. Te svedraste olupke so 
potem sušili v kozolcu podobno kot fi žol. 

Kake tri dni pred Veliko nočjo se olupke 
namakali v vodi. Vodo so tudi menjali.

Velikonočne dobrote na mizi

Aleluja
Postopek kuhanja pa je 

preprost:
Za 4–6 krožnikov aleluje 

potrebujemo: 50gr posušenih 
olupkov repe, 1 liter juhe ali 
vode (uporabimo juho, v kateri 
smo kuhali suho meso),  4 žlice 
masti ali ocvirkov, 10 žlic mo-
ke – pravilno je ajdova moka, 
sol po okusu; če kuhamo v suhi 
juhi, soli ne potrebujemo.

Operi olupke in jih namakaj 3 dni v vodi. Po 
potrebi menjaj vodo. Skuhaj jih v vodi ali juhi 
do mehkega. Tekočino odcedi v drugo posodo, 
olupke pa drobno seseklaj. Daj jih nazaj v juho, 
vmešaj v hladni vodi ajdovo moko in to dodaj 
vreli juhi. Jed mora biti gosta. Na sredini nare-
di luknjico in vanjo ulij vročo mast z ocvirki. 
Jed razdeliš na krožnike.

Danes je to spomin kot opomin na težke čase 
lakote. Sedaj pa Aleluji dodajamo narezano 
klobaso ali popečeno slanino. Na različnih 
koncih Slovenije se tudi aleluja pripravlja raz-
lično. Ponekod jo zgostijo s krompirjem. Vanjo 

se lahko zakuha tudi ješprenj. Prebrala sem, da 
ponekod zraven postrežejo ocvrte šnite, potem 
je aleluja kot samostojna jed.

Danes redko kje in redko kdo alelujo sploh 
še pozna. Po Komendi sem se pogovarjala z 
gospodinjami, a ene pravijo, da je bila aleluja 
na Veliko nedeljo za zajtrk pred »žegnom«, jaz 
pa sem na alelujo povabljena h Kristini Lenčkni 
na Veliki ponedeljek. Vsekakor je ta preprosta 
jed zelo »zdravilna« za želodec; prej ali potem, 
ko zaužijemo za velikonočne praznike vse pre-
več suhomesnatih dobrot in trdo kuhanih jajčk.

Katja Tabernik
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Člani Turističnega društva Komenda, ki vsako leto, že 10 let zapored, 
sodelujejo s pedagoškimi delavci vrtca v Komendi, ki malčkom poma-
gajo pri ustvarjanju »gregorčkov« raznih oblik, so tudi letos 12. marca 
pripravili nadvse prijetno praznovanje Pozdrava pomladi. Zvečer, ob 
prvem mraku, je na Kriškem bajerju zagorelo na stotine lučk, ki so na 
plavajočih »gregorčkih« razsvetljevale temo in vabile svetlobo v srca 
malčkov, staršev in ostalih obiskovalcev. Plavajočih lučk je bilo vsaj 
350 in vsaj 1000 staršev, otrok in naključnih obiskovalcev. TD je ob 
prireditvi pripravilo tudi manjši ognjemet.

Slovenci poznamo tudi nekaj pregovorov o sv. Gregorju. Omenili 
bom le dva, ki ju najpogosteje slišim od starejših ljudi:  Po Gregorju od 
vsakega vetra sneg skopni; Kmet dolgo njivo orje, klobuk postrani 
nosi, pa staro ženo kruha prosi.

Tone Ogorevc in TD KOMENDA

Gregorjevo – ptičja 
svatba in »luč v vodo«

V Medgeneracijskem društvu za ka-
kovostno starost Komenda so v drugi 
polovici marca sklenili delavnice zdra-
ve in uravnotežene prehrane. Na delav-
nicah je Olga Hace deset torkovih ve-
čerov pripravljala okusno in zdravo 
hrano; brez soli (okus se popravi s pri-
mernimi začimbami), brez sladkorja - 
skratka hrano, ki je primerna za vse, ki 
vedo, kako pomembno je, kaj ne glede 
na starost in zaradi morebitne bolezni 
zaužijemo. Olga je pokazala, da so celo 
sladice lahko zdrave in seveda tudi zelo 
okusne ter lepe na pogled. Skratka, vsi 

ki so se delavnic redno udeleževali (20 do 24) so se prepričali, da so v 
Komendi ljudje z veliko znanja, ki ga lahko prenesejo na druge in med 
njimi je to zagotovo Olga Hace. 

Na srečanju ob koncu prvih delavnic (še jih bodo organizirali) so vsi 
po vrsti (ženske in en moški) ugotavljali, da je Olga bila kot dobra vila 
na poti zdrave prehrane. Ob nabiranju znanja pa so skorajda navada 
postala tudi prijetna druženja – za dušo. Zato še enkrat: hvala Olgi in 
Medgeneracijskemu društvu.

Bližajo se velikonočni prazniki, ko je običajno na mizi 
tudi potica. Ker pa orehove potice z bogatim testom in nade-
vom niso za vse, smo poiskali recept za potico, ki jo lahko 
brez škode za zdravje jedo tudi tisti, ki so alergični na gluten, 
kravje mleko, jajca ali imajo povišan holesterol, krvni slad-
kor in visok krvni tlak. Priporočamo pa jo tudi vsem drugim. 
Potica je sicer drugačna, a pomemben je običaj.

TESTO: 500g pirine moke, vrečka suhega ali 30g sveže-
ga kvasa, 50g maščobe- becel ali olivno olje, ščep soli, 
slabe 3 dcl vode, žlička naribane limonine lupine.

NADEV: 250g mletih rožičev, 3 olupljena in naribana 
jabolka, 1dcl vrele vode, 1dcl sojine smetane ali žlico 

Delavnice zdrave in uravnotežene prehrane 
olivnega olja z vodo, 
sok in lupina limone 
po 1 žličko, 1 zavitek 
dateljev ali 200 g ro-
zin

SESTAVA-naredi-
mo kvasec: 1dcl tople 
vode, žličko sladkorja, 
kvas in žlico pirine 
moke. Dateljne izko-
ščičimo, prelijemo z 
vrelo vodo in pustimo stati, da vzhaja kvas. Iz sestavin  zamesimo testo, 
uporabimo vodo, v kateri so bili datelji. Maščobo dodamo zadnjo. Pusti-
mo, da testo vzhaja vsaj 1uro. Mlete rožiče stresemo v posodo in preli-
jemo z vrelo vodo. Pomešamo, ohladimo in dodamo še ostale sestavine. 
Datelje lahko nadomestimo z rozinami.

Vzhajano testo razvaljamo, premažemo z nadevom, položimo v nama-
ščen model, večkrat prebodemo z iglo do dna, pokrijemo in ponovno 
vzhajamo. Pred peko potico premažemo z vodo. Pečemo v naprej ogreti 
pečici na spodnjem vodilu pečice približno 1 uro pri temperaturi 180°C.

Naj vam tekne!            - A. Ž.

NUDIMO VAM:

- ELEKTROINSTALACIJE
- ALARMNI SISTEMI
- MERITVE EL. INSTALACIJ
-DELO NA VIŠINI
- IZKOPI
- IZDELAVA HIŠNIH PRIKLJUČKOV KANALIZACIJ
- ZUNANJA UREDITEV

EL-TT D.O.O.
SUHADOLE 21

1218 KOMENDA
TEL: 041/ 754-419

Olga Hace

Vse je zdravo in uravnoteženo

Spoznavanje uravnotežene prehrane na 10 delavnicah je kar prehitro minilo.
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Terme Snovik - Kamnik, d.o.o.
Snovik 7, 1219 Laze v Tuhinju

Nagrade
    1. nagrada: Celodnevni wellness paket
    2. nagrada: Celodnevno kopanje s savno
    3. nagrada: celodnevno kopanje
    4. nagrada: 2-urno kopanje
    5. nagrada: 2-urno kopanje

Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA) 
pošljite na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda 
DO VKLJUČNO 12. aprila. Na kuverto napišite: ime, priimek, naslov 
in Nagradna križanka. 

Občani občine Komenda imajo popust.
Nagrajenci križanke 10. ŠOPEK ZA MAMI in 20 let ansambla 

VIHARNIK pod vodstvom Martina Vodlana 
Izžrebani in na koncertu so bili:
1.nagrada – 1 krat vstopnica za koncert, mešano meso in pijača – 

SONJA JELOVČAN, NASOVČE 18, 1218 KOMENDA 
2. nagrada –  1 krat vstopnica za koncert in mešano meso – ŠTEFA-

NIJA JANŽEVEC, GLAVARJEVA CESTA 19, 1218 KOMENDA 
3. nagrada – 1 krat vstopnica za koncert in klobasa – ANICA 

SKVARČA, KRIŽ 18, 1218

MIZA APLENCA NA ŠOPKU ZA MAMI
Koncert so za mizo Aplenca spremljali: Marija Weisseisen, Klanec 
30, 1218 Komenda; Gaby P. Pajk, Mlaka 12, 1218 Komenda; Terezija 
Širec, Volčji Potok 39 D; Marija Štern, Mlaka 7 a, 1218 Komenda. 

V Aplenci tudi v letu 2012 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
Marec 2012

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

NA PREŽI

ČEBELA – Vsem, 
ki so v soboto, 24. 
marca, sodelovali v 
akciji Očistimo Ko-
mendo v okviru ak-
cije Očistimo Slo-
venijo. 

OSAT – Vsem, ki so 
»poskrbeli«, da smo 
v Akciji očistimo 
Komendo nabrali to-
liko odpadkov in 
smeti, ki so jih neod-
govorno in nepremi-
šljeno odvrgli ali od-
ložili v naravi. 
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OBIČAJI

Na pusta nas mora malo zebsti, kosti so zelede-
nele, rokavice so bolj ko ne le za okras, ampak 
ko se pogrejemo je občutek dober. Ohranjamo 
pravi pisan šopek iz Slovenske ljudske zakla-
dnice.

Za pusta vidiš vedno nekaj kar v življenju še 
nisi.

Kakšno bogastvo imamo Slovenci samo po 
ustnem izročilu. Zato se splača malo popeljati 
tudi po Sloveniji in si stvari ogledati na lastne 
oči.

Pošteno se je lotil raziskovanja, celih deset 
let potepanja in slikanja naš priznani novinar 
in fotograf Primož Hieng. V Tivolski drevored 
je postavil na ogled 120 velikih panojskih slik 
zbranih po celi Sloveniji. To odlično razstavo 
mnogih običajev ste si lahko ogledali v Jakopi-
čevem drevoredu. Otvoritev je bila v pravem 
pustnem duhu, saj ni manjkalo muzikantov s 
Kontrabantom, etnolog Janez Bogataj, Kan-
tavtor Tomaž Domicelj je morda zbiral ideje za 
kakšno maškeradno zimzeleno ali aktualno 
pesmico. V teh časih je najbolje da zapoje slo-
venski norčavosti.

Maska, maskiranje, šemljenje, pustovanje, 
karneval spada med najpogosteje obravnavane 
teme v slovenski etnologiji. Mnogim razisko-
valcem in obujevalcem gre vsa zahvala za iz-
virno ohranjanje le-te. Saj v Evropi ni tako 
majhnega območja kot je Slovenija, kjer bi bila 
kultura kmečkih mask tako pestra in specifi čna. 
Stalni spremljevalec mask pa je ples. Pravilo-
ma je maskiranec nem, tako si pomaga, da ga 
obiskanci prehitro ne odkrijejo, včasih si po-
maga z oponašanjem ptičjega petja ali živalskih 
glasov. Za  Markovce pri Ptuju je značilen pi-
cek-piščanec-kokotič, ki pleše pred hišnimi 
vrati, pobirač pa igra na orglice in nabira jajca. 
Naznanjata dobro letino in veselje pri hiši. Ko 
se preoblečemo prevzamemo vase tudi  naturo 
katero predstavljamo. 

Naša Marija Kern se takole spominja: Pustni 
čas

Obleke mamine sem oblačila, 
da bi se pred svetom skrila, 
očala smešna sem nadela,
pa nosek že rdeč imela.

Ko v ogledalu zagledam ta obraz,
spreleti me strah.
Kako drugačen je postal,
ko pustno masko je na glavo dal.

Maska zakrila je obraz.
Je res že skrajni čas? 
Skrivnosti so pod masko skrite
resnica-pa nam ne uide.
Pust brez krofov?  Pa saj to je huje kot vese-

lica brez muzike. Značilen vonj po krofi h in 
kuhančku nam da krila, vsi se veselimo, skače-
mo, plešemo, pozvanjamo in vriskamo. »Bog 
daj lepi svečan!« nam zaželijo Butalci iz Cer-
knice. A bomo videli, če bo letos držal stari 
rek, da če je Svečnica zelena-bo Velika noč 

Ta norčavi veseli pustni čas
bela. Bela zima je zamudila dva dni in nam 
pobelila pokrajino. In še tale: Če preje kapne 
od strehe kot od sveče, gre medved nazaj v 
brlog. Vsekakor pa praznujemo PUSTA, ki 
odganja zimo in privablja pomlad v deželo in 
se veselimo. »Oj kako bi plesal, tudi če bi bil 
že tri dni v mrliški vežici!« Pod oblačili je še-
mam kljub mrzli teti zimi hudo vroče, tako 
vroče, da postane vroče tudi občudovalcem, 
saj pijače pa ne sme nikoli zmanjkati. Letos so 
vsepovsod  butalci posodili svoje pojave celo 
našim politikom. Da bi se jih le kaj prijelo.   

Osrednji lik cerkljanske laufarije je pust, ki 
simbolizira zimo, in je tudi kriv za vse, kar se je 
v preteklem letu v Cernici slabega, neumnega in 
nespametnega zgodilo. Za vse napake ga sodnik 
cesarsko-kraljeve sodnije obsodi na smrt, in pred 
zbranim občinstvom prebere obtožnico. Pust 
skuša pobegniti, a ga ta terjasti vedno ujamejo in 
mu preberejo celo stran dolgo Uaptuož'nco. 
Sodba se izvede na Pepelnično sredo. Vse se 
odvija po točno določenem scenariju, ki se po 
ustnem izročilu prenaša iz roda v rod. 

Prebivalci Brkinov, ki se šemijo v Škoroma-
te, utemeljujejo svoje izročilo na raziskavah dr. 
Nika Kureta. Skupino vodi ŠKOPIT –Ta glav-
ni-ta črn. Nosi velik klobuk, prekrit in okrašen 
s perjem ptic, na vrhu pa ima celega skobca. Po 
obrazu je namazan s črnimi sajami, z velikimi 
lesenimi kleščami lovi dekleta. Ta pa mu ne 
uide brez sajastaga pobožanja po obrazu. Sledi 
mu skupina, z zvonci okoli pasu, skačejo in 
bučno plešejo. Ovčja oblačila so okrašena z 
živobarvnimi krepastimi rožami, na glavah 
imajo zelo visoko ošiljene kape, polepljene s 
slikami deklet, ki razkazujejo svoje bogate 
mehke obline. Sledijo živa dekleta, s pridelki v 
košarah in muzikantje. Skupina naznanja ro-
dnost. Običaji pa izhajajo iz 14.stoletja.

Banjška planota in Grgarska Ravan sta nekaj 
posebnega. Šjeme imajo oblačila na gosto 
prešita z živobarvnimi trakovi iz blaga.

Na Drežniških ravnah pa je šemljenje v do-
meni fantovske druščine. To so Ravenski pu-
stevi- ta lepi in ta grdi. Maske delajo in nosijo 
neporočeni odrasli fantje iz lesa, zadnje čase 
tudi iz papirja. Ko stopijo muli v 18. leto se jim 
slavnostno pridružijo, s poroko pa članstvo iz-
gubijo. Novinci lahko zaprisežejo če se izkaže-
jo z vriskanjem in vinom. Med obveznimi liki 
morata biti tudi žendar in ravbar, pa ciganka z 
otrokom-brez ciganov in mame Jelke sploh ni 
nikjer več pravega pustovanja. Sledijo še po-
štar, zdravnik, petelinar, lovec, hudič in smrt, 
pa še kakšen vaški posebnež. Bogato je etnolo-
ško in rokodelsko, prav umetniško izročilo. Ta 
grdi ulovljenega otroka »tepejo« z nogavico 
polno pepela. Vaški psi pa se zaganjajo v Ta 
slamnatega.

Liški pustje uprizarjajo peklenski ples.
V občini Pliberk imajo šego Vlečenje ploha. 

Izvaja se točno po ustnem izročilu. Fantje in 
možje predajo ploh neporočenim, a godnim 
dekletom. To je opomin na njihov stan in da 

naj se do naslednjega pusta popravijo. Znani 
so primeri, da so zvlekli cel voz s plohom vred 
na sleme domače strehe. 

Ne smemo pa mimo naših KORANTOV. 
Kdo jih ne pozna. Saj so postali naša prava 
Slovenska maskota na športnih, političnih  in 
kulturnih dogodkih. Kurenta uvrščamo v sku-
pino kožuharjev, katerih oprava sestoji v tradi-
cionalni kulturi Europe iz kožuha, maske, kape, 
ogrinjala, rogov domačih ali divjih živali in 
mnogih zvoncev različnih oblik in velikosti. V 
roki vrti leseno gorjačo ali ježevko. Masko 
poudarja velik usnjen rdeč nos in dolg jezik. 
Materiali za izdelavo kurenta morajo biti vsi 
naravni, doma pridelani. Skupine po vaseh pa 
se med seboj razlikujejo, a vse predstavljajo 
duhove prednikov. Grozen obraz spremlja 
molk ali spremenjen glas, strašen ropot z po-
sebnimi rekviziti in poseben način hoje poma-
gajo pri ustvarjanju mističnega občutja. V Ku-
renta se lahko oblačijo le moški.

V okolici Ptuja in v Halozah  število pustnih 
živali – rus  zelo narašča. Podolgovato ogrodje 
prekrito s ponjavo predstavlja trup živali z gi-
bljivo glavo. Pod ponjavo se našemi posame-
znik, ki ponazarja dvonogo žival, včasih tudi 
jezdeca. Za štirinogo žival sta pod ponjavo 
dva. Ruso običajno priganja gonjač ali farar. 
Ta je v delavnih oblačilih in modrem predpa-
sniku. Maska je uspešna če je njuna igra izvir-
na, a smešna.

Ko maske pridejo do hiše ali v hišo, začnejo 
najprej poplesavati, skakati in se vrteti. Če je 
bil dar hiše obilen, je bilo bogato tudi voščilo: 

Bog vam daj dosti picekov! To more bit !
Bog vam daj dosti mujcekov ! To more biti !    
 Bog vam daj dosti pujčekov !  To more biti!                                                  
Bog vam daj dosti konjskega rezgetanja !  To 

more biti !
Bog vam daj polno zapečje otroškega vese-

lja! To more biti !
Bog vam daj de bi se vaša hči bogato oženi-

la! To more biti!
Našemu kurenti pa veliko klobaso, naši babi 

pa polno košaro jajc!
Skupine se pomikajo od hiše do hiše, voščila 

pa so primerna gospodarju.
Skoro vsaka vas v Sloveniji se loti PUSTA 

malo po svoje. V Komendi in na Podborštu 
pridni vaščani še vedno skrbno pripravijo Pu-
sta. Kres kurimo na pustni večer in tudi to je 
mala posebnost. Drugje po Sloveniji tega obi-
čaja ne poznajo.

Neizčrpna je naša dediščina. Dotaknila sem 
se le peščice, naslednje leto pa nas bo mogoče 
zamikalo pokukati še kam drugam.

Katja Tabernik

Mali oglas
Prodam 2-sobno stanovanje v Kamniku, 
objekt Metuljček (2007), 67 m2. Razgled 
na Kamniške Alpe. 2 parkirni mesti v kleti. 
031 458 436
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Junak je za nas vsak, po katerem se lahko 
zgledujemo. Morda bi bilo bolje reči vzor-
nik, kajti junak je tisti, ki je nekaj dobrega 
storil za širši krog ljudi, npr. za narod.

Med našimi osnovnošolci (tretja triada) so 
kot vzorniki, junaki najpogosteje omenjani 
športniki in ožji družinski člani (mama, oče), 
redkeje se v tej vlogi pojavljajo prijatelji, pod-
jetniki, pisatelji, pevci, igralci, učitelji, ljudje, 
ki delajo v dobro drugih in so se v ta namen 
pripravljeno odreči lastnim koristim (npr. oko-
ljevarstveniki, gasilci, zdravniki, prostovoljci 
ipd.). Junaki so tudi ljudje, ki zmorejo izraziti 
svoje mnenje, poštenjaki, tisti, ki rešujejo ži-
vljenja, ali pa ljudje, ki se vsak dan borijo za 
preživetje in znajo premagati življenjske težave 
in ovire. Resnično velik je za nas tisti, ki ti daje 
občutek, da tudi sam lahko postaneš tak. Politi-
ke dojemamo kot izrazite antijunake.

Iz sveta medijev naziv junak zaslužijo samo 
tisti, ko ob svoji slavi ne pozabijo na druge in 
jim pomagajo. V svetu medijev je veliko ljudi, 
ki so občudovani samo zato, ker poznamo zgolj 
njihov videz. Mediji zelo natančno izbirajo, o 
čem bodo poročali. Srednje poti ne poznajo – 
človeka povzdignejo ali potlačijo. Veliko zgodb 
je napihnjenih, izmišljenih. Mladi se moramo 
dobro informirati o vzornikih, ker smo sicer 
lahko razočarani. Informacije moramo kritično 
presojati. Slava – denar lahko človeka drastično 
spremenita – tako, da izgubi samega sebe in 
začne igrati igro, kakršno od njega pričakujejo 
mediji. Nekateri mladi nekritično posnemajo 
svoje vzornike – skušajo jim biti čimbolj po-
dobni. Vsak človek ima dobre in slabe lastnosti 
– dobre posnemajmo, slabih pa se zavedajmo.

Potrebujemo tudi dobre zgodbe, napisane na 
tak način, da bi pritegnile bralce. V vlogi novi-
narjev bi se morali večkrat pojaviti otroci, ker še 
znajo biti pošteni. O nekaterih stvareh, pomemb-
nih za ljudi, se premalo piše (npr. o varovanju 
okolja). Premalokrat se poroča o ljudeh, ki so se 
dvignili, storili nekaj s svojim življenjem (npr. 
invalidi), uspeli s svojim znanjem in idejami.

Junaki našega časa
Poročilo učencev OŠ Komenda Moste

Razmišljali smo, zakaj tako malokrat kot 
naši vzorniki nastopajo učitelji. Cenimo tiste 
med njimi, ki imajo strast do poklica, široko 
znanje in dober odnos do učencev. V družbi, 
tudi pri starših, ta poklic ni več cenjen, kajti 
znanje ni več privilegij učitelja. Zato je danes 
učiteljem težje biti vzornik mladim.

Zakaj je danes junaško biti dober starš? Da-
našnji svet je krut. Starši se morajo veliko bolj 
izkazati kot trdna opora svojim otrokom. Ob 
nasprotujočih nasvetih in vrednotah jim je 
težko najti pravo mero in meje za nas. Nekate-
ri starši popuščajo pod vplivom medijev, drugih 
staršev in otrokovih vrstnikov. Zato tudi starši 
rabijo neko trdnost, morda naše priznanje, ne 
samo, da oni spodbujajo nas.

Današnji čas potrebuje ljudi, ki so pošteni, 
vztrajni, požrtvovalni, sposobni, dobrosrčni, od-
kriti, take, ki se žrtvujejo za dobrobit drugih. 
Osnovo za tako naravnanost človek prinese iz 
družine. A tudi družba mora posamezniku omo-
gočiti, da postane junak. Vsi, ki delajo z mladimi, 
bi morali biti varuhi vrednot. Človeštvo potrebu-
je nas, ki sedaj odraščamo in ki se bomo morali 
naučiti stvari, ki jih moramo razvijati.

Začnimo najprej pri sebi in z majhnimi stvar-
mi. Kitajski pregovor pravi: Goro bo premaknil 
tisti, ki bo najprej premaknil kamenček.

Poročilo so sestavili: Martin Rode, Liza 
Novak, Monika Lah, Manca Kepic, Tomaž 
Rode, Rok Koželj, Karin Blatnik, Amadeja 

Peršin, Aja Kamšek, Laura Podgoršek in Saša 
Furlan. 

JUNAKI NAŠEGA ČASA
Ob pogledu na ta naslov se vprašam: Kdo si 

to ime sploh zasluži in ali junaki danes sploh še 
obstajajo. Kdo je storil tako veliko dejanje, da 
bi ga lahko poimenovali JUNAK? Ko ob raz-
mišljanju o tem vprašanju ne najdem odgovora, 
se bom lotil stvari drugače.

Najprej se bom vprašal, kaj se mi zdi, da ju-
nak sploh je.  Kot majhen otrok sem si seveda 
predstavljal velikega močnega moža s škornji, 

oprijeto obleko in ogrinjalom. Danes na stvari 
gledam nekoliko drugače, vendar pa nekatere 
osnovne značilnosti ostajajo enake.

Junak je nekdo, ki žrtvuje sebe, svoj čas in 
energijo za dobrobit drugih.

Junak je nekdo, na katerega se lahko zanese-
mo in vemo, da bo svoje delo opravil vestno in 
s popolno predanostjo.

Nikakor si ne morem predstavljati, da junak 
ne bi bil pogumen. Junak svoje delo opravlja 
pogumno, z visokimi cilji in je za uresničitev 
teh ciljev pripravljen sprejeti tveganja.
Če mora junak sprejeti  tveganje za dobrobit 

drugih, mora potem biti popolnoma nesebičen 
in dobronameren.

Zgornji odstavek bi torej lahko strnili v po-
ved v petih točkah:

Junak je požrtvovalen.
Na junaka se lahko zanesemo.
Je delaven.
Je pogumen.
Je drzen, nesebičen in želi drugim dobro.

Da najdem junake našega časa, mi torej 
ostane le še to, da poiščem človeka, ki se z 
vsemi trditvami ujema. Najprej mi pride na 
misel zdravnik, nato pomislim na psihologa, ki 
dela za dobro drugih. Pa tudi novinar poskrbi 
za našo boljšo informiranost in s tem za boljšo 
raven življenja. Kasneje pomislim na mizarja 
in kmeta. Brez njiju bi tudi težko živeli.

Ali je še kakšen kriterij, ki ga nisem naštel? 
Kako je torej možno, da sem pomislil na toliko 
junakov, ki so si tako različni? Pa če si še tako 
močno belim glavo, mi ne pride nič novega na 
misel. Torej se spet vprašam: kdo so junaki 
našega časa.

V našem času je junak vsak, ki z dobro voljo 
in iskrenostjo želi graditi boljši svet. Torej je 
vsak lahko junak našega časa. Lahko je oče, 
mama, šofer, zidar, novinar, zdravnik, skratka 
vsak. In vsi junaki se prepletajo v čaroben krog 
junakov, brez katerih skoraj ne bi mogli živeti 
– če en člen teh junakov odpade, potem počasi 
propade vse. Zato so pravi  junaki v današnjem 
času še kako potrebni.

Tomaž Rode, 8. c

Četa Pogumno srce je letos odšla na zimovanje 
v Šentlambert nad Zagorjem, kjer je župnišče 
za nekaj dni postalo hiša gospoda Sherlocka in 
njegovega pomočnika Watsona. Na obisku sta 
bili gospodični Irene in Mary ter inšpektor 
Lastrade. Pred nami je bila pomembna naloga: 
Preživeti čim lepši vikend in še bolje spoznati 
soskavte. Oboje nam je super uspevalo. Uživa-
li smo na toplem soncu in prelepih razgledih in 
izkoristili sneg ter dobro družbo. V petek nam 
je višji vod pripravil moker in športen izziv, 
nato pa smo iskali svoje talente in kalili nove 
ideje pri pripravljanju programa za dvajsetle-
tnico stega. Zvečer smo, ko se za pravo angle-
ško družbo spodobi, imeli gala večerjo. Dekle-
ta so si nadela krila in oblekice, fantje pa srajce, 

Zimovanje v Šentlambertu
obleke, kravate in metuljčke. Kuharji so pri-
pravili večerjo, miza je bila slovesno pogrnje-
na,  obnašanje pa prav tako, kot se spodobi za 
dame in gospode. 
Skratka, prijeten obed, 
ampak potem nam je 
večer popestril skrajno 
neprijeten dogodek – 
Watsonu je nekdo 
ukradel prstan ravno 
ko je nameraval za-
prositi za roko svojo 
Mary! Sumljivo… Po 
večerji je sledila deba-
ta o družinskem zako-
niku, kjer smo se učili 

zagovarjati svoja mnenja, potem pa smo se 
sprostili na plesu in igrah. 

Ponoči se je menda dogajalo nekaj, poveza-
no s tradicijo čete, a o tem vedo kaj več pove-
dati le pravi fantje. Nekaj se je govorilo o 
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Jaz še nimam izbranega svojega junaka. Pred-
stavljam pa si, da bo to politik, ki bo uspel po-
tegniti Slovenijo iz krize.

Rok Koželj, 9. b

IZKAZALI SMO SE…
V petek, 2. marca 2012, smo imeli izbrani 

člani šolske skupnosti to čast, da smo gostili 
predstavnike vseh občin Osrednjeslovenske 
regije v naši šoli v Mostah, kjer smo organizi-
rali regijski parlament. Vsak je imel svojo 
edinstveno nalogo in mislim, da smo si bili vsi 
enakovredni, čeprav so nekateri delovali bolj v 
ozadju, nekateri pa v središču dogajanja.

Na kraj dogajanja smo morali vsi priti ob 8. 
uri, saj smo imeli priprave. Že zjutraj sem imela 
glede vsega tega precej dober občutek, zato ni-
sem niti malo dvomila v to, da se bo vse odvija-
lo, kot smo načrtovali ali še bolje. Da pa smo 
bili bolj prepričani vase, smo tik pred zdajci še 
malce povadili naš 'nastop'. Ko je prišel odloči-
len trenutek, in sicer prihod gostov, sem jih jaz 
usmerila proti garderobi in jim dajala darilca, za 
katera lahko upravičeno rečem, da so bila zelo 
izvirna. Našim obiskovalcem smo namreč po-
darili med, v malem kosu lončevine, kar odraža 
obrt tu v Komendi, tako da so lahko mladi par-
lamentarci s seboj odnesli košček naše kulture. 
Nekatere mentorice so nas celo pohvalile. 

Naš uvod je bil, pa čeprav to rečem jaz, zelo 
razgiban in zanimiv. Zanj je med drugimi po-
skrbela tudi moja sošolka Karin, ki je najprej 
napovedala sprehod po naši vasi skozi sliko in 
besedo. Fotografi nja Karmen je naredila izje-
mne slike, Amadeja pa jih je pospremila s pra-
vimi besedami. Vključili smo tudi fotografi je 
samostojnega kulturnega delavca Franca Ste-
leta. Zatem so sledili nastopi, v katerih so naši 

učenci pokazali svoje talente. 
Učenci nižjih razredov so zaigrali 
na zvočne palice, kar me je glede 
na moje začetne predsodke, da bo 
nastop dolgočasen, zelo pozitivno 
presenetilo. Bili so odlični. Na-
tančnega zaporedja nastopov se ne 
spomnim, tako da ne vem, kdaj sta 
zaplesali Monika in Eva, katerih 
dveh nastop je bil vsekakor osu-

pljiv. Njun ples se je v popolni harmoniji skla-
dal z glasbo in v dvorani povzročil tišino, ki je 
bila bolj zgovorna od kakršnihkoli komentar-
jev. Tudi naša učenka Liza je pokazala svoj 
pevski talent s pesmijo, ki nas je spravila v 
dobro voljo, preden se je začelo tisto, zaradi 
česar smo pravzaprav bili tam – zasedanje 
otroškega parlamenta.

Ker sva bili z Amadejo zapisnikarici, sva se 
že pred začetkom primerno oborožili z listi pa-
pirja in pisali. Vedeli sva, da bo potrebno zapisa-
ti mnogo različnih vidikov na našo temo – junak 
našega časa – in jih potem kot sklepe predstavi-
ti poslušalcem. Ves čas sva pridno zapisovali 
besede in mnenja, vredna zapisa. Proti koncu so 
se ta začela ponavljati, zato sem že začela obli-
kovati nekakšne sklepe, da bi si prihranila delo 
za pozneje. Skupaj smo prišli do spoznanj, ka-
kšen naj bi junak bil, kakšne naj bi bile njegove 
vrednote in načela ter kakšen naj bi bil v odnosu 
do drugih. Moram priznati, da so imeli nekateri, 
predvsem Ljubljančani, precej zanimivo pre-
spektivo razmišljanja, torej je razumljivo, da 
sem imela največ papirja popisanega z njihovi-
mi idejami. Da pa nam naše, takrat zelo dejavne 
sive celice ne bi predčasno odpovedale, smo si 
privoščili odmor za malico in se okrepčali. 

Po oddihu, se je naše delo nadaljevalo in sicer 
z razpravo. Učenki Monika in Saša sta poskr-
beli, da so razpravljalci dobili mikrofone. Mi-
slim, da sta svoje delo opravili dobro, saj sta 
morali ves čas hoditi z enega konca dvorane na 
drugega, a se nista nikoli zmotili. V pogovoru 
so sodelovali tudi naši parlamentarci, vendar v 
manjšem številu kot drugi. Tudi tu sva z Ama-
dejo ustvarili nekaj zapiskov, a ne toliko kot pri 
branju poročil, saj so se misli zopet ponavljale. 
Jaz sem že skoraj do potankosti uredila svoje 

sklepe, kar se je kasneje izkazalo za dobro od-
ločitev, ker so nam ukinili en odmor, zaradi 
česar nisva imeli časa, da bi jih uredili, pač pa 
sva to storili med pogovorom z našimi gosti, 
med katerimi so bili Anita Ogulin, Tone Dolčič 
in Petra Matos. Naša potencialna gostja Petra 
Majdič se na žalost zaradi obveznosti zasedanja 
ni mogla udeležiti, vseeno pa je bila tako prija-
zna, da nam je posredovala svoje odgovore na 
naša vprašanja. Medtem ko so se ostali v dvora-
ni pogovarjali o okoljskih problemih ter njiho-
vih junakih v mladosti, sva midve dokončno 
oblikovali najino poročilo. Izbrali sva moje za-
piske, ker so bili že urejeni in jih malce dodela-
li. Jaz sem prebrala lastnosti, ki naj bi pripadale 
pravim junakom, Amadeja pa moj zapis o juna-
kih na splošno. Šele ko so se z najinim poroči-
lom vsi strinjali sem si oddahnila. 

V nadaljevanju je Laura napovedala izbiro 
teme za naslednji regijski parlament in počasi 
smo se pripravljali na zaključek tega. Za to sva 
poskrbeli Karin, ki je prebrala misel Roka Kože-
lja, in jaz, ki sem prebrala spis o junakih, katere-
ga avtor je bil predsednik našega šolskega parla-
menta, Tomaž Rode. S ponosom sva sprejeli 
zaslužen aplavz. Zaslužen prav gotovo zato, ker 
sem prejšnji dan doma imela poskusna branja in 
zanje porabila dosti svojega prostega časa.

Za tiste, ki še niso odšli, je sledila kratka 
pogostitev gostov v eni od zgornjih učilnic, 
kjer so nam tudi čestitali za dobro opravljeno 
delo in izjemen vtis, ki naj bi ga napravili na 
njih. Svojega sodelovanja ne obžalujem in če 
bi bila prilika, bi to ponovila. Pa ne zato, ker bi 
me zanimala politika, pač pa zato, ker rada 
poskušam nove stvari in je bila to zame neka 
čisto nova izkušnja, za katero menim, da mi bo 
nekoč še prišla prav.

Ana Kamšek, 9. A

Zahvala 
Pri izpeljavi regijskega parlamenta so nas 
materialno ali s svojimi storitvami podprli:

Občina Komenda, Lončarstvo Franc 
Kremžar z Gmajnice, čebelarstvo Starovasnik 
z Gore, samostojni kulturni delavec Franc 
Stele z Gore in vrtnarstvo Gašperlin iz Most.

Vsem se iskreno zahvaljujemo!

Pisalo se je leto 1991, ko je skupina mladih ustanovila prvo skavtsko 
skupino v Komendi. Bilo nas je 'le' 16, danes pa nas je kar 84. V teh 
dvajsetih letih je bilo del skavtske družine več kot 280 otrok in mlado-
stnikov. 

Ker pa tako lepe obletnice nočemo praznovati sami, vas vabimo, da 
se nam pridružite. V nedeljo, 22. aprila 2012, bomo od 10. do 18. pra-
znovali, klepetali z vami, se predstavili in še marsikaj drugega. Naj 
ostane presenečenje. Vabljeni vsi bivši skavti, prijatelji, družine, sova-
ščani in vsi tisti, ki vas zanima, kaj skavti počnemo. 

Dobimo se na skavtskem travniku (malo naprej od lovske koče na 
Križu).

Veselimo se srečanja z vami!
Komendski skavti

Vabilo na praznovanje  

20 let komendskih skavtov
Zdravljici, sklecah, štromu, fi ziki, teku, anatomiji,… a vse skupaj ostaja 
skrivnost… Hm?

V soboto je bilo vzdušje že zgodaj zjutraj zelo detektivsko in ker smo 
želeli najti dokaze in rešiti primer izgubljenega prstana, so se vodi po-
dali na pot. Orientacija po bližnjih vaseh, Sherlockovi namigi, dobra 
volja in krepka večerja so pomagali, da smo že skoraj imeli rešitev. 
Ampak med zabavnim večerom  je nekdo ugrabil Irene, pred hišo pa se 
je znašlo krvavo truplo in kar naenkrat se je naš primer zelo zakompli-
ciral. Pri nočni igri smo uspeli dobiti prstan in ga zamenjati za Irene in 
skoraj smo že rešili primer…

Pri jutranji sveti maši smo se zahvalili za lep vikend, potem pa pridno 
pospravili hišo, da nam je uspelo pred koncem pospraviti še preostale 
piškote in s kepanjem ostanke snega pred hišo. Imeli smo se fajn, izuri-
li smo svoje detektivske žilice in okepali koga, ki ga prej sploh nismo 
dobro poznali, tako da mislimo, da je zimovanje uspelo. Vam pa svetu-
jemo, da si na spletni strani pogledate fotografi je z zimovanja, da boste 
videli, kako dobro izgledamo v gala oblekah!

Simpatična čebela
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V soboto, 17. marca 2012, je bila v dvorani 
šole v Mostah letošnja prva regijska tekma za 
otroke. Naši mladi karateisti so se pomerili v 
več kategorijah, dečki v športnih borbah, de-
klice v katah. V kategoriji starejših dečkov je 
bil zmagovalec Tilen Bunčič, med mlajšimi 
dečki, višja kategorija, je slavil Klemen Boše-
vski, v nižji kategoriji pa je bil najboljši Jaka 
Kravanja. Med deklicami je bila v svoji kate-
goriji zmagovalka Polona Belantič.

Otroci so na tekmovanju pokazali precejšen 
napredek v znanju in spretnosti, kar so starši, 
obiskovalci in drugi gledalci tekme ob podeli-
tvi priznanj nagradili s širokim aplavzom. 

Posebna kvaliteta Sankukai karateja je, da 

Ne glede na dejstvo, da je Nogometni klub 
Komenda ustanovljen že davnega leta 1957 in 
da se je skozi to obdobje preko vseh športnih 
delavcev, samih nogometašev in ljubiteljev 
nogometa po svoje uspešno promoviral že na 
vse možne načine, smo sedanji aktivisti v klubu 
sklenili, da bomo to promocijo nekoliko razši-
rili z raznimi aktivnostmi, ki bodo izboljšale 
razširjenost našega športnega kolektiva v do-
mačem kraju in tudi širši okolici.

Tako smo predvsem zaradi vse večjega šte-
vila otrok, ki so včlanjeni v NK Komenda in 
preko starostnih skupin U7, U8, U9, U10, U11 
in U12 kot tudi zadnjih uspešnih rezultatov 
članske ekipe sklenili, da bomo vsako leto or-
ganizirali promocijske akcije v okviru čim 
boljše predstavitve dela v klubu. 

Prva odmevnejša predstavitev našega dela v 
letu 2011 in hkrati tudi zahvala vsem nogome-
tašem in njihovim najbližjim za naše zaupanje 
je bila v športni dvorani v Komendi 26. decem-
bra 2011, ko nas je obiskal eden izmed najbolj-
ših nogometnih vratarjev na svetu – reprezen-
tančni vratar Samir Handanovič. Tako so imeli 
vsi ljubitelji nogometa v njegovi družbi mo-
žnost za prijeten pogovor, fotografi ranje in 
pridobitev njegovega avtograma. Moramo pri-
znati, da je Samir  zares prijetna in pozitivna 
osebnost in je ne glede na svojo slavo še vedno 
ostal, kot radi rečemo, preprost človek brez 
neke nadutosti in vzvišenosti. Povedal je  kar 
nekaj svojih spominov in nasvetov, vsem pa je 

Promocija za prepoznavnost in uspeh
ostal najbolj v spominu njegov 
odgovor na vprašanje: Kaj je 
vedno na prvem mestu, da v ra-
zvoju otroštva kasneje postaneš 
dober nogometaš in zrela špor-
tna osebnost? Na odgovore, ki 
so jih dajali otroci, kot so: šola, 
treningi, prisluh trenerju,…, jim 
je odgovoril: Ne STARŠI so tisti, 
ki jih je treba upoštevati in se z 
njimi veliko pogovarjati in upo-
števati njihove nasvete. Vse 
športne zadeve pridejo same po 

sebi! Zares občudovanja vreden odgovor, ki so 
ga vsi prisotni starši sprejeli z lepim aplavzom. 
Ta obisk smo v klubu tudi izkoristili, da smo 
vsem mladim nogometašem podelili promocij-
ske majice in koledarje. 

V letu 2012, ki se je z delom pričelo že takoj 
na začetku leta (treningi v športni dvorani in 
udeležba na  raznih malonogometnih turnirjih), 
aprila pa pričnemo tudi s tekmovalnim delom 
v vseh ligaških kategorijah, bomo veliko po-
zornosti namenili naši članski ekipi. Le-ta se 
zadnja tri leta vedno za malenkost ne uvrsti v 
višji rang tekmovanja, ki je tako težko pričako-
van cilj NK Komenda. Ta uvrstitev v 3. Slo-
vensko ligo bi pomenila največji trenutni dose-
žek nogometa v Komendi, čeprav smo 
velikokrat v težavnem razkoraku ali sploh 
imamo infrastrukturne pogoje za tekmovanje 
na takšni ravni. V tej smeri se trudimo z vsemi 
razpoložljivimi močmi, ampak več kot to ne 
moremo premakniti, saj se vse obljube po 
boljšem jutri za nogomet in na splošno šport v 
Komendi vedno bolj izmikajo in prestavljajo v 
kasnejše obdobje. Tu smo namreč zelo veliko 
pričakovali od izgradnje Športnega parka, kjer 
pa so aktivnosti zaradi raznih nedorečenih za-
dev trenutno kar nekoliko zastale (še vedno 
neurejena razmerja  občine z dvema lastnikoma 
parcel na območju bodočega športnega parka z 
nogometnim igriščem in sicer predvsem glede 
možnosti odkupa teh parcel). 

Bomo pa v tudi letu 2012 organizirali neka-

tere aktivnosti, ki bodo vseeno obdržale dobro 
voljo vseh pripadnikov NK Komenda. Tu bo 
najprej izvedena predstavitev našega športnega 
kolektiva na prihajajočem »spomladanskem 
sejmu gozdarstva, kmetijstva in gradbene ter 
infrastrukturne opreme« v Komendi, kjer se 
bomo na postavljenem prostoru predstavili 
vsem ljubiteljem športa in poleg druženja po-
nudili tudi kakšen napitek ter prigrizek. 

Tako bomo vsem našim pripadnikom in pri-
jateljem predstavili naše delo z zastavljenimi 
cilji ter seveda trdno odločnost, da smo kljub 
težkim časom še vedno voljni uspehov in 
predvsem težimo k zadovoljstvu in dobrem 
počutju v našem športnem kolektivu.  

V okviru praznovanja občinskega praznika 
bomo maja organizirali tudi nogometni turnir 
mlajših selekcij ter prijateljsko srečanje vseh 
sponzorjev, ki se bodo v nogometni tekmi po-
merili z veteransko ekipo NK Komenda. Ob 
poteku tega turnirja bo poleg zabave organizi-
ran tudi »športni bolšji sejem« za otroke, kjer 
si bodo vsi najmlajši lahko s prodajo svojih 
odvečnih športnih oblačil, obutve in nogome-
tne opreme nekoliko napolnili svoje hranilnike 
ali pa pridobili kakšno še uporabno športno 
zadevo.   

Konec spomladanskega dela prvenstva bo-
mo v NK Komenda ponovno tudi gostili naše 
prijatelje iz Hrvaške (NK Polet – Sveti Martin 
na Muri), ko bomo odigrali prijateljski tekmi z 
njihovimi člani in veterani ter jim vrnili gosto-
ljubje za naše lepo lansko gostovanje pri njih.

Glede na vse navedeno je razvidno, da bomo 
že v prvi polovici letošnjega leta priča pestre-
mu nogometnemu dogajanju v Komendi, zato 
vabimo vse ljubitelje nogometa, da se nam pri 
našem delu pridružite in nam pomagate s kakr-
šnokoli pomočjo ali nasveti. Prvo možnost 
imate že z obiskom našega »predstavitvenega 
prostora – štanta« na spomladanskem sejmu v 
Komendi, ki bo zadnji vikend  cu marca. 
Vljudno vabljeni!

Za IO NK Komenda, 
Dare Bolarič, predsednik 

Novice iz Karate kluba Komenda
Šestindvajset mladih karateistov na regijski tekmi Karate kluba Komenda

temelji na harmoničnem odnosu z nasprotni-
kom ter s pomočjo izmikanja, krožnih blokad 
in udarcev, izrablja njegovo moč proti njemu 
samemu. Ta spretnost je širše uporabna za vsa 
življenjska obdobja in okoliščine. Alenka Pin-
tar, trenerka skupine cicibanov, k temu dodaja: 
»Najmlajši skozi igro spoznavajo osnovne 
spretnosti karateja. 

Pa ne samo to. Tistim, ki so mirnejše narave, 
treningi prinesejo več samozavesti in odločno-
sti, živahnejšim otrokom pa disciplina in delo 
pomagata pri lažjem in umirjenem vključeva-
nju v okolico«.

Tisti mladi karateisti in karateistke, ki so se 
na tekmovanju posebej izkazali, se bodo aprila 

udeležili državnega turnirja.
IB
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Delavni smo na vseh področjih. Članice A tekmujejo v republiškem 
pokalnem tekmovanju »spajanje sesalnega voda«. Po petih tekmovanjih 
se borijo za skupno drugo mesto. Trenirajo dvakrat tedensko in so že 
drugo sezono tekmovanja v vrhu slovenskih gasilk. Njihova predanost 
in optimizem sta nam vsem za vzgled. Tudi članice B že pridno trenira-
jo, saj se jim državno tekmovanje hitro približuje.

Mladina vsako leto malce potarna, joj, kaj pa če letos ne bomo naj-
boljši, ampak potrudili se bomo. In začetek res ni bil ravno najboljši. Na 
občinskem smučanju smo osvojili le eno medaljo, ki si jo je priborila 
Eva Poglajen in skupno 5. mesto, je pa res, da so se tekmovanja udele-
žili le štirje mladi gasilci. 

3. marca smo se udeležili tekmovanja v namiznem tenisu v organizaciji 
PGD Šmarca. V tem tekmovanju nismo nikoli blesteli, tokrat pa smo pre-
senetili. S tremi osvojenimi medaljami, ki so nam jih priborili Klara Zadr-
gal, Lucija Pavlinič in Aljaž Štebe smo prvič osvojili tudi prehodni pokal.

16. marca pa je v organizaciji PGD Kamnik potekal kviz gasilske 
mladine. Tekmovanje je zelo zahtevno, saj poleg prakse zahteva veliko 
znanja, poleg tega pa se najboljši dve ekipi udeležita regijskega tekmo-
vanja. Iz našega društva so se  tekmovanja udeležile štiri ekipe. Mladin-
ci so osvojili prvo in tretje mesto, pionirji pa drugo in tretje mesto. S tem 
so si vsi priborili pravico do nastopa na regijskem tekmovanju, obdržali 
pa smo tudi prehodni pokal iz lanskega leta.

Tudi tisti, ki trenutno ne trenirajo imajo v domu veliko dela. Franjo Ver-
hovnik vsako dopoldne, ko dom sameva, pridno polaga keramične ploščice 
v novih sanitarijah. S svojim delom nam bo privarčeval veliko denarja, saj 
je bilo potrebno položiti prek 65 kvadratnih metrov ploščic. Končujemo 
tudi večnamensko dvorano, ki bo po športni dvorani verjetno največja v 
Komendi. Pripravljamo se na srečelov na prireditvi Šopek za mami, katere-
ga izkupiček gre predvsem za delovanje mladine. Na pomoč!

Mihaela Poglajen

Novice iz PGD Komenda

Ana in Jan prvaka v šahu
Najlepši uspeh sta dosegla domačina Ana Pibernik in Jan Šubelj z osvo-
jitvijo prvega mesta v počasnem in pospešenem šahu v skupini do 8 let. 

Po dolgem času spet zmagi komendčanov na državnem prvenstvu. 
Samo še Moniki Rozman je uspelo zmagati v obeh konkurencah. Ana in 
Jan sta si priborila pravico nastopa na svetovnem oziroma evropskem 
prvenstvu mladih do 8 let. Tako se že pripravljata na to tekmovanje tako 
s študijem šaha, kot z igranjem počasnih partij. 

19. DRŽAVNO PRVENSTVO MLADIH je bilo od 19. do 24. febru-
arja 2012 na Debelem rtiču,  nastopilo je 19 mladih igralcev in osvojili 
smo tri prva mesta, dve drugi in tri tretja mesta (skupaj smo odnesli 8 
pokalov) ter osvojili še šest uvrstitev med prvih deset. V kategoriji de-
klic do 8 let je zmagala Ana Pibernik. V skupini deklet do 14 let je 2. 
mesto osvojila Teja Vidic, 3. mesto pa Laura Unuk. V skupini deklet 
do 16 let je zmagala Caterina Leonardi, 3. mesto je osvojila Manca 
Kralj, 9. mesto Alja Bernik. V kategoriji dečkov do 8 let je zmagal Jan 
Šubelj, 9. mesto je osvojil Filip Trplan, 12. mesto Jan Marn. V skupini 
dečkov do 10 let je 5. mesto osvojil Jan Unuk, 29. mesto Gal Založnik. 
V skupini dečkov do 12 let je 6. mesto osvojil Maj Markošek, 7. mesto 
Gregor Žunič, 19. mesto Staš Ahtik. V skupini fantov do 14 let je 3. 
mesto osvojil Julian Novakovič. V skupini fantov do 16 let je 2. mesto 
osvojil Sebastijan Markoja, 12. mesto Domen Založnik. V skupini 
fantov do 18 let je 10. mesto osvojil Samo Kralj, 14. mesto Tilen Lučov-
nik. Zmagovalci so si priborili pravico nastopa na svetovnem prvenstvu 
v Mariboru, drugo uvrščeni pa na evropsko prvenstvo v Pragi.

13. DRŽAVNO PRVENSTVO MLADIH V POSPEŠENEM ŠAHU 
je potekalo 25. februarja 2012 na Debelem rtiču in je nastopilo 19 mladih 
igralcev. Osvojili smo tri prva mesta, štiri druga mesta (skupaj smo odnesli 
7 pokalov) in dosegli še šest mest med prvih deset. V kategoriji deklic do 
8 let je zmagala Ana Pibernik, 7. mesto je osvojila Ema Poglajen. V sku-
pini deklet do 14 let je zmagala Laura Unuk, 2. mesto osvojila Teja Vidic. 
V skupini deklet do 16  let je 2. mesto osvojila Caterina Leonardi, 6. 
mesto Alja Bernik, 7. mesto je osvojila Manca Kralj. V skupini dečkov do 
8 let je zmagal Jan Šubelj, 8. mesto je osvojil Jan Marn 9. V skupini deč-
kov do 10 let je 4. mesto osvojil Jan Unuk, 27. mesto Peter Ojsteršek, 37. 
mesto Klemen Poglajen. V skupini dečkov do 12 let je 2. mesto osvojil 
Maj Markošek, 7. mesto Gregor Žunič, 26. mesto Mark Šketa. V skupini 
fantov do 14 let je 8. mesto osvojil Julian Novakovič. V skupini fantov do 
16 let je 2. mesto osvojil Sebastijan Markoja. V skupini fantov do 18 let 
je 12. mesto Tilen Lučovnik, 13. mesto osvojil Samo Kralj.

PODROČNO PRVENSTVO OŠ PC DOMŽALE. Tekmovanje iz-
vedeno na Rodici v ponedeljek 5. marca 2012. Mlada ekipa iz Komende 
(v postavi Jan Šubelj, Ana Pibernik, Klemen Poglajen, Rok Hlade, Andraž 
Karner, Ema Poglajen) je v skupini dečkov do 12 let osvojila 3. mesto.

6. TURNIR CIKLUSA TURNIRJEV MLADIH je bil na Sostrem 
17. februarja 2012. Osvojili smo 2. mesto Laura Unuk, 6. Mesto Jan 
Šubelj, 7. mesto Julian Novakovič, 9. mesto  Jan Unuk, 13. mesto Črt 
Božič, 17. mesto Filip Trplan, 21. mesto Mark Škerta, 22. mesto Peter 
Ojsteršek, 24. mesto Jan Marn, 27. mesto Ana Pibernik, 30. mesto Rok 
Hlade, 32. mesto Andraž Karner.

2. TURNIR CIKLUSA TURNIRJEV NAJMLAJŠIH je bil v Lju-
bljani, 28. februarja 2012. Osvojili smo 1. mesto Jan Unuk, 7. mesto Jan 
Šubelj, 10. mesto Jan Marn, 14. Mesto Peter Ojsteršek, 16. mesto Kle-
men Poglajen, 22. mesto Gal Založnik,  27. mesto Rok Hlade, 28.  Mesto 
Andraž Karner, 32. mesto Ana Pibernik, 40. mesto Ema Poglajen.

Franc Poglajen

Pomlad prišla bo na tvoj vrt,
pogrinjati zeleni prt.
Tam te našla več ne bo,
zajokala bo v slovo.  

ZAHVALA

V 98.  letu življenja nas je po kratki 
bolezni zapustil dragi oče, dedek, pra-
dedek, tast, brat, stric

LUKA HRIBAR
s Križa

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste našega ata imeli radi in ga 
spoštovali, vsem za izrečena sožalja, za tolažbo in spremstvo na 
njegovi zadnji poti.

Hvala osebju starejših občanov Kamnik in g. župniku.
Vsi njegovi 

Marec 2012

Nor na recikliranje
18-mesečni Labrador Juneau je za-
gledal odvrženo zeleno plastenko ob 
robu Tunjščice in se pognal na drug 
rob reke ponjo, nato pa je na poti na-
zaj s plastenko v gobcu skočil z brega 
v vodo, kjer ga je Tilen ujel na foto-
grafski aparat ter plastenko prinesel 
Tilnu. 

Žalostno je videti toliko smeti v drugače pristni in čudoviti naravi, še 
posebej v našem domačem kraju. Ljudje bi se morali bolj zavedati, da 
gozdovi in travniki niso odlagališča. – Slika je bila posneta ob Tunjščici, 
blizu Lovskega doma na Križu pri Komendi

Andreja in Tilen McQuarrie, Mlaka 24 A, 1218 Komenda

P.S.: Menda je 14-letnega Tilna izredno zanima fotografi ja. Verjamemo, 
saj mu je tale fotografi ja zares uspela.
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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: 1950 izvodov. Izhaja enkrat mesečno, vsa gospodinjstva v občini pa ga dobijo brezplačno.

Aplenca na spletu:
www.komenda.si

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

Aplenca-Glasilo občine Komenda, leto 21, številka 4, bo izšla 
26. aprila 2012. Gradivo za objavo oddajte do vključno četrt-
ka, 12. aprila 2012.

Odšli so…
Pavlina Lozinšek, rojena 8. 1. 1920, Moste 40 C, stara 92 (ponovna 
objava zaradi napake v Aplenci številka 2)
Cecilija Pibernik, rojena 10. 11. 1922, Suhadole 54 a, stara 89 let
Marko Štebe, rojen 16. 4. 1930, Moste 2, star 81 let
Luka Hribar, 17. 10 1914, Križ 15, star 97 let

Da je bil februar umirjen – ta trditev drži le navidez, ker je poročilo 
Policijske postaje Kamnik relativno kratko. Vsebuje pa vsega po malo. 
Izstopa morda le del, kjer so obravnavana kazniva dejanja kršitev javne-
ga reda in miru. Skoraj čudno – gostinci so se navadili na urejen obrato-
valni čas, sporov med prebivalci in neredov na cestah ni bilo. Je pa bilo 
zabeleženo, da so bili na delu tatovi, ki so za svoj nesramno nepošteni 
posel izrabili  priliko in morda tudi nepazljivost lastnikov.
Vlomi

Poskus vloma se je zgodil 7. februarja. Tarča je bila stanovanjska hiša 
v Mostah. K sreči in »na nesrečo« vlomilca se je poskus ponesrečil. 
Ostali so samo vidni sledovi. Upamo, da zadostni, da bodo kriminalisti 
storilca izsledili. Drugi, tokrat za lumpa posrečen vlom, pa se je zgodil 
v novogradnjo v IC v Žejah.
Tatvine

Je pa že vražje neprijetno, če komu zmanjka delov za vozilo takrat, ko 
jih najbolj potrebuje. Da bi pomanjkanje ublažil, je doslej še neznani 
nepridiprav 14. februarja ukradel dela z vozila v Suhadolah. Nekdo 
drugi pa je rabil registrske tablice (le za kake namene)? Kakor koli, 
»sposodil si jih je z vozila v Mostah. Da so barvne kovine dober vir 
nepoštenega zaslužka, posebno če jih ukradeš lastniku, so dokazali tato-
vi, ki so si nekaj teh »potrebnih« kovin nepošteno prisvojili 23. februar-
ja na Križu in 27. februarja v Mostah. Če bi barva teh kovin prešla na 
obraze storilcev, bi bili zaznamovani tako, da bi jih bilo lažje odkriti. 
Tako pa bodo kriminalisti morali uporabiti svoje znanje in izkušnje in 
poloviti tiste, ki so jim barvne kovine všeč.
Prometne nesreče

Da so prometne nesreče na parkiriščih kar nekako v navadi, kažeta 
dva primera, ki sta se zgodila zaradi nepravilnega premika na njih. Tako 
je pločevina bila »sfrizirana« na parkirišču na Glavarjevi ulici v Ko-
mendi 3. februarja, samo dva dni pozneje, 5. februarja, pa je enak dogo-
dek spremenil zunanjo podobo vozila na parkirišču v Mostah. K sreči 
brez posledic za neprevidne voznike.

Umirjen februar – novi izzivi v marcu

Pomlad je na tvoj vrt prišla
 in čakala, da prideš ti,
 sedla je na rodna tla
 in jokala, ker te ni.

ZAHVALA

V 93. letu starosti nas je za vedno za-
pustila naša draga mama, stara mama, 
prababica, sestra in teta

PAVLINA LOZINŠEK 
iz Most pri Komendi

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki so jo pospremili na zadnji poti, 
nam izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče in darovali za svete maše.

Hvala osebju ZD Kamnik in patronažni službi. Zahvala tudi vsem 
ostalim za lepo opravljen pogrebni obred.

Vsi njeni!
Moste, Lahovče, Klanec, Mengeš – Marec 2012

Srce tvoje je zastalo,
zvon v slovo ti je zapel.
Niti zbogom nisi rekel,
ko od nas slovo si vzel.

ZAHVALA

V 82. letu starosti nas je zapustil dragi 
mož, oče, stari oče, brat, stric in tast 

MARKO ŠTEBE
iz Most

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znan-
cem za podarjeno cvetje, sveče, sv. maše, izrečena  sožalja in tolažil-
ne besede.

Zahvala gospodu župniku Zdravku Žagarju, pogrebni službi Jerič, 
praporščakoma, nosačem in pevcem ter vsem, ki ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti.

Marec, 2012
Vsi njegovi

S 1. marcem se je začela meteorološka pomlad. 
Oživljajo kolesarji in motoristi vseh vrst in značajev. Vedno več jih je na 

cesti. So udeleženci v prometu prav tako, kot so udeleženci v prometu tudi 
pešci in avtomobilisti. Prav slednje velja opozoriti na zakonske predpise o 
obveznem nošenju čelad med vožnjo in na to, da morajo biti posebej pozor-
ni med vključevanjem v promet s stranskih poti ali dvorišč, in pri tem upo-
števati prometne predpise. Tudi telefoniranje med vožnjo z motorji ali kole-
si ni dovoljeno. Zmanjša pozornost na dogajanja na cesti. Da o telefoniranju 
med vožnjo z avtomobilom ne izgubljamo besed. Tega je še vedno preveč.

Za vse udeležence v prometu pa velja pravilo, da moramo biti strpni 
drug do drugega in pozorni na dogajanje na cesti pred seboj, za seboj in 
na obeh straneh vozila. Zato imamo ogledala. Če pa bomo v prometu 
imeli še kanček več strpnosti, kulture in obzirnosti do vseh udeležencev 
v prometu, bo prometna varnost vsekakor taka, da ne bo treba pisati o 
težkih posledicah.
Pa še opozorilo 

Parkirna mesta za invalide so vidno označena. Niso namenjena voz-
nikom z normalnimi voznimi sposobnostmi, pač pa voznikom – invali-
dom, ki so po zakonu upravičeni do posebnih prostorov za parkiranje 
tudi, če na takih prostorih trenutno ni nobenega, ki bi bil upravičen do 
parkiranja pod posebnimi pogoji. Pa imajo nekateri brezvestneži še toli-
ko »poguma«, da se na taka parkirna mesta požvižgajo. Ni prav. Je ne-
dostojno in nevredno kultiviranega voznika.

Lepo pomlad vam želim, pa veliko varnega veselja v prometu!
Tone Ogorevc



Podboršt 7b, Komenda

• Alu stavbno pohištvo:
  • alu okna in vrata,
  • zimski vrtovi in vetrolovi, 
  • nadstreški,
  • tehni ne fasade, 
  • predelne stene,
  • stavbna klju avni arska dela.
• Varjenje aluminija
• Krivljenje in razrez plo evine
• Pro  požarni elemen  
• Steklarska dela:
  • stekla za kuhinjske obloge, 
  • brušenje, 
  • vrtanje, 
  • rezanje,
  • ogledala, 
  • steklene fasade, 
  • stekleni nadstreški, 
  • steklena vrata,
  • steklene predelne stene,
  • steklene ograje.
• Okvirjanje slik, ogledal

NARO ILA SPREJEMAMO TUDI NA 

SEDEŽU PODJETJA NA PODBORŠTU 

V KOMENDI

PE Kranj: NOVA LOKACIJA:  Savska loka 10; 
tel: 04/204-12-93, GSM: 041/34-30-20,  
041/73-47-20,  041/72-16-17, fax: 04/204-11-46

www.oblak-alu.si  info@oblak-alu.si

oglas oblak alu 90x132.indd   1 17.2.2012   11:02:05

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

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

avtomehanika.marn@gmail.com

NADOMESTNI DELI: NEW HOLLAND, STEYR, ZETOR, UNIVERZAL, SIP, TEHNOSTROJ, 
CREINA, PÖTTINGER, OLT, BCS, KARDANSKE GREDI, AKUMULATORJI IN GUME

SERVIS ZAGOTOVLJEN!
 ODPRTO: 8.00-18.00, SOBOTA 8.00-12.00

DOSTAVA NA DOM!



Moste pri Komendi
Delovni čas: delavnik od 8. do 19. ure

 sobota od 8. do 17. ure

PRIMULE
DREVNINA

velika izbira sadik

CVETLIČARNA
rezano cvetje, 
šopki, venci ...

SOBNE RASTLINE
več kot 3500 rastlin

LONCI LECHUZA 
za poslovne 

prostore, pisarne ...

 semena



Zemeljski plin = varčno ogrevanje

Z zamenjavo kurišča s kurilnega olja na zemeljski plin, s prihrankom 
prehoda na nov sistem ogrevanja pokrijete investicijo v novo plin-
sko peč in dodatno privarčujete.

Petrol je v občini Komenda uredil tehnično novo napeljavo za 

zemeljski plin, ki omogoča izbiro za nov sistem ogrevanja. Ta omogoča 

visok izkoristek ogrevalne energije, kompaktno izdelavo moderno 

oblikovane plinske peči s sestavnimi deli najvišje evropske kakovosti 

in armaturno ploščo za preprosto uporabo. Ogrevanje z zemeljskim 

plinom je bolj učinkovito in tudi okolju prijazno, saj oddaja precej nižje 

emisije.

Sprememba sistema ogrevanja v hiši še zdaleč ni zapleten tehnični 

projekt. Strokovnjaki izdelajo notranjo plinsko napeljavo strokovno 

in hitro, demontirajo in odpeljejo stari ogrevalni kotel, pri čemer 

stranka prejme tudi 100 % popust za 200 m3 zemeljskega plina ter 

15% popust na električno energijo za obdobje pol leta.
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V primeru povprečne mesečne porabe kurilnega olja 167 litrov 

(letna poraba kurilnega olja 2000 litrov) pomeni strošek ogreva-

nja 157 EUR na mesec. V primeru ogrevanja z zemeljskim plinom 

je strošek ogrevanja 100 EUR na mesec (izračun upošteva 101-od-

stotni izkoristek kondenzacijske plinske peči). Prihranek pri ogre-

vanju z zemeljskim plinom je najmanj 57 EUR na mesec. 

Z ogrevanjem na zemeljski plin bo po 52 mesecih vaš mesečni 

strošek ogrevanja kar za tretjino nižji. Z mesečnim prihrankom 

takoj pokrijete celotno mesečno vrednost kredita za Paket za 

odpret in obenem privarčujete!

Vse cene so preračunane na dan 22.2.2012.

Z novim sistemom ogrevanja  z zemeljskim plinom bo hiša še 
naprej topla, a prijaznejša do okolja in družinskega proračuna.

ODPRI PAKET ZA ODPRET IN PRIHRANI!

Preklopite na 
zemeljski plin.

 NOVA PLINSKA PEČ  
(3 letna garancija)

 IZDELAVA PROJEKTA

 GRADNJA INŠTALACIJE

= 50 EUR*

*Velja za paket 25 kW

100% POPUSTA ZA 200 m3 
ZEMELJSKEGA PLINA

15 % POPUSTA NA 
ELEKTRIČNO ENERGIJO 
ZA OBDOBJE POL LETA

Ponudba velja do 31. decembra 2012 za odjemalce, ki se priklopijo 

na omrežje zemeljskega plina v lasti družbe Petrol, d. d., Ljubljana.

Petrol, d. d., Ljubljana

Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana | www.petrol.si | plin@petrol.si

Paket za odpret 25 kW 
za 50 EUR na mesec 
za obdobje 52 mesecev*

Paket za odpret 36 kW 
za 54 EUR na mesec 
za obdobje 52 mesecev*

Spoznajte 

Paket za odpret
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100 €157 €

kurilno olje zemeljski plin zemeljski plin

Energent in mesečni strošek v EUR

PO 52 

MESECIH

7 €

emeemeljskljski pli plinin

100 €

57 €

PRIHRANEK
57 EUR 
NA MESEC

50 €

50 EUR
52 MESECEV

PRIHRANEK
7 EUR 

NA MESEC

na mesec
*

n mesecna mes



KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, Z.O.O. 
Slovenska cesta 2,
4207 Cerklje na Gorenjskem
Tel.: 04/252 90 10
info@kzcerklje.si 

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

UGODNI  NAKUPI  V  APRILU
od 1.4.2012 do 1.5.2012 oz. do razprodaje zalog.                            

BETONSKE CEVI

Nudimo vam ugodne nakupe: PREPRIČAJTE SE O VISOKI KVALITETI ARTIKLOV, 

KI JIH PONUJAMO PO ZELO UGODNIH CENAH Z DODATNIMI POPUSTI.

Slike so simbolične. Za morebitne napake v tisku se vam opravičujemo.

KKKKKKEE CCCCCCCCEEVVVVVVVVVVCC VVVVVVVKKE CEVEVVI

-20%
popust se obračuna

na blagajni

-10%
popust se obračuna

na blagajni

PVC KORITA

-10%
popust se obračuna

na blagajni

MOKA

POMLAD JE TU IN Z POMLADJO SEJEM KOMENDA. 
Vabimo vas na spomladanski sejem kmetijske, gozdarske, gradbene in komunalne mehanizacije, ter vrtnarske, ogrevalne opreme v 
Komendo. Obišèete nas na lokaciji poleg Jata Emone oz. Ob vstopu ki se nahaja pri hlevu konjeniškega kluba Komenda.

STRUP PROTI 
MRAVLJAM

! AKCIJSKA CENA !
KRMILO ZA KRAVE K-22

20.3.2012 do 10.4.2012

AKCIJSKI  PAKET:

ARRAT HERBICID
+ 

BREAK THRU
MOČILO

8,20 €

6,99 €,999 €666,99 €

GNOJILA

3,70 €

3,55 € 4,00 €

3,55 €

5,30 €

4,77 €


