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�ol poleg Slovenije tudi s Finske, Mad�arske, Nem ije in Tur ije.«
Na �oli z ravnateljico Miro Rek so tako Exlibris kot Comenius uspe-

�no povezali in skupaj predstavili. V projektu Comenius Komenda so-
deluje s sedmimi �olami iz �estih dr�av in sicer iz Nem ije, Finske, Irske, 
�panije, Italije in Tur ije. Tako je bilo minuli teden na obisku 28 u en-
cev  in 22 u iteljev�mentorjev, glavna tema tokratnega obiska pa je bila 
umetnost. Na razstavi exlibirs pa so sodelovale tudi partnerske �ole. 

eprav je vsebinsko bogato delo organizacijsko slonelo na nekaj 
klju nih imenih, posebej sta bila poleg vodstva �ole vpeta Darinka Lipar 
in Bo�tjan �eleznik, pa so  du�o vdihnili u enci doma e �ole, ki so izpe-
ljali vse naloge projekta 
Comenius. Pohvala pa 
velja tudi star�em, ki so na 
domove sprejeli otroke iz 
partnerskih �ol.

K temu pa sodi tudi 
priznanje, ki ga je na pri-
reditvi izrazil predsednik 
Dru�tva Exlibris Sloveni-
ae Ervin Kralj. »Dru�tvo 
Exlibris Sloveniae in 
Osnovna �ola Komenda 
Moste �e vrsto let uspe�no 
sodelujeta in spodbujata 
u ence v osnovnih �olah v 
Sloveniji in svetu k �irje-
nju ljubezni pri izdelova-
nju drobnih gra nih listi-
ev.«

A. �alar

�ola Komenda Moste je bila od 16. do 20. februarja gostiteljica dveh 
velikih  mednarodnih dogodkov. Z Dru�tvom Exlibris Sloveniae so 17. 
februarja v Komendi odprli �e 8. mednarodno razstavo otro�kega eksli-
brisa, na osnovi lanske prijave pa je �ola pridobila evropska sredstva za 
izvedbo dveletnega projekta Comenius.

Program Comenius je vse�ivljenjski program, ki ga podpira EU in je 
namenjen  dvigu kakovosti izobra�evanja, spodbujanja u enja tujih je-
zikov, spodbujanju povezovanja med �olami izven Slovenije, spodbuja 

pa tudi ve jo mobilnost  
u encev med �olami, ki 
pri projektu sodelujejo,« 
je v predstavitvi zapisal 
vodja projekta Comenius 
na �oli v Komendi Bo-
�tjan �eleznik.

Projekt Exlibris, ki je 
bil tokrat na �oli �e osmi 
po vrsti in je �e kar vse-
binsko in  organizacijsko 
tradicionalna stalnica �o-
le, je imela na skrbi po-
mo nica ravnateljice Da-
rinka Lipar. »Tudi tokrat 
smo se uspe�no spopadli 
z obse�nim delom. Svoje 
izdelke je poslalo 71 �ol. 
Skupaj je prispelo 890 
ekslibrisov, �irija jih je za 
razstavo izbrala 453, za 
katalog pa 65. Na razstavi 
sodelujejo �ole in u enci 
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Etnografsko izro ilo pravi, da so kurenti prega-
njalci zime in najrazli nej�ih zlih duhov, z do-
brimi �eljami pa prina�alci sre e in dobre letine. 
V Komendi nas bodo obiskali jutri, 26. febru-
arja, s predstavitvijo ob 14. uri na parkiri� u 
pred Osnovno �olo, na poti proti naselju in se 
predstavili tudi v naselju Moj novi dom. 

Zadnje tedne smo pri a nekaterim spod-
budnim primerjalnim podatkom, ki ob ino 
Komendo postavljajo v precej druga no lu  
v primerjavi z nekaterimi drugimi ob inami 
na obrobju osrednje regije oziroma v sloven-
skem prostoru. Koliko imajo pri tem skupne-
ga �e dogovori in priprave za jutri�nje sre a-
nje s kurenti, ne bi misti cirali, bodo pa, e 
�e niso doslej, kurenti imeli la�je delo ob ju-
tri�njem prihodu v Komendo. Naj bo malce 
bolj hudomu�en uvod v tokratni pogovor.

»Ja kurenti oziroma korenti, kot se imenujejo 
na ptujskem, nas bodo jutri (26. februarja) obi-
skali v Komendi. Prina�alci sre e, dobre letine 
in preganjalci zime ter zlih duhov bodo z nami 
kar nekaj ur. Zberimo se mladi in starej�i ob a-
ni, da nas bo im ve  skupaj z njimi, ki bomo 
kopi ili spodbudno, dobro, razvojno energijo 
in razpolo�enje. Tak�ne nam v ob ini o itno �e 
doslej ni ravno primanjkovalo, saj so nam to 
minuli mesec potrjevali gospodarski poznaval-
ci, ki spremljajo in primerjajo ta dogajanja.«

V mislih imava najbr� skupno sre anje, ki 
je bilo v drugi polovici januarja v Kamniku. 
Obmo na zbornica Ljubljana Gospodarske 
zbornice Slovenije je takrat povabila na 
predstavitveno poslovno sre anje podjetnike 
in �upane. Komenda je spodbudno izstopala.

»Res je. Sli�ali smo, da je Komenda z eno 
najve jih poslovnih con v Sloveniji, (za etki na 
tem podro ju pa so v Poslovni coni Potok z 
doma imi podjetniki) tudi ena najbolj uspe�nih 
ob in v razvoju podjetni�tva. Mo no nad slo-
venskim povpre jem smo pri pla ah, po �tevilu 
delovnih mest in prihodkih gospodarskih slu�b. 
Predsednica Obmo ne zbornice Ljubljana 
Marta Turk je poudarila, da je za to zaslu�na 
poslovna cona na 18 hektarih, �e obetavnej�i pa 
so izgledi na prihodnjih hektarih Poslovne cone 
II, ko jih bo na obmo ju okrog 90 hektarov in, 
kjer se predvideva deset tiso  novih delovnih 
mest. Ker se izgradnja komunalne infrastruktu-
re v drugem delu kon uje, se bo kmalu lahko 
za ela gradnja poslovnih objektov. Prostor in-
teresentov se �e prepri ljivo polni. Za okrog 20 
hektarov zemlji� , ki so �e na voljo, se namre  
zanimajo tudi tuji investitorji.

Mislim pa, da je bila pomembna ugotovitev 

posveta, da v sedanji krizi pri njenem re�evanju 
prevladujejo predvsem samostojni podjetniki 
in manj�e dru�be z do deset zaposlenimi, dele� 
srednjih in velikih pa je v gospodarski struktu-
ri v Sloveniji vse manj�i. Gonilna sila sloven-
skega gospodarstva so torej mala in srednje 
velika podjetja. In to bi morala upo�tevati s 
pravimi spodbudami tudi dr�ava.«

Gospodarsko-razvojni dose�ki v ob ini 
Komenda, od njene ustanovitve pred dva-
najstimi leti naprej, so torej zelo ugodni. To 
je nedvomno dokaz zelo razvojno naravna-
ne politike v samostojni ob ini. Pri tem pa je 
zelo pomembno, da k dose�enemu ni ni  
prispevala Evropa z donacijami, z nepovra-
tnimi sredstvi. So morda na tem podro ju v 
prihodnje kaj bolj�i izgledi?

»�al ne. Ob tem, da imamo bolj slabe, kot 
dobre izku�nje, je resni nost namre  precej 
druga na, kot v asih sli�imo v posameznih po-
gledih obi ajno tistih, ki bi morda oporekati 
dose�kom. Evropskega denarja, namenjenega 
Sloveniji, ni ravno veliko; za celotno obdobje 
od 2007 do 2013 ga je nekaj manj kot 586 mili-
jonov evrov (toliko premo�enja sta imela dva 
najbogatej�a Slovenca v letu 2009). Tudi poda-
tek, da na tak�nih razpisih obi ajno lahko sode-
luje 200 slovenskih ob in, pove, da posamezne 
ob ine morejo dobiti toliko denarja, kot ga po-
trebujejo. �e bolj pa pridobivanje teh sredstev 
ote�uje delitev Slovenije na regije in pripadnost 
posamezne ob ine regiji. Na�a ob ina ima v 
tem prostoru zelo neugoden polo�aj, saj smo v 
osrednjeslovenski regiji, ki vklju uje tudi najra-
zvitej�e slovenske ob ine (Ljubljana,...). Tako 
je za ljubljansko urbano regijo do leta 2013 
predvidenih le 2,67 odstotka tako imenovanega 
Operativnega programa, kar predstavlja 
15.657.194 evrov od predvidenih 585,838. 151 
evrov za vseh 12 slovenskih regij. Glede na 
�tevilo prebivalcev bi tako na Komendo ( ktiv-

no) pripadlo dobrih 170.000 evrov, na primerlji-
vo ob ino Naklo (po prebivalcih), ki je v Go-
renjski regiji, pa 1,6 milijona evrov evropskega 
denarja. Pri tem pa moram dodati, da je ta pro-
gram (poleg drugih za podjetja, posameznike, 
dru�tva,�) edini, ki je prvenstveno namenjen 
ob inam. Pa tudi to je res, da si je Slovenija na 
tem podro ju sama ote�ila pogoje za pridobiva-
nje denarja iz Evrope. Znano je namre , da 
moramo pri infrastrukturi imeti najprej veljavno 
gradbeno dovoljenje, kar pa ni nobena garancija, 
da bomo potrebna sredstva potem tudi dobili.«

Torej trenutno velja, da razvojni motorji 
za ob ino niso v Evropi ampak kar v ob ini 
Komenda?

»Tako je. In pravzaprav sem vesel, da je ta-
ko, da smo si v tem samostojnem razvojnem 
obdobju tudi sami ustvarili pogoje (motor). 
Imamo Poslovno cono, sposobne podjetnike 
(leta 2009 so bili med poslovno najuspe�nej�i-
mi, pla e 2010 januar-oktober 1571 EUR, ok-
tober 2010 pa 1603 EUR, kar je precej nad 
povpre jem) in voljo, da bomo lahko primerno 
in uspe�no imbolj sami na rtovali in uresni-
evali dru�beni razvoj. Seveda pa pri akujemo, 

da pri nujni, potrebni podpori prvenstveno tudi 
dr�ava ne bo dr�ala kri�em rok.«

Andrej �alar

Prikaz sredstev za prednostno usmeritev Regionalni razvojni programi v okviru Operativne-
ga programa krepitve razvojnih potencialov 2007-2013 (Vir: SVLR)
Regija �tevilo prebivalcev 2007-2013 Dele� EUR/prebivalca 
Gori�ka 119.541 40.282.629 6,88 336,98
Gorenjska 198.713 59.319.058 10,13 298,52 
Obalno-kra�ka 105.313 31.181.467 5,32 296,08
Osrednjeslovenska 498.378 15.657.194 2,67 31,42
Pomurska 122.483 70.194.294 11,98 573,09
Notranjsko-kra�ka 51.132 23.328.479 3,98 456,24
Podravska 319.282 133.998.779 22,87 419,69
Spodnjeposavska 69.940 29.352.452 5,01 419,68
Zasavska 45.468 18.598.385 3,17 409,04
Koro�ka 73.905 27.595.505 4,71 373,39
JV Slovenija 139.434 50.928.355 8,69 365,25
Savinjska 257.525 85.401.555 14,58 331,62
Skupaj 2.001.114 585.838.151 100,00 292,76
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RA UNOVODSKE STORITVE
za družbe, s.p. in društva

PRVI MESEC BREZPLA NO
 MIBOS d.o.o. e-mail: mibos@volja.net

tel: 01/83 14 515, GSM: 031 305 451

Kako je z gradnjo centra  Komende in z bodo o 
trgovino, je bila ena od to k na dnevnem redu 
zadnje seje ob inskega sveta. Sli�ali smo, da 
trenutno gradnja zaradi mokrega terena kasni 
okrog mesec dni, vendar zaostanek za planom 
ni dramati en. 

Na seji ob inskega sveta smo sli�ali glede 
gradnje kanalizacije v ob ini tri mo�nosti: iz 
prora una, nepovratna sredstva na podlagi ko-
hezije, kjer pa so pogoji slabi zaradi mo�nosti, 
ki jih imajo ob ine v tako imenovani oblju-
bljanski regiji, tretja mo�nost pa je javno za-
sebno partnerstvo, kjer pa bo ob ina  vztrajala 
izklju no na sprejemljivem izra unu.

Glede dosedanje izgradnje in mo�nosti pri-
klju evanj na kanalizacijo je bilo na seji sli�ati 
nekaj vpra�anj. Po podatkih je v posameznih 
naseljih kar nekaj mo�nosti za priklju itev, 

Na pobudo volivcev vasi kri� je 24. januarja 
�upan sklical zbor va� anov vasi Kri�. Na 
zboru so predlagali 7- lanski odbor, ki ga je 
obravnavala in dala v potrditev ob inskemu 
svetu na zadnji seji tudi komisija za mandatna 
vpra�anja, volitve in imenovanja. Ob inski 
svet je predlog potrdil in v va�ki odbor Kri� 
imenoval naslednje: Ivo �vegovi , Miran Ce-
bek, Metod Zupin, Andrej Lukanec,  Anton 
Zlobko, Uro� Su�nik in Jo�ef Petek. Prvo sejo 
odbora  bo sklical �upan, na seji pa bodo izvo-
lili predsednika odbora.

A. �.  

Medtem ko se je v medgeneracijskem dru�tvu 
�e za elo izobra�evanje bodo ih zaposlenih v 
medgeneracijskem sredi� u, so se pospe�eno 
za ela tudi pripravljalna dela za izgradnjo bo-
do ega sredi� a na obmo ju �est tiso  kvadra-
tnih metrov. Medgeneracijsko sredi� e bo 
imelo po programu Dom za blizu 60 starej�ih, 
18 varovanih stanovanj, �tiri oddelke za vrtec 
in prostore za zdravnika,  zioterapijo, resta-
vracijo za doma o oskrbo in za dnevno oskrbo 
gospodinjskih skupin, u ni medgeneracijski 
center za celo Slovenijo in za tujino.

Zgrajen naj bil do jeseni prihodnje leto.
A. �.

Ob inski svet je na zadnji seji v za etku mese-
ca obravnaval prora un v tako imenovanem 
prvem branju. Prihodki so predvideni v vi�ini 
dobrih 7,3 milijona evrov, odhodki pa v vi�ini 
7,5 milijona. Tako so prihodki vi�ji od lani za 
16 odstotkov, odhodki pa za slabih 7 odstotkov. 
Dobr�en del prora una bo �el za  obvezne de-
javnosti kot so �ola, vrtec, za izgradnjo prizidka 
k �oli v Mostah, za nakup zemlji� .

Najve ja nedav na prihodka sta na rtovana 
iz naslova odprodaje infrastrukture  v Poslovni 
coni in od prodaje zemlji�  v gramoznici. 
Predstavljata namre  kar tretjino prora una, 
polovica pa iz dohodnin.

Precej�en del programa naj bi bil usmerjen v 
gradnjo kanalizacije, za katero je bilo sli�ati, 

da gradnja poteka prepo asi, posebno v zvezi z 
urejanjem cest in javne razsvetljave. 

Precej �ivahne so bile razprave v posameznih 
odborih. Tako so bili razli ni pogledi na zami-
�ljeno ustanovitev lastne komunalne slu�be, 
precej govora je bilo o  cesti na Gmajnici pa tudi 
o zadr�evalnikih oziroma o prostorskem  planu,  
pa tudi o varnosti prometa, o skrbi za delovanje 
dru�tev, igri� ih po posameznih vaseh.  

Do predloga prora una oziroma drugega 
branja tako aka slu�be kar zahtevno delo, 
usklajevanje pa ob neravno najbolj�ih leto�njih 
prihodkovnih mo�nostih ne bo ravno enostav-
no. Seja ob inskega sveta, ki bo predvidoma 
17. marca, zna biti zato precej �ivahna. 

A. �alar   

Trenutno je v ob ini odprtih kar nekaj gradbi� , 
ki zaradi del omogo ajo odlaganje zemljin 
oziroma materialov na tako imenovano zalogo. 

eprav vremenske razmere za odva�anje ma-
terialov niso najbolj ugodne in povzro ajo tudi 
te�ave zaradi onesna�evanja na nekaterih pro-
metnicah, pa na obmo ju bodo ega zadr�eval-
nika na P�ati nastaja precej�nje nasutje materi-
ala, ki ga bodo s pridom uporabili pri bodo i 
gradnji. Po sprejetju prostorskega plana naj bi 
se gradnja zad�evalnika na P�ati lahko za ela. 

e bi se stvari odvijale po  programu, bi bilo to 
lahko celo �e letos, vendar so realni izgledi za 
za etek gradnje zadr�evalnika, ki bo Moste in 
Suhadole v prihodnje  �e precej obvaroval pred 
poplavami, prihodnje leto.

A. �.

vendar se ob ani ne priklju ujejo niti ne odzi-
vajo na pozive oziroma odlo be in opomine.

V naseljih Gmajnica, Kri�, Moste, Suhadole 
in �eje je tako skupaj blizu sto nepriklju enih 
na kanlizacijo. Priklju evanje je seveda  pove-
zano s prispevkom, ki zna�a za en priklju ek 
1000 evrov. Torej je v tem trenutku ob inski 
prora un prikraj�an za okroglih 100.000 evrov 
iz naslova kanalizacije. Na seji je bilo zato sli-
�ati, da bo potrebno za eti uveljavljati izvr�be, 
kar pa vsekakor ni ravno priljubljeno ukrepanje 
do ob anov.                                   A. �. 

Razlogov za odmikanje odprtja trgovine ni. 
Dan, ko se bodo odprla vrata trgovine ob anom 
za nakupe, je tako, kot smo �e nekajkrat sli�ali, 
na dan  Miklav�a v decembru. Prav tako ni no-
benih sprememb o prodajalcu. Tako kot je zna-
no, bo odprl vrata trgovine Mercator.

A. �.
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Zaradi stalnega zni�evanja rodnosti in po-
dalj�evanja �ivljenjske dobe v zadnjih de-
setletjih se mo no spreminja starostna se-
stava prebivalstva - prebivalstvo je vse 
starej�e. Posledi no se tudi v na�i knji�nici 
pove uje dele� uporabnikov, ki bi radi brali, 
a zaradi zmanj�ane mobilnosti te�je pridejo 
do knjig. 

Uporabnikom Mati ne knji�nice Kamnik, 
ki zaradi zmanj�ane mobilnosti ne morejo 
uporabljati osnovnih knji�ni nih storitev, 
ponujamo novo storitev: dostavo knjig na 
dom.

Zakaj ta storitev? - Ker zagovarjamo in 
spodbujamo demokrati no udele�bo in smo 
�e posebej usmerjeni k skupinam s posebni-
mi potrebami. 

Komu je namenja? - Namenjena je 
predvsem uporabnikom knji�nice, ki ne 
morejo obiskovati knji�nice: starostnikom, 
invalidom, gibalno oviranim, slabovidnim, 
nose nicam, mladim mamicam, dolgotrajno 
bolnim, bolnikom, ki okrevajo po operaci-
ji.

e si �elite, da vas obi� emo na va�em 
domu, pokli ite 01 831 12 17 ali 01 831 25 
97, od ponedeljka do petka, med  9. in 19. 
uro. Lahko nam tudi pi�ete po klasi ni po�ti 
(Mati na knji�nica Kamnik, Ljubljanska 1, 
1240 Kamnik) ali po elektronski po�ti (do-
stavaknjig@gmail.com). V knji�nico Ko-
menda lahko pokli ete na tel. �t. 834 32 98 
in v knji�nico �marca na tel. �t. 839 43 12 v 
asu odprtosti.

Prosimo vas, da ob klicu ali v sporo ilu 
zaupate va�e osebne podatke: ime in prii-
mek, naslov, telefonsko �tevilko in �tevilko 
lanske izkaznice. Povejte nam tudi va�e 

�elje ter kak�no gradivo si �elite izposoditi. 
Ponujamo vam: knjige, revije, DVD-e, 
glasbene zgo� enke in zvo ne knjige. Tako 
vam bomo lahko na dom prinesli primerno 
ali �eleno gradivo.

e �e niste lan na�e knji�nice, se lahko 
dogovorite tudi za vpis. Pokli ite nas! Z 
veseljem se bomo potrudili, da bo naro eno 
gradivo im prej pri vas. In ne pozabite! 
Gradivo dostavimo brezpla no. 

Va�a knji�nica

Letos je ta misel dobila ponovno potrditev na 
32. Obmo ni reviji pevskih zborov ob in Ka-
mnik in Komenda, ki je bila na sam dan slo-
venskega  kulturnega praznika, 8. februarja, v 
Domu kulture v Kamniku. Organizator je bil 
Javni sklad kulturnih dejavnosti RS � Obmo -
na izpostava Kamnik. Svojo dejavnost in na-
predek je pokazalo 10 zborov. Od tega 9 iz 
ob ine Kamnik in samo 1 zbor iz na�e ob ine 
� razpel se je zopet MePZ DU Komenda. Ob 
tem se nehote in brez zlobe 
postavlja vpra�anje, e so 
samo upokojenci voljni 
prepevati in se dru�iti pri 
petju v dobrobit pevske 
kulture v ob ini. Morda je 
treba samo malo resni ne 
amaterske zagnanosti in 
volje, pa bi se le zbrala 
blagoglasna grla, ki bi za-
pela in gojila pevsko kul-
turo tudi v drugih staro-
stnih skupinah.

Sodelovalo je ve  kot 
300 pevcev, vezna beseda 
pa je bila tokrat v rokah in 
iz ust Barbare Bo�i , ki je 
s svojo neposrednostjo 

Tisti, ki so �li dale , so pripovedovali,
 da je tam ve  in ve , preve  zvezd.

 Gregor Strni�a

Da Pre�ernov dan ni samo prazni ni dan Pre-
�ernove pesmi, da je to dan vseob e kulture in 
sodo�ivljanje vseh vrst kulturnih dobrin, vsako 
leto na ta dan poka�ejo lani Kulturnega dru-
�tva Komenda, ki pripravijo za to prilo�nost 
poseben ve er, posve en poeziji �irokih obzorij 
in razli nih vsebin.

Leto�nji 8. februar so posvetili pesmim ene-

ga najprepoznavnej�ih nadrealistov slovenske 
poezije 20. stoletja pri nas � ciklu pesmi Gre-
gorja Strni�e. Bil je pesnik izrazitega nadrea-
lizma grozljivih slik in simbolov, obo�evalec 
vesolja, nasprotnik antropocentrizma ( lovek 
ni vse, je tragi no bitje, ujeto v dru�bene 
okvire), nemo i loveka, da bi uni il stvarstvo. 
Tako so zvenele njegove pesmi v po�ivljajo ih 
glasbenih spremljavah, od ne�ne klavirske 
glasbe do fortissima vesoljske eksplozije, ki je 
najmo neje poudarila dejanja in razvoj loveka 
v davnini in sedanjosti v sliki, ko pra lovek 

vr�e od sebe neupo-
rabno kost, ki se z 
razvojem asa, misel-
nosti in znanja spre-
meni v vesoljsko 
plovilo. Smo ob 
spremljanju tega pri-
zora pomislili na ti-
so letni razvoj vseh 
vrst znanosti, ne da bi 
pri tem ob utili veli-
ino love�kih dejanj, 

ki pa so na koncu 
vendarle ujeta v as 
in prostor, kamor nas 
je uvrstilo stvarstvo?

Odli na zamisel 

snovalcev proslave, ki pa bi ob bolj polni dvo-
rani pri�la �e bolj do svojega namena � poveda-
ti obiskovalcem, da je kultura tudi to, da s svojo 
navzo nostjo nagradimo vse pohvale vredne 
ideje in izvajalce, ki so malo�tevilni publiki 
pripravili izbran ve er manj poznane poezije.

Tone Ogorevc 

vnesla sve�ino med pevsko dogajanje na odru. 
Organizacija, kot vselej, brezhibna. Tudi spo-
red pesmi nastopajo ih zborov je bil po izboru 
raznolik, vse od Gallusa do modernih pesmi 
ameri�kega repertoarja � skratka � blagoslov 
za u�esa in du�o vsakega poslu�alca, ki v pesmi 
i� e in najde notranje zadovoljstvo in mir. Tega 
pa smo pa potrebni!

Bil je lep ve er.
Tone Ogorevc
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Niste edini, kajti starej�i ko smo, ve  je mo-
�nosti, da pademo: med starimi nad 75 let jih 
pade etrtina, med starimi nad 85 let pa �e po-
lovica. Med 200 padci je v starosti do 69 let en 
zlom kolka, nad 85 let pa �e 20 zlomov. V sta-
rosti nad 80 let se kon a etrtina zlomov kolka 
s smrtjo v pol leta, druga etrtina pa potrebuje 
dosmrtno nego. Polovica starih nad 80 let po 
padcu ne pride ve  domov, ampak jih dajo v 
dom.

Padci so najbolj nevarni tam, kjer se starej�i 
po utijo najbolj varne � to je doma.

ZAKAJ JE V STAROSTI PADCEV VE  
IN SO BOLJ NEVARNI?

Odgovor je treba iskati v spremembah, ki se 
dogajajo z nara� ajo o starostjo. Organizem se 
stara v celoti, od ko�e organov, �iv evja in 
kosti. Re eksi se upo asnijo, pozornost se zo-
�i, potrebno je ve  asa, da se misel izostri in 
ubesedi. Nobenega del ka na telesu ni, ki bi se 
ne staral, zato se staranje ka�e tudi v spreme-
njenem gibanju in hoji. Vzravnana in pro�na 
hoja je rezultat �tevilnih telesnih funkcij, util, 
gibal in �ivcev.

S starostjo se hoja in dr�a spremenita, koraki 
so kraj�i in po asnej�i, dr�a nog �ir�a, stopala 
se dvigajo manj visoko ali celo podrsavajo po 
tleh, trup in te�i� e se pomakneta naprej. Vse 

to je slika »star evske hoje«, ki jo je mogo e 
opazovati v ve  pojavnostih, saj nanjo dodatno 
vplivajo �e bolezni ali prizadetost gibalnih or-
ganov.

Iz napisanega sledi, kako pametno in potreb-
no je, da lovek v zrelih letih poskrbi, da bo na 
stara leta padcev manj, predvsem tistih uso-
dnih. Statistike ka�ejo, da je med tistimi starej-
�imi, ki skrbijo za svoje gibalne sposobnosti, 
so dru�beno aktivni in samostojni, verjetnost 
padcev v vseh starostnih kategorijah manj�a.

KAJ LAHKO NAREDI VSAK SAM, DA 
BO VERJETNOST PADCEV VELIKO 
MANJ�A?

Vklju ite se lahko v te aj za zmanj�evanje 
padcev, ki ga vodita usposobljena voditelja. 
Voditelji te aja vas bodo vodili skozi osem 
sre anj u ne skupine za prepre evanje padcev. 
Na te aju boste prijeli knji�ico, v kateri so 
opisana spoznanja o padcih v starosti in navo-
dila, kaj lahko storite, da bo padcev im manj. 
V knji�ici so opisane tudi preproste telovadne 
vaje, s katerimi lahko bistveno utrdite ravno-
te�je. Na te aju boste torej aktivno sodelovali, 
v ospredju bodo skupne izku�nje in prakti no 
vsakdanje �ivljenje. Pogovarjali se boste o ne-
varnostih  v svojem okolju in o tem, kaj lahko 
naredi vsak sam in vsi skupaj, da do padca ne 

v Mostah, v prostorih nad mlekarno, na-
sproti trgovine TU�, s pri etkom  v pone-
deljek, 7. marca 2011, od 9. do 11. ure in

v Komendi  , na Glavarjevi cesti 104, 
v prostorih Medgeneracijskega dru-
�tva za kakovostno starost, s pri etkom 
v sredo, 2. marca 2011, od 9. do 11. 
ure.

Prijavite se lahko na telefon 040 414 143 
ali na mail: viktorija.drolec@zmsk.si

pride; e pa �e pride, kako ubla�iti njegove 
posledice. Knji�ica je tudi va� rokovnik za 
prepre evanje padcev, v katerega boste lahko 
kaj zapisali o teh vpra�anjih. Va�i zapisi bodo 
dragoceni �e zato, ker se boste lahko vra ali k 
njim, kadar boste �eleli, koristili pa bodo tudi 
tistim, ki razvijajo spoznanja in na ine, kako 
uspe�no prepre evati padce v starosti  in kako 
pri tem pomagati ljudem.

Viktorija Droelc, predsednica 
Medgeneracijskega dru�tva

Za nami je prvi dan usposabljanja za medgene-
racijsko sredi� e Komenda, ki je namenjeno 
dvema skupinama bodo ih sodelavcev: 

skupini za oskrbo: kandidati za redno za-  
poslene v programih oskrbe starih ljudi
sodelavcem medgeneracijskega sredi� a   

iz ob inskih slu�b, zdravstvenih, izobra�e-
valnih, kulturnih in drugih ustanov ter ci-
vilnih dru�tev ob ine Komenda

Cilj usposabljanja je pridobiti potrebna nova 
znanja, da bo medgeneracijsko sredi� e uspe-
�no delovalo v zadovoljstvo vseh krajanov, ki 
ga bodo uporabljali, vseh, ki bodo v njem dela-
li ali z njim kakorkoli sodelovali in da bo v 
ponos Komendi, ki se je odlo ila prva v Slove-
niji vzpostaviti celovit krajevni model za dve 
love�ki in dru�beni potrebi, ki prihajata danes 

edalje bolj v 
ospredje dru�b in 
politik. To pa sta:

kakovostno sta-  
ranje vseh od za-
etka do konca �i-

vljenja in 
solidarno so�itje   

med generacijami 
in sploh med lju-
dmi v dru�ini, 
slu�bi, osebni 
dru�bi in kraju.

Ker je to vsebin-
sko nov projekt, smo vsi udele�enci usposa-
bljanja obenem tudi njegovi soustvarjalci. 
Osnovna zamisel za celotno sredi� e in za de-
lovanje posameznih delov so jasni in skladni 
cilji z najbolj�imi svetovnimi znanji in izku-
�njami na tem podro ju, konkretna izvedba pa 
je seveda vedno izvirnik, ki ga ustvarjajo vsi 
udele�enci dogajanja. Ta u na skupina bo 
najbolj �iv soustvarjalec bodo e podobe med-
generacijskega sredi� a Komenda. To je za 
vse nas zanimiv �ivljenjski izziv, izziv za 
ustvarjalno delo na podro ju, ki postaja eda-
lje bolj osrednje v dana�njih starajo ih se 
dru�bah Evrope in je za vse nas ast in odgo-
vornost.

Usposabljanje in strokovno vodenje uresni-
itve koncepta medgeneracijskega sredi� a 

Komenda sta prevzela:
In�titut Antona Trstenjaka za gerontologi-  

jo in medgeneracijsko so�itje � slovenska 
nacionalna znanstvena in strokovno geron-
tolo�ko-medgeneracijska ustanova, ki je 
sodeloval z Ob ino Komenda pri pripravi 
koncepta in programov za medgeneracij-
sko sredi� e in
Dru�ba Firis Imperl � izobra�evalna   

ustanova za usposabljanje kadrov za oskr-
bo in nego, za njihovo na rtovanje in za 
vodenje kakovosti. Sodelovanje z Ob ino 
Komenda je za el z vodenjem ekskurzije  z 
ogledom sodobnih domov za stare ljudi v 
Nem iji, nadaljeval pa s svetovanjem pri 
izdelavi projekta.

To usposabljanje ni �olsko, ampak socialno 
u enje: sodobna znanja in ve� ine  bomo 
osvajali v skupinski interakciji »iz prakse za 
prakso«, kjer bomo »vsi u itelji in vsi u enci« 
in bo v ospredju pridobivanje ve� in ob jasnem 
uvidu, zakaj in emu bomo organizirali svoje 
delo na dolo en na in. V ospredju je torej 
oblikovanje dobre skupine sodelavcev, ki 
uspe�no delajo, ker znajo dobro sodelovati, 
zato zmorejo tudi re�evati te�ave, ko se pojavi-
jo. Pri usposabljanju se bomo opirali ne le na 
sodobna strokovna znanja, ampak na vsa dose-
danja znanja  in izku�nje vseh udele�encev ter 
na ustvarjalne pobude vsakogar.

Organizatorji izobra�evanja
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Ob inski svet je na 3. seji obravnaval predlog prora una za letos. Pred-
videni prihodki so od lani vi�ji za dobrih 16% , odhodki pa za slabih 7%. 

e se za pridobivanje prihodkov navadno ne spra�ujemo, smo pa  »pri 
zapravljanju« vsi radi zraven. Tudi letos ne bomo odkrivali Amerike. 
Dobr�en del prora una bodo pobrale obvezne dejavnosti (�ola, vrtec), pa 
�e izgradnja prizidka k �oli v Mostah, nakup raznih zemlji�  in pla ila 
izvedenih preteklih del. Tako bo za novosti ostalo bore malo. 

Pri obravnavi osnutka predloga je bilo najve  vpra�anj iz odborov in 
lanov ob inskega sveta o smiselnosti uvedbe lastne komunalne slu�be, 

obnovi ceste na Gmajnici, o pri etku gradnje kanalizacije itd.
V stranki LDS se vsako leto aktivno vklju ujemo v pripravo in 

sprejem prora una, smernice pa zagovarjamo zastopniki v odborih in 
ob inskem svetu.

�e nekaj let si prizadevamo za ve  denarja za delovanje dru�tev in 
klubov. Uporabnikov tega dela prora una je namre  vedno ve , denarja 
pa ves as enako. Opozarjamo na prepo asno izgradnjo kanalizacije, s 
emer je povezano urejanje cest, javne razsvetljave� Pri nagradah 

novorojen kom smo zaradi mo�nih izigravanj za to, da so star�i upravi-
eni do njih, e imajo �e nekaj mesecev pred rojstvom otroka stalno 

prebivali� e v ob ini Komenda. Opozorili smo na povi�anje sredstev za 
delo nadzornega odbora. �olsko pot ob novem parkiri� u pred konjeni-
�kimi hlevi je po prenovi treba lo iti od tovornega prometa; zaradi 
ohranjanja asfalta in varnosti pe�cev. Tudi na vzdr�evanje ob inske 
zgradbe opozarjamo. 

Napovedujemo �e pripravo pripomb na pravilnik o dodeljevanju ne-
pro tnih stanovanj ter pravilnik o vrednotenju �portnih programov.

Roman Gro�elj, svetnik LDS  

Za nami je prvo branje prora una ob ine za leto 2011 v katerem ob ina 
predvideva za dobrih 7.3 mio evrov prihodkov in 7.5 mio odhodkov. Ali 
je prihodkovna stran v asu gospodarske krize realna, bomo videli naj-
kasneje ez slabo leto dni, za utili skozi morebitni zastoj v projektih pa 
�e prej. Ob tem ne gre pozabiti, da je bila lanska realizacija prihodkov 
za ve  kot 1.5 mio ni�ja od planirane. Vse to pa pomeni, da ob ina �e 
naprej vi�a svojo zadol�enost. Najvi�ja nedav na prihodka ob ine sta 
predvidena iz naslova odprodaje infrastrukture v PC in prodaje stavbnih 
zemlji�  v Gramoznici, ki predstavljata kar 1/3 prora una, polovica tega 
pa prihaja iz naslova dohodnin, torej neposredno iz na�ih �epov, zaradi 
esar bi morali biti �e posebej zainteresirani kdo, kako in kje obra a ta 

denar. Velik del tega (0,5 mio) bo letos namenjen te�ko pri akovanemu 
nadaljevanju izgradnje kanalizacije (pustimo za zdaj »ugodnega« inve-
stitorja), prav toliko tudi za raznotere �tudije, pa eprav �upan rad poe-
nostavlja projekte, nekaj manj pa naj bi porabili za nakup rabljene 
gradbene mehanizacije za vzpostavitev lastne komunalne slu�be�(od-
merjen prostor strankam, za razliko od �upana, ne omogo a podrobnej-
�e predstavitve �elene tematike, zato vas vabim, da si ve  o vsem zapisa-
nem preberete v tedenskih lankih na spletni strani www.komenda.sds.
si). Kakorkoli, pri akovati je, da bo prora un na koncu tako ali druga e 
potrjen. Nekateri bomo v njem gledali na ob ino kot celoto, drugi na 
svojstvene dru�tvene potrebe, tretji na mo�nost poslovnega priklopa�  
Ampak o tem kdaj drugi .

Bojan �kof, predsednik OO SDS

Zaupanje dr�avljanov v pravno dr�avo je na najni�ji mo�ni ravni. Tako 
stanje duha se prena�a tudi v lokalni prostor.  Enostavno se verjame le 
to, da ni ljudi, ki bi se po�teno, za skupno dobro, �e razdajali. Na ta na in 
�ivljenje zares postaja »neznosno«, te�ko. Nenapisano pravilo je, da je 
potrebno v vse dvomiti. In kak�ni bodo rezultati takega po etja, le kaj 
dobrega bodo prinesli? 

V tem mesecu bo sledila druga obravnava ob inskega prora una, ko 
bo mogo e ugotoviti z upo�tevanjem podanih predlogov na odborih in 
na sami seji, kaj smo pravzaprav sposobni ta as oz. v letu 2011 iz na-
slova dobrega gospodarja narediti. 

- Za nujno potrebni zadr�evalnik na Tunj� ici naj bi se naredila geo-
lo�ka �tudija terena (predvsem hriba vasi Gora), ker je po nekaterih 
podatkih ta sestavljen iz konglomerata in bi lahko ob veliki vodi le ta 
na�la pot skozi kak�en kanal in s tem ogrozila spodnje le�e i del nase-
lja. 

- Cesta Gmajnica-Gora je v asu, ko nava�ajo zemljo za nasip, bolj 
podobna poljski poti kot pa (dokaj) urejeni asfaltirani cesti. Predlog 
prizadetih na tem obmo ju je, da se je nujno z izvajalcem del dogovori-
ti za i� enje ceste. S tem bi poskrbeli za varnost vseh udele�encev v 
prometu. 

- Potreba po zaviralcih hitrosti prometa je ugotovljena tudi v delu 
na�e ob ine (Kri�-Gora-Gmajnica), saj so dovoljene hitrosti krepko 
prekora ene kljub postavljenemu merilniku in tabli, ki ozna uje naselje 
in s tem omejuje hitrost na 50 km. Pri zagotavljanju varnosti, �e pred-
vsem za najmlaj�e, bi ne smeli var evati. 

Predlogi so bili podani na odboru za komunalo, ceste, urejanje prosto-
ra in varstvo okolja.

Danica Zmrzlikar, predsednica OO N.Si Komenda

TRN- lani neodvisne liste za Turizem, razvoj in napredek, smo se na 
januarskem sre anju pogovarjali o obi ajnih in tudi nenavadnih dogod-
kih v ob ini. Vsi, ki nam je kaj za na� kraj, se vsak po svoje trudimo za 
razpoznavnost kraja, za prijetno bivanje vseh, ki tu �ivimo, in za tiste, ki 
nas obiskujejo. 

Ko sli�imo, kak�na vandalstva, kak�ne banalne kraje in neredi se do-
gajajo v ob ini, se spra�ujemo, kdo so ti in od kod? Kot, da so od nekod, 
iz nam tujega sveta, ki ga ne maramo. Menda niso na�i doma ini. Mi si 
�elimo mirno in urejeno ob ino. 

Pred ob inskim svetom in ob insko upravo je priprava prora una. 
Tudi TRNovci bomo pri tem pozorno in tvorno sodelovali. Skupna misel 
nas vseh je, da bi bili im bolj koristni za svoje ljudi, za ob ane Komen-
de. 

Pred nami je tudi tradicionalni koncert �OPEK ZA MAMI; �e 9. po 
vrsti, ki je v organizaciji KD Viharnik vedno dobro obiskan. Mi se bomo 
pridru�ili dobrodelni odlo itvi za nabavo naprave, poznane pod imenom 
de brilator. Avtomatski de brilator je medicinski aparat, s katerim ob 
nenadnem zastoju srce spodbudimo, da za ne spet delovati. Uporablja-
mo ga lahko brez medicinskega predznanja. Naprava samodejno prepo-
zna sr ni ritem in odmeri pravilno delovanje. Do prihoda re�evalcev pa 
z govornimi nasveti pomaga pri temeljnih postopkih o�ivljanja.

Na koncertu bomo sodelovali kot donatorji. Del vstopnine bomo na-
menili za nakup aparata, ki re�uje �ivljenja. Zato vabimo vse Komen-
d ane, da se udele�imo koncerta in da skupno pomagamo. Pa �e u�ivali 
bomo ob dobri doma i glasbi. 

Katja Tabernik, Lista za turizem, razvoj in napredek  Komenda
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Ti dnevi so letos �e mimo. Tako hitro as te e, 
da se �e za praznike ne znamo malo ustavit. 
Minil je �e februar in z njim Sv. Valentin, ki 
prinese klju  od korenin; praznik pa so nam 
nekako vsilili z onkraj lu�e. Sve nico, 2. fe-
bruarja, pa kar nekako presko imo in poza-
bljamo nanjo. e proti sve anu hud je mraz, 
malemu travnu poti se obraz. Sicer pa imajo 
ljudske modrosti ogromno rekov o sve nici. 
Torej ta dan ni kar za zanemarit; letos je bil sicer 
mrzel, brez snega in sonca po dolinah, a v hribih 
je bila son na - zimska pravljica.

Ako je sve nica zelena, bo Velika no  sne-
�ena.

Ako je pretoplo sve ana, bo malega travna 
po ivala brana, ako pa je mraz, se poti obraz.

Ako na sve nico burja vle e, bo dobro leto, 
ako pa jug, bo slabo.

Bolje volka v hlevu imeti, kot se na toplem 
soncu v sve nici greti.

e jazbec na soncu pred luknjo je zdaj, gre 
za �tiri tedne rad nazaj.

e je februarja pretoplo, bomo v aprilu za 
pe jo.

e je na Bla�evo obla no, bo na Jurjevo 
privla no. / 3. februar in 24. april /

e je sve nica preve  mo e dobila, bo ze-
mlja med letom malo pila.

e je sve nica topla in son nega vremena, 
bodo ebele bogate in dobrega plemena.

e je sve ana topla, sneg prina�a, e je 
mrzla ga pa odna�a.

e kaplja od sve e prej kot od strehe kane, 
huda zima �e nori in kakih 27 dni ostane.

e na sve nico de�i, se kmalu pomlad oglasi.
e na sve nico sne�i, se �e vigred oglasi.
e na sve nico sonce na jasnem vzhaja, li-

sica �e v brlog zahaja.
e o sve nici burje ni, malega travna rada 

znori.

e o sve nici letajo mu�ice, nosijo �e po 
tem rokavice.

e se na sve nico jasno zdani, zima se �e 
zadr�i.

e sve ana ma ka na soncu le�i, v su�cu 
spet rada na pe  pribe�i.

e sever konec sve ana brije, nam dobro 
letino up zasije.

Do sve ana mlaska, po sve nici praska.
Jasen in son en dan sve nice obeta dobro 

za lan.
Kadar je na sve nico de� in Bla�evo lepo, 

veliko v jeseni vina bo.
Kadar je na sve nico jug, je �e dale  plug.
Kadar je sve nica jasna, je ebulnicam 

prijazna.
Kadar je sve nica obla na, kmetica ne bo 

la na.
Kadar je sve nica zelena, je velika no  

sne�ena.
Kadar Matija zmrzuje, �e 40 dni mraza 

prerokuje.
Kakor na Petrovo vreme kane, tako ves 

mesec ostane.
Kar sve ana ozeleni, se rado posu�i.

Kolikor na sve nico �krjanec �vrgoli, toliko 
ga po sve nici sli�ati ni.

Ljudsko ime sve nica izhaja iz starodavne 
navade, ko po cerkvah blagoslavljajo sve e. 
Te pa simbolizirajo Kristusa- lu  �ivljenja. 
Navada je bila, da so se zjutraj - pri jutranji 
ma�i pri�igale sve e. Ljudje so jih prinesli se-
boj in bile so zelo, zelo tanke. Le-te so se 
uporabile tudi ob smrti v hi�i. Med seboj so se 
navile v obro , kakih 5 cm na debelo, precej 
dolgi tahti pa so gledali ven. Kasneje, po letu 
1945, so se za ele pojavljati ve je, tudi okra-
�ene sve e. Po prihodu elektrike se sve e ob 
drugih dnevih niso uporabljale. V cerkvenem 
koledarju se s sve nico zaklju uje Bo�i ni 
as.

Mi pa smo �e na pragu su� a in prihaja pust, 
ki preganja zimo, nam prina�e veselje in dalj�e 
dni. e stari reki kaj veljajo, bosta leto in leti-
na dobra. Narava nam bo ponujala regrat na 
travnikih in ti koristni vitamini nam bodo 
o istili kri. Upajmo, da bo tako in veselimo se 
sonca.

Jaz to �e po nem.  
Katja Tabernik

Do�iveli bomo pravi Markov�ki fa�enk z 
opisom vloge in pomena, ki ga pustni liki s 

podobo in nastopom namenjajo opazovalcem. 
Moto celotne predstavitve je preganjanje zime 

in zlih duhov, hkrati z dobrimi 
�eljami za sre o v �ivljenju in 
za dobro letino. Torej vse ti-
sto, esar si lahko �elimo v 
dana�njem ne ravno najlep-
�em asu. 

Za etku prireditve bo ob 
14. uri na prostoru pri �oli 
oziroma parkiri� u dal zele-
no lu  �upan Toma� Drolec s 
pozdravnim nagovorom. 
Sledile bodo predstavitve in 
kratke zgodbe pustnih likov. 
Ob ohranjanju nekdanjih 
obi ajev in slovenske etno-

grafske dedi� ine iz razli nih krajev bo celo-
ten nastop kurentov oziroma korantov, kot 
jim pravijo tam, od koder prihajajo, zanimiv 
in pou en dogodek; tako za mlade, pa tudi za 
nas malo manj mlade in starej�e, ki na Go-
renjskem pusta poznamo po tem, »da ga kuri-
mo«.

Po predstavi pri �oli oziroma �portni dvorani 
se bodo gostje napotili po Glavarjevi cesti 
proti Gasilskemu domu; seveda na na in, ki ni 
ravno podoben na�im gasilskim paradam ozi-
roma gorenjskim pustnim povorkam. (Slednje,  
kakr�ne so bile prej�nja leta tudi v Komendi, 
namre  letos ne bo). Na poti mimo ob ine se 
bodo pustne skupine podale proti naselju Moj 
novi dom, v katerem bodo pustni karneval z 
vsemi zna ilnostmi in posebnostmi �e enkrat 
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Komenda z 59 razli nimi �portnimi, kulturnimi in drugimi dru�tvi ter 
klubi prednja i med gorenjskimi ob inami. V januarju in februarju, ko 
potekajo ob ni zbori, so vikendi iz tedna v teden dobesedno natrpani z 
njimi. Med ve jimi dru�tvi, ki je v soboto, 12. februarja, ocenilo delo, je 
bilo Dru�tvo upokojencev  Komenda, ki je z 845 lani med najve jimi 
in je lani v celoti uresni ilo na za etku leta sprejeti program. 

Podpredsednik dru�tva Ivan Hlade se je na za etku poro ila in nago-
vora �e enkrat spomnil in poslovil od lani preminulega predsednika Ja-
neza Kimovca. Pod njegovim predsednikovanjem je namre  dru�tvo 
postalo prepoznavno in cenjeno �irom Slovenije. »Trenutno v na�em 
dru�tvu deluje 11 sekcij: me�ani pevski zbor, folklorna in dramska sku-
pina, izletniki, pohodniki, sprehajalci, kolesarji, balinarji, �ahisti, igralci 
pikada, smu arji in plavalci. To je kar 6 sekcij ve  kot pred desetimi 
leti, ko je vodstvo prevzel ta odbor.« 

Najve ja prireditev v minulem letu je bila Revija pevskih zborov slo-
venskih mest v organizaciji DU Komenda. Komendski pevci in dru�tvo 
upokojencev so gostili kar 15 pevskih zborov slovenskih mest z usnjar-
sko tradicijo. Me�ani pevski zbor DU Komenda pod vodstvom Ignaca 
Gorjanca pa �e vrsto let sodeluje na teh sre anjih, saj so prej spadali pod 
kamni�ko ob ino in je veliko Komend anov delalo v tovarni UTOK. 
Tako je lani  blizu 400 pevcev prepevalo v �portni dvorani, da pa je pri-
reditev uspela, gre zasluga �e posebej podpori ob ine in �upanu. 

Posebno skrb v dru�tvu namenjajo socialnemu programu, ki vklju u-

ponovili in ga kon ali okrog 16. ure. Seveda pa 
bo potem �e tudi dovolj asa za dru�enje in 
pogovore s lani Etnografskega dru�tva Korant 
Markovci in z obiskovalci. 

Jutri bomo torej v uvodu pred pustom, ki ga 
bodo naslednjo soboto, 5. marca, na tradicio-
nalen na in pred �olo pripravili doma i lani 
turisti nega dru�tva, do�ivljali pravi Karneval 
s kurenti (koranti) iz Markovcev.

A. �alar

je izlete sedemdesetletnikov, obdaro-
vanje 80-letnikov (128) in bolnih ter 
estitke 75-letnikom (250).
�e �esto leto pa dru�tvo z DU Cerklje 

in DU Vodice organizira poznane, pri-
ljubljene prireditve Skupaj se imamo 
 etno v re�iji Valterja Horvata s Pod-
bor�ta. �irom Slovenije so ob pevcih 
poznani plesalci folklorne skupine, po-
hodniki, kolesarji, �ahisti, balinarji,� 
�e posebej pa tudi njihovi zanimivi izle-
ti v organizaciji Marije �pehonja. Na 
zboru so se ji posebej zahvalili, prav 
tako pa tudi Valterju Horvatu, Antonu 

�pehonju in Petru Plevelu, priznanje ZDUSa pa so dobili Ivan Juhant, 
Marija Schumet in Jo�ica Glazer. 

estitki in  pozdravu predsednika zveze gorenjskih dru�tev upokojen-
cev Janeza �olarja so  sepridru�ili tudi gostje iz sosednjih dru�tev upoko-
jencev, delo in prepoznavnost komendskega dru�tva upokojencev pa je 
izvirno orisal ob pozdravu in estitki predstavnik upokojenskega dru�tva 
iz Doma�al, ko je rekel, da bi v Dom�alah, e bi bila tretjina od navzo ih 
na zboru, kolikor jih je bilo v soboto v Komendi (172), ploskali samim 
sebi. Po tem, ko so tokrat ob estitkah �upana in �tevilnih gostov za no-
vega predsednika dru�tva izvolili Janeza 

ebulja (v minulem mandatu ob inskega 
sveta je bil predsednik nadzornega odbo-
ra) pa so estitali tudi parom, ki letos 
praznujejo 50 let skupnega �ivljenja. Med 
�tirinajstimi zlatoporo enci jih je bilo to-
krat kar 10 iz dru�tva, petim pa so ob od-
sotnosti druge polovice zaradi bolezni 
podelili listino in spominsko darilo.   

Novi predsednik Janez ebulj pa je v 
zahvali za zaupanje in ob zagotovilu za 
prizadevno delo v dru�tvu v prihodnjih �ti-
rih letih tudi nasmejal udele�ence ob nega 
zbora, ko je rekel, da ni vedel, da je tako 
dober, kot je na zboru sli�al pohval o sebi. 
Ker pa ga aka obse�en in zahteven pro-
gram, je lane ob izvolitvi zaprosil za potr-
pljenje in pomo  pri vklju evanju v delo. V 
Aplenci ga bomo predstavili marca. 

A. �alar
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V gasilskem domu v Komendi je bil 25. janu-
arja 4. ob ni zbor gasilske mladine. Mladi so 
�e pravi izvedenci v izvedbi ob nega zbora. 
Predstavili so svoje delo in povedali, da so �e 5 
leto zapored zmagovalci na gasilskih in gasil-
sko �portnih tekmovanjih GZ Komenda in 
Kamnik. Trudili se bodo tudi letos, konkurenca 
pa je vedno huj�a. Veseli so novih gara�, saj v 
starem delu doma sedaj lahko 

Mihaela Poglajen

Pet let najbolj�i med 16 gasilskimi dru�tvi je 
velik uspeh. Tudi letos smo si zadali cilj, da se 
bomo trudili. Na�e prvo gasilsko tekmovanje 
za mladino je smu anje. PGD Gozd je zadnjo 
sobota januarja organiziral ob insko tekmova-
nje v veleslalomu na smu i� u Osovje. Smu a-
nje pa je tudi tekmovanje, ko se na koncu po-
merijo �e mentorji. Na Osovju je je bilo 64 
mladih gasilcev v �tirih kategorijah in 14 
mentorjev v dveh kategorijah. Leto smo za eli 
zelo dobro, saj smo prehodni pokal iz lanskega 
leta �e za eno leto zadr�ali v PGD Komenda. 
Osvojili smo dve zlati medalji (Alja� Sodnik 
starej�i pionirji) in Lucija Pavlini  (mlaj�e pio-

Pri dose�kih, ki smo jih imeli v preteklem letu, 
ni te�ko pripraviti poro il in jih predstaviti 
lanstvu, ki se je zbralo zadnjo soboto v janu-

arju. Ob ni zbor smo pripravili v novih gara-
�ah, ki so bile �e malce mrzle, saj smo �e brez 
izolacije in fasade, pa tudi stene �e niso presu-
�ene. V leto�njem letu naj bi ob pomo i ob ine 
izolirali in uredili tudi zunanjo podobo na�ega 
gasilskega doma z gara�ami. 

Za nami je izredno delovno in uspe�no leto. 
Od prevzema novega gasilskega vozila GVC 
16/25 meseca maja, do za etka gradnje novih 
gara� julija in vselitve avtomobilov tik pred 
novim letom v nove gara�e. Poleg gradnje, ko 
smo opravili veliko prostovoljnih delovnih ur, 
nismo zanemarili na�e osnovno poslanstvo � 
pomo  so loveku. Odzvali smo se vedno, kadar 
so nas poklicali na pomo ; ob naravnih nesre-
ah � poplavah, manj�em po�aru v �e ne vse-

ljeni stanovanjski hi�i, dveh po�arih ob ve jih 
objektih, ob podiranju drevesa, ki je ogro�alo 
dr�avno cesto,� Sodelovali smo na varova-
njih, se izobra�evali za nazive in specialnosti 
ter trenirali. Veliko pozornosti namenjamo na�i 
mladini, jih izobra�ujemo, treniramo in se 
udele�ujemo tekmovanj. Ponosni smo na na�e 
starej�e gasilke in gasilce, na na�e lanice A, ki 
sodelujejo na pokalnih tekmovanjih GZ Slove-
nije po Sloveniji. Zato trdimo, da je med gasil-
ci medgeneracijsko so�itje. Poro ila o delu in 
program za letos so na internetni strani www.
pgd-komenda.si Na ob nem zboru smo spreje-

li 13 novih lanov, najza-
slu�nej�im pa smo pode-
lili priznanja. Za 10-letno 
delo: Fani Kri�man, Na-
ta�a Petek, Nina Bricelj, 
Ana Bricelj, Mimi Fajdi-
ga, Maja Horvat, Maja 
Kociper in Veronika Vo-
de; za 20-letno delo: 
Damjan Erce, za 40-letno 
delo: Miro Hace in za 
60-letno delo: Franc 
Verhovnik. Priznanji 
Gasilske zveze Komen-

da sta dobili Anica Horvat in Franci Grkman, 
priznanje gasilskega veterana Jernej Dacar, 
posebna priznanja GZ Slovenije pa Drago 
Potokar in Franc Verhovnik. 

Te aj za sodnika gasilskih in gasilsko 
�portnih disciplin sta uspe�no kon ala Mihaela 
in Stanislav Poglajen, te aj za strojnika so 
opravili Franc Grkman, Leon Juhant, Marko 
Kern, Ivan Kodrin, Ale� Lon ar in 
Miha Vode, te aj za uporabnika 
radijskih postaj pa so opravili 
Damjana Bricelj, Bernardka Pa-
vlini , Leon Juhant, �tefan Koci-
per, Ivan Kodrin, Ale� Lon ar, 
Mitja Nogra�ek, Matja� Smolni-
kar, Damjan Urani  in Anton 
Smrekar.

Za napredovanje v vi�je gasil-
ske ine so prejeli potrdila nasle-
dnji na�i lani: za in Gasilec I: 
Mimi Fajdiga, Fani Kri�man, Ale� 
Lon ar, Bo�tjan Korbar, Leon Ju-
hant in Miha Vode, za in Gasilec 
II: Boris Hafner in za in Ni�ji 
gasilski astnik Helene Drolc, Anton Smrekar 
in Iztok Mencigar.  

Za dokon anje na�ih novih gara� smo se 
odlo ili za nabiranje zlatih, srebrnih in brona-
stih zidakov za  zi ne in pravne osebe. Z akci-
jo smo �e pri eli in jo bomo predstavili vsem 
gospodinjstvom in pravnim osebam na na�em 
obmo ju. Vsi donatorji »zidakov« bodo po 

opravljeni akciji prejeli spominske plo� ice, ki 
bodo name� ene v gasilskem domu. 
Vrednost zidakov

Fizi ne 
osebe

Pravne osebe 
( rme, 
podjetniki)

BRONASTI 
ZIDAK

od 30,00� do 
49,99�

od 100,00� do 
499,99 �

SREBRNI 
ZIDAK

od 50,00� do 
99,99�

od 500,00� do 
999,99 �

ZLATI 
ZIDAK

od 100,00� 
do 499,99�

od 1.000,00� 
do 4.999,99 �

DIAMAN-
TNI ZIDAK

od 500,00� 
dalje

od 5.000,00� 
dalje

Med prejemniki diamantnega zidaka bomo 
ob slovesnem odprtju prizidka izbrali tudi naj-
manj dva BOTRA PRIZIDKA. Denar lahko 
naka�ete na na� poslovni ra un 0700 0000 
1188 049. Pod namen vpi�ite: DONACIJA ZA 
PRIZIDEK. 

Mihaela Poglajen

nirke). Uspeh sta dopolnili mlaj�i pionirki 
Martina Smolnikar (srebrna medalja) in Eva 
Poglajen (bron). Med mentoricami je bila 
Marjeta Poga ar srebrna.

Na Sori�ki planini pa je bil 5. februarja 4. 
regijski veleslalom za gasilsko mladino in 
mentorje. V 15. kategorijah se je pomerilo 145 
otrok in 43 mentorjev. Domov smo odnesli kar 
4 zlate medalje: Klara Zadrgal, Bernarda Pa-
vlini , Helena Trebu�ak in Slavko Poglajen. 
Srebro so si prismu ali Klara Ma ek, Matic 
Smrekar in Marjeta Poga ar, bron pa Alja� 
Sodnik in Toma� Sodnik. 

Mihaela Poglajen
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Na podlagi 20. lena Zakona o vrtcih (ZVrt-UPB2, Uradni list RS, �t. 
100/05, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 94/10), Zakona o usmerjanju 
otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-UPB1, Uradni list RS, �t. 3/07), 
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobra�evalnega zavoda Osnovna 
�ola Komenda Moste (Uradne objave GOK, �t. 06/07, 8/09), 16. lena 
Statuta Ob ine Komenda (Uradne objave GOK, �t. 02/2009) je Ob inski 
svet Ob ine Komenda, na predlog Sveta Osnovne �ole Komenda Moste, 
na svoji 3. seji, dne 03.02.2011, sprejel

P R A V I L N I K
O SPREJEMU OTROK V VRTEC MEHUR KI PRI OSNOVNI 

�OLI KOMENDA MOSTE

I. SPLO�NE DOLO BE

1. len
Ta pravilnik dolo a kriterije, na in in postopek sprejemanja otrok v Vr-
tec Mehur ki (v nadaljevanju: vrtec) pri javnem vzgojno-izobra�eval-
nem zavodu Osnovna �ola Komenda Moste, Glavarjeva cesta 37, 1218 
Komenda (v nadaljevanju: zavod) ter dolo a sestavo in na in dela Ko-
misije za sprejem otrok v vrtec. 

II. VPIS IN SPREJEM OTROK V VRTEC

1. Vpis in sprejem otrok 

2. len
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, 
e star�i ne uveljavljajo ve  pravice do star�evskega dopusta v obliki 

polne odsotnosti z dela. Za star�e otrok, ki so oddali vlogo za vpis 
otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno 
delo posreduje podatke o izteku pravice do star�evskega dopusta v 
obliki polne odsotnosti z dela. 

3. len
Vrtec vpisuje in sprejema pred�olske otroke v svoje programe na podla-
gi prijav in prostih mest vse leto. 

Vrtec najmanj enkratno letno do konca meseca februarja objavi javni 
vpis za novince za naslednje �olsko leto. Objavi ga v sredstvih javnega 
obve� anja, na oglasni deski vrtca ter na spletni strani vrtca in ob ine 
ustanoviteljice (v nadaljevanju: ob ina).

Javni vpis novincev za naslednje �olsko leto se zaklju i z 31. mar-
cem.

2. Postopek vpisa in sprejema otrok v vrtec

4. len
Star�i oziroma zakoniti zastopniki (v nadaljevanju: star�i) vpi�ejo otroka 
tako, da oddajo prijavo za vpis in sprejem otroka v vrtec (v nadaljevanju: 
vloga) na predpisanem obrazcu, ki ga dolo i vrtec. Vlogo dobijo v tajni-
�tvu zavoda, v vrtcu ali na spletni strani Osnovne �ole Komenda Moste, 
Vrtec Mehur ki.

V primeru, da obstaja dvom o verodostojnosti dejstev, navedenih v pri-
javi, ima Komisija za sprejem otrok v vrtec pravico preveriti posamezna 
dejstva.

Vlogo za sprejem otroka v vrtec vlo�ijo star�i oz. eden od star�ev oseb-
no v tajni�tvu zavoda ali jo po�ljejo po po�ti s priporo eno po�iljko na 
naslov Osnovna �ola Komenda Moste, Glavarjeva cesta 37, 1218 Ko-
menda, s pripisom »Vloga za sprejem otroka v vrtec«.

e star�i oddajo nepopolno vlogo ali e vrtec zaradi uporabe kriterijev 
za sprejem potrebuje �e druge podatke, lahko star�e pozove k odpravi 
pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge tudi po elektronski po�ti, telefonu 
ali ustno, e star�i pridejo v vrtec. O tem se napi�e uradni zaznamek. 

e vloga ni dopolnjena, se jo obravnava in o sprejemu otroka odlo i na 
podlagi podatkov, ki jih vsebuje vloga.

Vrtec mora v roku 15 dni od prejema vloge za sprejem otroka v vrtec, ki 
so jo star�i vlo�ili med �olskim letom po poteku roka za prijavo na javni 
vpis novincev, star�e pisno obvestiti o datumu vklju itve otroka v vrtec in 
o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec, e so na voljo prosta mesta. 

e v vrtcu ni prostih mest, vrtec star�e pisno obvesti v roku 15 dni od 
prejema vloge o postopku sprejema otroka ob nastanku prostega mesta, 
oz. obravnavi njegove vloge na komisiji za sprejem otrok.  

Vrtec o vpisu in vklju itvi otroka obvesti tudi ob ino zavezanko za pla ilo.

5. len
e je v vrtcu dovolj prostih mest, odlo a o sprejemu otrok v vrtec rav-

natelj/ica zavod/a ali od njega/e poobla� ena oseba. Vrtec star�e pisno 
obvesti o datumu vklju itve otroka v vrtec, o roku za sklenitev medse-
bojne pogodbe in o predlo�itvi odlo be o usmeritvi, e se sprejema 
otroka s posebnimi potrebami. 

Star�i morajo ob vklju itvi otroka v vrtec predlo�iti potrdilo pediatra 
o zdravstvenem stanju otroka.



3.  Komisija za sprejem otrok v vrtec

6. len
e je v vrtec vpisanih ve  otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odlo a o 

sprejemu Komisija za sprejem otrok v vrtec. V tem primeru vrtec star-
�em dodeli �ifro otroka.

Komisija odlo a o sprejemu otrok po zaklju ku javnega vpisa novincev, 
to je po 31. marcu, in med �olskim letom v primeru,  ko so sprejeti v 
vrtec vsi otroci s prednostnega vrstnega reda in je �tevilo novih vlog za 
sprejem otrok v vrtec ve je od �tevila prostih mest v vrtcu. 

Komisija se na predlog predsednika komisije lahko sestane tudi v drugih 
primerih.

7. len
Sestavo komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec 
dolo i pristojni organ ob ine Komenda na predlog sveta zavoda. Krite-
riji se dolo ijo s to kami.

Komisijo sestavlja pet lanov, in sicer:
-  2 (dva) predstavnika Vrtca Mehur ki,
-  2 (dva) predstavnika ustanovitelja,
-  1 (en) predstavnik Sveta star�ev Vrtca Mehur ki.

Mandat predstavnika star�ev je vezan na vklju enost otroka v vrtec.

e kateri izmed lanov komisije odstopi, oz. preneha z delom (npr. ne-
zmo�nost opravljanja dela), pristojni organ ob ine imenuje na predlog 
sveta zavoda novega lana, katerega mandat traja do konca mandata 
prvotnega lana.

Delo komisije vodi predsednik, ki ga lani komisije izvolijo na svoji 
prvi seji.

Vsi lani komisije se zave�ejo k varovanju osebnih podatkov s podpisa-
no izjavo.

lani komisije za sprejem otrok v vrtec so imenovani za dobo �tirih (4) 
let.

8. len
Komisija obravnava vloge na seji v skladu z dolo ili Zakona o vrtcih. 
Na seji komisije so lahko prisotni samo lani komisije, oseba, ki vodi 
postopek, in zapisnikar. 

Komisija na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi, oziroma podat-
kov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, dolo i �tevi-
lo to k po posameznih kriterijih in dolo i prednostni vrstni red.

Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah, pri 
upravljavcih zbirk osebih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. 

e komisija ugotovi nepravilnost podatkov, navedenih v vlogi, odlo i 
na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podat-
kov.

Komisija odlo a po dolo bah skraj�anega ugotovitvenega postopka, 
dolo enih v zakonu, ki ureja splo�ni upravni postopek.

e je vlog za sprejem otrok v vrtec ve , kot je v vrtcu prostih mest, ko-
misija prednostno obravnava vloge za otroke, ki imajo skupaj z enim od 
star�ev stalno prebivali� e na obmo ju ob ine Komenda. Vloge star�ev, 
ki na dan obravnave vlog nimajo stalnega prebivali� a v ob ini Komen-
da, se obravnavajo in se ne uvrstijo na prednostno listo, ampak samo na 
eviden no listo.  Te vloge so zavrnjene.

V primeru ureditve prebivali� a vsaj enega star�a in otroka v ob ini 
Komenda med �olskim letom do 31. marca, je treba dopolniti vlogo, ki 
bo obravnavana ob prvem zasedanju komisije. 

Komisija za sprejem otrok se sestane v roku 15 dni po izteku roka jav-
nega vpisa novincev, vendar ne pozneje kot do 25. aprila. 

Komisija za sprejem otrok obravnava vse vloge za sprejem otrok v vrtec, 
ki so vlo�ene do vklju no 31. marca teko ega �olskega leta za naslednje 
�olsko leto. 

Prvo konstitutivno sejo komisije skli e ravnatelj/ica zavoda najkasneje 
v 15 dneh po imenovanju lanov komisije. Na prvi seji komisija izmed 
lanov izvoli predsednika/ico, ki vodi delo komisije. 

Komisija odlo a o sprejemu otrok v vrtec na seji, ki ni javna.

Komisija sprejema odlo itve, e je na seji navzo a ve ina lanov, odlo-
itve pa sprejema z  ve ino glasov prisotnih lanov. V primeru, da je 

rezultat glasovanja neodlo en, je glas predsednika odlo ujo .

Komisija o poteku seje vodi zapisnik v skladu s postopkom, ki ga dolo-
a zakon.

Zapisnik se mora hraniti v dokumentaciji zavoda v skladu z veljavnimi 
predpisi.

Zapisnik podpi�ejo vsi lani komisije, ki so bili navzo i na seji.

4.  Prednostni vrstni red in obve� anje star�ev 

9. len
Komisija dolo i na podlagi kriterijev prednostni vrstni red tako, da 
razvrsti vse vpisane otroke po dose�enem �tevilu to k, od najvi�jega do 
najni�jega �tevila. Otroci se vklju ujejo v vrtec s prednostnega vrstnega 
reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na 
program vrtca, ki se izvaja v oddelku.

Vloge za otroke, ki s 1. 9. teko ega leta ne izpolnjujejo starostnega po-
goja za vpis v vrtec, se ne  obravnavajo in se ne uvrstijo na prednostno 
listo. Te vloge so zavrnjene. e �elijo star�i otroka vklju iti v vrtec, ko 
izpolni starostni pogoj, morajo oddati novo vlogo za sprejem. 

Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na �tevilo prostih mest po 
posameznih oddelkih in enotah vrtca in v skladu s prednostnim vrstnim 
redom odlo i, koliko otrok bo sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v 
vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na akalni se-
znam.

Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni red, iz 
katerega izhaja seznam sprejetih otrok in akalni seznam, ki se objavi na 
oglasni deski in na spletnih straneh vrtca. Podatki o otrocih se objavijo 
pod �ifro.

Seznam sprejetih otrok vsebuje naslednje podatke:
�ifro otroka,  
�tevilo to k po posameznih kriterijih za vsakega otroka,  
datum vklju itve otroka v vrtec,  
sporo ilo star�em, da bodo po kon anem vpisnem postopku po-  

zvani k sklenitvi pogodbe z vrtcem.

akalni seznam otrok vsebuje naslednje podatke:
�ifro otroka,  
�tevilo to k po posameznih kriterijih za vsakega otroka,  
sporo ilo star�em, da lahko zaradi zavrnitve sprejema otroka v    

vrtec v 15 dneh po vro itvi obvestila v skladu z Zakonom o vrtcih 
vlo�ijo v zavod ugovor,
rok veljavnosti akalnega seznama.  

Vrtec po�lje star�em v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom 
vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali akalnega seznama za nji-
hovega otroka z navadno po�tno po�iljko oziroma po elektronski po�ti, 
e so star�i navedli elektronski naslov, na katerega �elijo prejemati ob-

vestila vrtca.



Zoper obvestilo iz prej�njega odstavka o prednostnem vrstnem redu 
lahko star�i v 15 dneh po vro itvi obvestila z navadno po�tno po�iljko 
vlo�ijo ugovor na svet zavoda, ki odlo a v 15 dneh po prejemu ugovora 
v skladu z Zakonom o vrtcih in s smiselno uporabo zakona, ki ureja 
splo�ni upravni postopek. Ugovor se lahko vlo�i zaradi nepravilnega 
upo�tevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in te�o posameznega kriterija 
ni dopusten.

O ugovoru odlo i svet zavoda ob smiselni uporabi zakona, ki ureja 
splo�ni upravni postopek z odlo bo, ki se vro i star�em, kot dolo a Za-
kon o vrtcih. Zoper odlo itev sveta zavoda lahko star�i spro�ijo upravni 
spor.

Odlo itve vrtca in druge listine v postopku sprejemanja otroka v vrtec 
se vro ajo po po�ti z navadno po�tno po�iljko. �teje se, da je po�iljka 
vro ena naslovniku osmi dan od odpreme na po�to.

5. Kriteriji za sprejem otrok v vrtec

10. len
V skladu z odlo bo pristojnega organa ima prednost pri sprejemu v vrtec 
otrok s posebnimi potrebami. Prednost pri sprejemu v vrtec ima tudi 
otrok, za katerega star�i predlo�ijo mnenje centra za socialno delo o 
ogro�enosti zaradi socialnega polo�aja dru�ine. Mnenje o ogro�enosti 
otroka zaradi socialnega polo�aja dru�ine vsebuje navedbe, da je dru�i-
na v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma polo�aj dru-
�ine, obravnavana kot socialno ogro�ena dru�ina s strani centra za soci-
alno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za 
socialno delo.

Prednost pri sprejemu velja za te otroke tudi med �olskim letom ne 
glede na prednostni vrstni red.

V primeru sprejema otroka v izjemnih okoli� inah iz prej�njega odstav-
ka  tega lena med letom, se mora komisija sestati najpozneje v roku 8 
dni od dneva, ko se za tako izjemno okoli� ino izve.

e vrtec otroka ne more vklju iti v program, o tem obvesti star�e.

11. len
Komisija odlo a o sprejemu otrok v vrtec na podlagi naslednjih 
kriterijev:
Zap.
�t.

PREDNOSTNI KRITERIJ �T. 
TO K

OBRAZLO�ITEV

1 Otrok obeh zaposlenih star�ev oziroma 
v primeru enostar�evske dru�ine 
zaposlene matere ali zaposlenega o eta

15 Potrdilo o zaposlitvi.

2 Samo en star� popolne dru�ine je 
zaposlen, drugi star� pa je dijak oz. 
�tudent.

8 Potrdilo o zaposlitvi 
enega star�a in potrdilo o 
rednem �olanju enega 
star�a.

3 Otrok, ki je uvr� en na prednostni 
vrstni red iz preteklega leta in je na 
dan 1. septembra preteklega leta 
izpolnjeval pogoje za sprejem v vrtec.

10 Oblikovani prednostni 
vrstni red iz preteklega 
leta.

4 Otroci, ki jim je odlo�en vpis v 
osnovno �olo.

10 Potrdilo o odlo�enem 
vpisu v osnovno �olo.

5 Oba star�a sta dijaka ali �tudenta 
oziroma v primeru enostar�evske 
dru�ine je mati ali o e dijak ali �tudent

7 Upo�teva se status na 
podlagi potrdila o 
REDNEM �olanju 
star�ev 

6 V vrtec se vklju ujejo dvoj ki, troj ki 
�

5 Razvidno iz vlog za 
sprejem.

7 V vrtec se hkrati vklju uje ve  otrok 
razli ne starosti iz iste dru�ine, ki s 1. 
9. teko ega izpolnjujejo  leta  starostni 
pogoj za vpis.

3 Razvidno iz vlog za 
sprejem.

8 Potrdila pristojnih institucij, da gre za 
otroka z disharmoni nim razvojem. 8

Pristojni in�tituciji: 
psiholog, logoped.

9 Otrok iz socialno, vzgojno in 
materialno ogro�enih dru�in:

a) otroci obeh nezaposlenih star�ev 
oziroma v primeru enostar�evske 
dru�ine nezaposlena mati oziroma o e,

5 Potrdilo Zavoda RS za 
zaposlovanje o statusu 
iskalca zaposlitve,

b)  otroci, ki ne �ivijo pri star�ih, 8 odlo ba sodi� a o 
pre�ivnini ali potrdilo o 
pokojnini za  otroke, ki 
�ivijo pri starih star�ih, 
rejnikih, ostalih 
sorodnikih,

c)  dolgotrajna bolezen v dru�ini. 8 potrdilo zdravnika 
specialista, iz katerega je 
razvidno, da bolezen 
vpliva na otrokov razvoj.

10 Otroci star�ev, ki imajo v Vrtcu 
Mehur ki �e vklju enega otroka.

5 Evidenca otrok, 
vklju enih v vrtec. 

11 Dru�ina z otroki do vklju no 10. leta 
njihove starosti.

2 To kuje se vsak otrok do 
vklju no 10. leta starosti. 

Vloge se to kujejo tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, do-
deli pripadajo e �tevilo to k.

12. len
V primeru, da na podlagi kriterijev iz 11. lena tega pravilnika ve  vlog 
dobi enako �tevilo to k, komisija za sprejem otrok upo�teva pri dolo itvi 
prednostnega vrstnega reda kot dodatni kriterij starost otroka. Prednost 
ima starej�i otrok. V primeru enake starosti otrok se prednost dolo i z 
�rebom �ifer, prednost ima iz�rebana �ifra. Otroci, ki so dvoj ki, troj ki, 
� se iz�rebajo zaporedno.

6. Trajanje sprejema in izpisa otrok

13. len
Ko je v vrtcu odlo eno o vseh ugovorih star�ev zoper obvestilo o pred-
nostnem vrstnem redu otrok, vrtec star�em otrok, ki so sprejeti v vrtec, 
po�lje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih 
med vrtcem in star�i. S podpisom pogodbe med vrtcem in star�i se �teje, 
da je otrok vklju en v vrtec.

V pozivu k sklenitvi pogodbe vrtec izrecno navede, da se �teje, da so 
star�i umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, e v 15 dneh od vro itve 
poziva ne podpi�ejo pogodbe z vrtcem. e �elijo star�i otroka ponovno 
vklju iti v vrtec, morajo oddati novo vlogo za sprejem otroka v vrtec. V 
tem primeru vloga nima prednosti pri sprejemu v vrtec.

14. len
Star�i otrok, ki niso bili sprejeti v vrtec v teko em �olskem letu, morajo 
za naslednje �olsko leto ponovno oddati vlogo za sprejem otroka v vr-
tec.

15. len
Vrtec v primeru, ko star�i ne podpi�ejo pogodbe in ob izpisu otroka 
pozove k sklenitvi pogodbe star�e naslednjega otroka po vrstnem redu s 
akalnega seznama. 

16. len
Za asni izpis otrok star�i uveljavljajo skladno z dolo ili Sklepa o 1. 

delnem pla ilu rezervacije mesta v vrtcu (Uradne objave GOK, �t. 
03/06).
Ob ina omogo a mo�nost pla ila dela rezervacije mesta v javnem 2. 

vrtcu ali vrtcu s koncesijo za otroke s stalnim prebivali� em v Ob i-
ni Komenda v poletnih mesecih julij in avgust. Pravico do pla ila 
dela rezervacije pridobijo star�i otrok, ki v asu od  vklju no 1. juli-
ja do vklju no 31. avgusta zagotovijo polno enomese no odsotnost 
otroka in jo upravi vrtca najavijo najmanj 15 dni pred predvideno 
odsotnostjo. 
Star�i, ki rezervacije v poletnih mesecih ne uveljavljajo, to pravico 
lahko izkoristijo kateri koli mesec med letom, vendar le enkrat letno 
za polno enomese no odsotnost otroka, in jo morajo upravi vrtca 
prav tako najaviti najmanj 15 dni pred predvideno odsotnostjo.
Ob ina star�em priznava tudi  nan no olaj�avo za otroke, ki so 3. 



zaradi dalj asa trajajo e bolezni neprekinjeno odsotni najmanj en 
poln mesec. Finan no olaj�avo star�i lahko uveljavljajo enkrat le-
tno. 
Pravico do uveljavljanja olaj�ave zaradi dalj asa trajajo e bolezni 
pridobijo star�i, ki odsotnost otroka javijo prvi dan odsotnosti; po 
zaklju eni odsotnosti pa so upravi vrtca dol�ni predlo�iti pisno 
zdravni�ko potrdilo za as odsotnosti.
Ob ina v primeru upravi enega uveljavljanja rezervacij ter odso-4. 

tnosti zaradi dalj asa trajajo e bolezni pla a 50 % od dele�a cene 
programa, ki ga po odlo bi o zni�anem pla ilu vrtca pla ajo star�i, 
zmanj�anega za ustrezni dele� (%) vrednosti �ivil.

17. len
Otroka se trajno izpi�e iz vrtca ob vstopu v osnovno �olo.

Star�i lahko otroka kadar koli trajno izpi�ejo iz vrtca. Izpisani otrok ni-
ma prednosti pri ponovnem sprejemu v vrtec.

Izjavo o trajnem izpisu otroka iz vrtca morajo star�i izpolniti v roku 
30 dni pred �elenim datumom izpisa. Odpovedni rok za ne te i z dnem 
oddaje pisne odpovedi v upravi zavoda.

III. PREHODNE IN KON NE DOLO BE

18. len
Vrtec mora na svojih spletnih straneh objaviti informacije o �tevilu 
mest, ki jih zagotavlja za pred�olske otroke, o �tevilu prostih mest, ki so 
star�em na voljo, in podatek o predvideni akalni dobi, ki predstavlja 
as od vpisa otroka v vrtec do mo�nosti njegove vklju itve v program 

vrtca.
19. len

Ob ina lahko zahteva, da ji vrtec posreduje podatke zgoraj navedenega 
18. lena za namen vzpostavitve javno dostopne evidence uporabnikom 
o stanju kapacitet v vrtcih na njenem obmo ju.

Vrtec podatke iz prej�njega odstavka redno oziroma najmanj enkrat 
mese no posreduje tudi ministrstvu, pristojnemu za pred�olsko vzgojo, 
ki je dol�no oblikovati informacijsko to ko, namenjeno uporabnikom, o 
stanju kapacitet v vrtcih na celotnem obmo ju dr�ave na enem mestu. 
Na in in obliko posredovanja podatkov predpi�e minister, pristojen za 
pred�olsko vzgojo.

20. len
Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Mehur ki pri Osnovni �oli Komenda 
Moste za ne veljati in se uporablja naslednji dan po objavi v Uradnih 
objavah Glasila Ob ne Komenda.

Pravilnik se objavi tudi na spletni strani O� Komenda Moste, Vrtec 
Mehur ki.

Z dnem za etka veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o 
sprejemu otrok v Vrtec Mehur ki pri Osnovni �oli Komenda Moste, 
�tevilka 602-0087/2009 z dne 17.12.2009 (Uradne objave GOK, 
�t.10/2009).

21. len
Komisija za sprejem otroka, ki je bila imenovana pred uveljavitvijo tega 
pravilnika in mandat lanom �e ni potekel, nadaljujejo svoje delo do 
poteka mandata.

22. len
Ta pravilnik se lahko spremeni in dopolni po enakem postopku, kot velja 
za njegov sprejem.

�tevilka: 602-0005/2011
Datum:   03.02.2011

Toma� Drolec
      �upan

Na podlagi 59. lena Zakona o gospodarskih javnih slu�bah (Uradni list 
RS, �t. 32/93, 30/1998 in 127/2006), 31. lena Odloka o gospodarskih 
javnih slu�bah v ob ini Komenda (Uradne objave Glasila ob ine Ko-
menda, �t. 02/2000) in 16. lena Statuta Ob ine Komenda (Uradne ob-
jave Glasila ob ine Komenda, �t. 02/2009) je Ob inski svet Ob ine 
Komenda na 3. seji, dne 3.2.2011 sprejel naslednji
 

SKLEP O DOLO ITVI NOVIH CEN STORITEV 
NA POKOPALI� U V KOMENDI

1. len
Vrsta Cena v � 
Uporaba mrli�ke ve�ice 
 do 12 ur 33,09
 od 12 ur do 24 ur 53,98
 nad 24 ur 89,01
Najemnina groba za eno leto
 �arni grob ob mrli�kih ve�icah 13,21
 enojni grob 13,21
 dvojni grob 26,41
 trojni grob 39,62
 etvorni grob in ve ji 52,83

2. len
V cenah iz 1. lena tega sklepa niso upo�tevane zakonsko predpisane 
dajatve.

3. len
Cena iz 1. lena tega sklepa vklju uje: 

porabo elektri ne energije,   
porabo vode,   
pripravo in i� enje prostorov mrli�kih ve�ic (samo cena za upora-  

bo mrli�kih ve�ic)
odvoz smeti,   
vzdr�evalna dela na pokopali� u (samo v ceni za najemnino gro-  

bov) in 
urejanje pokopali� a in okolice mrli�kih ve�ic.  

4. len
Ta sklep za ne veljati 8 dni po objavi v Uradnih objavah Glasila ob ine 
Komenda. 

5. len
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o dolo itvi novih cen 
storitev na pokopali� u v Komendi, �tevilka: 354-0019/2008 z dne 
4.12.2008 (Uradne objave Glasila ob ine Komenda, �t. 09/2008).
 
�tevilka: 354-0001/2011-3
Datum: 3. februar 2011   

Toma� Drolec 
�upan



Na podlagi 23. lena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, �t. 
110/02) in 16. lena Statuta Ob ine Komenda � UPB1 (Uradne objave 
Glasila Ob ine Komenda �t. 02/2009) je Ob inski svet Ob ine Komenda 
na  3. seji dne 3.2.2011 sprejel

S K L E P
O UKINITVI JAVNEGA DOBRA NA ZEMLJI� U

PARC.�T. 217/2 K.O. MOSTE

1. len
S tem sklepom se kot javno dobro ukine zemlji� e parcelna �tevilka 
217/2, pot v velikosti 41m2, k.o. Moste, ZKV �t. 1042.

2, len
Nepremi nina  iz 1. lena tega sklepa preneha imeti zna aj javnega do-
bra in postane lastnina Ob ine  Komenda.

3. len
Ta sklep za ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasi-
la Ob ine Komenda. 

�tevilka: 478-0001/2011
Komenda: 3.2.2011

Toma� Drolec
�upan

Na podlagi  29. lena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni 
list RS, �t. 94/07-uradno pre i� eno besedilo, 72/2005, 21/2006-Odl. US, 
60/2007, 14/2007-ZSPDPO, 27/2008-Odl. US, 76/2008, 79/2009, 
51/2010, 84/2010-Odl. US), 22. lena Zakona o varnosti cestnega prome-
ta (Uradni list RS, �t. 83/2004, 35/2005, 67/2005-Odl.US, 69/2005, 
76/2005-ZDCOPMD, 108/2005, 70/2006-ZIKS-1B, 105/2006, 123/2006-
Odl.US, 139/2006-ZORed, 37/2008, 57/2008-ZLDUVCP, 58/2009, 
36/2010) in 16. lena Statuta Ob ine Komenda, v povezavi s 37. lenom 
Statuta Ob ine Komenda (Uradne objave GOK, �t. 02/2009) je Ob inski 
svet Ob ine Komenda na svoji 3. seji, dne  03.02.2011, sprejel

SKLEP O IMENOVANJU 
SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO 

V CESTNEM PROMETU OB INE KOMENDA

1. len
V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Ob ine Komenda se 
imenujejo:

Andrejka RTANEC, predstavnica O� Komenda Moste;  
Marko DOBNIKAR, svetnik, predstavnik Odbora za dru�bene   

dejavnosti;
Bernardka PAVLINI , vi�ja svetovalka, predstavnica Ob ine Ko-  

menda.
Igor RU IGAJ, predstavnik Policijske postaje Kamnik;  
Zoran SODNIK, svetnik, predstavnik Odbora za komunalo, ceste,   

urejanje prostora in varstvo okolja;

2. len
Predsednika in namestnika predsednika lani Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu Ob ine Komenda imenujejo na svoji prvi 
seji.

3. len
Mandat predsednika in lanov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Ob ine Komenda traja do izteka mandata Ob inskega sveta 
Ob ine Komenda.

4. len
Ta sklep pri ne veljati  z dnem sprejema na seji Ob inskega sveta Ob i-
ne Komenda, objavi pa se v Uradnih objavah Glasila Ob ine Komen-
da.

Toma� Drolec
�UPAN OB INE KOMENDA

�tevilka: 032-0003/2011-1
Datum: 03.02.2011

Na podlagi 31. lena Statuta Ob ine Komenda  (Uradne objave Glasila 
ob ine Komenda, �t. 02/2009) in 9. lena Pogodbe o ustanovitvi zavoda 
Zavod Medgeneracijsko sredi� e Komenda, sprejete na 9. redni seji 
Ob inskega sveta Ob ine Komenda dne 20.9.2007, je Ob inski svet 
Ob ine Komenda na 3. redni seji dne 3.2.2011 sprejel

SKLEP O RAZRE�ITVI 
IN IMENOVANJU PREDSTAVNIKA OB INE 

KOMENDA V SVETU 
ZAVODA MEDGENERACIJSKO SREDI� E KOMENDA

1.
Na lastno �eljo se kot predstavnico ustanovitelja Ob ine Komenda v 
Svetu zavoda Zavod Medgeneracijsko sredi� e Komenda razre�i:  
ALEKSANDRA MAJCEN, rojena 1.1.1975, stanujo a Moste 96, 
1218 Komenda.

2.
Za nadomestno predstavnico ustanovitelja Ob ine Komenda v Svetu 
zavoda Zavod Medgeneracijsko sredi� e Komenda se imenuje:  
MARIJA DOBNIKAR, rojena 14.8.1964, stanujo a Gmajnica 87, 
1218 Komenda.

3.
Mandatna doba imenovane nadomestne predstavnice ustanovitelja je do 
poteka mandata ostalim lanom Sveta zavoda Zavod Medgeneracijsko 
sredi� e Komenda, to je do 18. oktobra 2012.

4.
Ta sklep pri ne veljati z dnem sprejema na seji Ob inskega sveta Ob ine 
Komenda in se  objavi v Uradnih objavah Glasila ob ine Komenda. 

�tevilka:  014-0001/2007-22
Komenda, 3. februar 2011

Toma� DROLEC
�upan



Na podlagi 31. lena Statuta Ob ine Komenda  (Uradne objave Glasila 
ob ine Komenda, �t. 02/2009) in 4. lena Odloka o ustanovitvi va�kih 
odborov (Uradni list RS, �t. 65/99) je Ob inski svet ob ine Komenda na 
3. redni seji dne 3.2.2011 sprejel

  SKLEP O IMENOVANJU VA�KEGA ODBORA VASI KRI�

1.
Va�ki odbor vasi Kri� �teje 7 (sedem) lanov.

2.
Za lane Va�kega odbora vasi Kri� se imenujejo:

�VEGOVI  IVO, Kri� 62 A, 1218 Komenda, rojen 9.10.1983,   
CEBEK MIRAN, Kri� 44 A, 1218 Komenda, rojen 16.12.1972,  
ZUPIN METOD, Kri� 75, 1218 Komenda, rojen 11.6.1967,  
LUKANEC ANDREJ, Kri� 74, 1218 Komenda, rojen 9..5.1965,  
ZLOBKO ANTON, Kri� 49 A, 1218 Komenda, rojen 2.1.1965,  
SU�NIK URO�, Kri� 12, 1218 Komenda, rojen 22.12.1981,  
PETEK JO�EF, Kri� 5, 1218 Komenda, rojen 28.4.1963.  

3.
Prvo sejo Va�kega odbora vasi Kri� skli e �upan ob ine Komenda v 
roku 20 dni po imenovanju lanov.

4.
Ta sklep za ne veljati 8 dni po objavi v Uradnih objavah Glasila ob ine 
Komenda.

�tevilka:  032-0001/2011-2
Komenda, 3. februar 2011 

Toma� DROLEC
�upan

BRONASTO PRIZNANJE Ob ine Komenda se podeljuje posamezni-
kom, skupinam, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter 
dru�tvom za enkratne uspehe v zadnjem obdobju in kot spodbudo za 
nadaljnje ustvarjalno delo.

Pisne predloge sprejema Ob ina Komenda, Komisija za mandatna 
vpra�anja, volitve in imenovanja, Zaj eva cesta 23, 1218 Komenda, 
do vklju no 31. MARCA 2011 in morajo vsebovati:

naslov in ime predlagatelja;  
ime in priimek predlaganega prejemnika priznanja in osnovne   

osebne podatke (datum in kraj rojstva, kraj stalnega prebivali� a, 
zaposlitev) ali naziv in sede� organizacije, skupnosti, zavoda �;
obrazlo�itev pobude in navedba za katero priznanje se predlaga ter  
dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazlo�itvi (V primeru, da se v   

obrazlo�itvi navajajo imena drugih dru�tev, klubov, organizacij, 
ustanov, skupnosti, �, je potrebno obvezno prilo�iti pisno potrdilo 
navedenega dru�tva, kluba, organizacije, ustanove, skupnosti, �).

Pisne predloge posredujte v zaprti kuverti, na kateri mora biti 
ozna eno »KMVI PREDLOGI ZA OB INSKA PRIZNANJA 2011 
� NE ODPIRAJ«.

Nepopolne ali pomanjkljive predloge Komisija za mandatna vpra�anja, 
volitve in imenovanja ne bo obravnavala.
 
Priznanja ob ine Komenda bodo podeljena na slavnostni seji Ob inske-
ga sveta ob ine Komenda ob ob inskem prazniku.

�tevilka:  094-0001/2011
Komenda, 9. februar 2011

Ob ina Komenda
Komisija za mandatna vpra�anja, volitve in imenovanja

OB INA KOMENDA, Komisija za mandatna vpra�anja, volitve in 
imenovanja, Zaj eva cesta 23, 1218 Komenda objavlja  

J A V N I     R A Z P I S 
ZA OB INSKA PRIZNANJA ZA LETO 2011

V skladu z Odlokom o priznanjih Ob ine Komenda (Uradne objave 
Glasila ob ine Komenda, �t. 07/2000 in 09/2005) POZIVAMO posa-
meznike, skupine, podjetja, zavode, politi ne in druge organizacije in 
skupnosti, dru�tva ter organe lokalnih skupnosti, da predlagajo kandi-
date za ob inska priznanja Ob ine Komenda.

Priznanja Ob ine Komenda so:
naziv astni ob an Ob ine Komenda;   
zlato priznanje Ob ine Komenda;  
srebrno priznanje Ob ine Komenda;  
bronasto priznanje Ob ine Komenda;  

V letu 2011 bo Ob ina Komenda podelila najve  eno Zlato priznanje 
Ob ine Komenda, dve Srebrni priznanji Ob ine Komenda in tri Bro-
nasta priznanja Ob ine Komenda.  

ZLATO PRIZNANJE Ob ine Komenda se podeljuje posameznikom, 
skupinam, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter dru-
�tvom za izredno �ivljenjsko delo ali za vrhunske uspehe ali dose�ke, ki 
so pomembni za razvoj in ugled Ob ine Komenda.

SREBRNO PRIZNANJE Ob ine Komenda se podeljuje posamezni-
kom, skupinam, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter 
dru�tvom za zelo pomembne dose�ke v zadnjem obdobju in kot vzpod-
buda za nadaljnje ustvarjalno delo.

Na podlagi 6. lena Pravilnika o podeljevanju priznanj v �portu (Uradne 
objave Glasila Ob ine Komenda, �t.02/2007) objavlja Ob ina Komen-
da, Zaj eva cesta 23, Komenda,

JAVNI RAZPIS 
ZA PODELITEV PRIZNANJ NA PODRO JU �PORTA V 

OB INI KOMENDA ZA LETO 2010

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:

Priznanja na podro ju �porta v ob ini Komenda za leto 2010 lahko 
prejmejo �portniki s stalnim bivali� em na obmo ju ob ine Komenda. 
Izjemoma se priznanje lahko podeli tudi �portniku, ki je lan dru�tva s 
sede�em na obmo ju ob ine Komenda, vendar nima stalnega bivali� a 
v ob ini Komenda.

Podeli se najve  eno priznanje v vsaki skupini:
najbolj�a mo�ka in najbolj�a �enska ekipa v lanski in mladinski   

konkurenci;
najbolj�a �portnica in najbolj�i �portnik v lanski in mladinski   

konkurenci;
najbolj�a mo�ka in najbolj�a �enska ekipa do 15. leta starosti;  
najperspektivnej�a �portnica in najperspektivnej�i �portnik do 15.   

leta starosti.

II. KRITERIJI ZA PODELITEV PRIZNANJ:

1. Kandidati za priznanja v lanski ali mladinski konkurenci morajo iz-
polnjevati enega od naslednjih kriterijev:

uvrstitev na olimpijske igre, svetovno prvenstvo ali evropsko pr-  
venstvo;



uvrstitev do petnajstega mesta na evropskem prvenstvu, svetovnem   
ali evropskem pokalu;
uvrstitev do petnajstega mesta na mednarodnem turnirju, kjer so   

sodelovali �portniki najmanj desetih dr�av;
uvrstitev do tretjega mesta na dr�avnem prvenstvu;  
nastop v dr�avni reprezentanci;  
izjemen dose�ek v mednarodnem ali dr�avnem merilu.  

2. Kandidati za posamezna ali ekipna priznanja do 15. leta starosti mo-
rajo izpolnjevati naslednje  kriterije:

uvrstitev na prvo mesto na regijskem (podro nem) prvenstvu;  
uvrstitev do petega mesta na dr�avnem tekmovanju;  
uvrstitev do petega mesta na mednarodnem tekmovanju;  
nastop v dr�avni reprezentanci;  
drug pomemben �portni dose�ek.  

III. PREDLAGATELJI KANDIDATOV ZA PRIZNANJA

Kandidate za priznanja lahko predlagajo �portna dru�tva in klubi, druge 
�portne organizacije, dru�be, javni zavodi in ob ani ob ine Komenda. 
Pisni predlogi morajo vsebovati osnovne podatke o kandidatu, po-

drobno utemeljitev in dokumentacijo o dose�enih �portnih rezulta-
tih.

IV. PREDLOGE S POTREBNIMI DOKAZILI PO�LJITE NAJ-
KASNEJE DO VKLJU NO 31.03.2011. 

Predloge po�ljite v zaprti kuverti na naslov: Ob ina Komenda, Zaj eva 
23, 1218 Komenda, s pripisom: »Ne odpiraj! Razpis za podelitev 
priznanj na podro ju �porta«.

Opozorilo: Upo�tevajo se samo predlogi, ki bodo poslani v zahtevanem 
roku. Po preteku roka za posredovanje predlogov se  nepravo asno 
posredovani predlogi vrnejo po�iljatelju!

V. 
Dodatna pojasnila lahko dobite v asu uradnih ur pri Majdi Ravnikar ali 
Mateji Drolc (tel. 72 47 400; 72 47 401).

�tevilka:  671-0001/2011-1
Datum:    04.02.2011

Ob ina Komenda

ROK ZA ODDAJO PREDLOGA: 31. MAREC 2011
na naslov: OB INA KOMENDA, Zaj eva c.23, Komenda

PREDLOG ZA PODELITEV PRIZNANJ NA PODRO JU �PORTA V OB INI KOMENDA ZA LETO 2010

(ime, priimek, naslov �portnega dru�tva, kluba, druge �portne organizacije, dru�be, javnega zavoda ali ob ana ob ine Komenda)

(ime in priimek predlaganega kandidata za priznanje)

(rojstni podatki)

(to en naslov predlaganega kandidata)

Predlaga se za podelitev naslednjega priznanja (ustrezno obkro�i):

najbolj�a mo�ka ekipa v lanski - mladinski konkurenci;  
najbolj�a �enska ekipa v lanski - mladinski konkurenci;  
najbolj�a �portnica v lanski - mladinski konkurenci;  
najbolj�i �portnik v lanski - mladinski konkurenci;  
najbolj�a mo�ka ekipa do 15. leta starosti;  
najbolj�a �enska ekipa do 15. leta starosti;  
najperspektivnej�a �portnica do 15. leta starosti.  
najperspektivnej�i �portnik do 15. leta starosti.  

UTEMELJITEV PREDLOGA:

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

DOKAZILA (PRILOGA):

 _____________________________________________________1. 

 _____________________________________________________2. 

 _____________________________________________________3. 

 _____________________________________________________4. 

�ig in podpis odgovorne osebe:

__________________________
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Od kar je poslanec Franci Rokavec v Dr�av-
nem zboru osupnil slovensko javnost s podat-
kom, da so se kmetijski proizvodi pocenili za 
ve  kot 100%, sem mislil, da smo, po pomoti o 
vsebnosti �eleza v �pina i, do�iveli �e vse o 
akrobacijah s procentnim ra unom.

A glej vraga, odprem prvo leto�njo �tevilko 
Aplence in ob �Dognanjih - nasvetih� dru-
�tva Zdrava celica Komenda zardim do u�es, 
ker ne razumem novodobne matematike.

V mladih letih so me u ili, da je se�tevek 
vseh delov ne esa, najsi bo to predmet ali jav-
nomnenjska anketa le 100 % in ni  ve  ali 

manj. Iz va�ega lanka pa izhaja, da ima lahko 
celota precej ve  kot 100 %. Druga e si ne 
morem razlagati, da ima �pina a 54 % beljako-
vin poleg ve  kot 90 % vode. V tabeli ste na-
mre  pri prehranskih artiklih navedli zgolj 
procent beljakovin, brez navedbe kaj je celota 
(sve�a / kuhana zelenjava, suha snov...) .

V tekstu s preskakovanjem od energijske 
vrednosti na dele� beljakovin v neznano- em 
do kalorij ustvarjate popolno zme�njavo, tako 
da si doje a mamica ustvari napa no predstavo, 
da svoje mleko lahko nadomesti s �opom �pina-
e, saj �pina a po va�ih podatkih vsebuje 8.76 

� krat ve  beljakovin kot materino mleko.
Predvidevam, da ste gore  zagovornik vege-

tarijanstva, kar je lahko pozitivno, ni pa pozi-
tivno manipuliranje s podatki in zavajanje jav-
nega mnenja z akrobacijami s procenti. To je 
lahko celo nevarno. Glede na to, da se podpisu-
jete z magistrskim nazivom (ne vem sicer esa), 
bi vas prosil, da so va�i pristopi v naslednjih 
lankih v Aplenci nekoliko bolj akademski. 

Bo�idar Velkovrh, strojni ing.
Komenda, 1.2.2011

V vednost uredni�tvu Aplence,
Ob ina Komenda, Zaj eva 23, 1218 Komenda 

vse esencialne aminokisline, dobimo jih celo znatno ve  kot jih telo 
sploh potrebuje. Trditev, da v rastlinski hrani ni nekaterih esencialnih 
aminokislin je torej popolnoma neresni na. 

Kot �e omenjeno, lovekovo telo po zau�itju hrane najprej vsako be-
ljakovino razstavi na osnovne gradnike � aminokisline. Ker lahko vse 
aminokisline, razen devetih esencialnih, telo tvori samo, je pomemben 
samo vnos esencialnih aminokislin. Tako �ivalske kot rastlinske belja-
kovine se v telesu razstavijo na enake osnovne gradnike. Na koncu tega 
procesa ni mo�no vedeti, ali je posamezna aminokislina pri�la v telo kot 
del �ivalske ali del rastlinske beljakovine, zato je lo evanje na �ivalske 
in rastlinske beljakovine popoln nesmisel. In kot smo videli tudi v prvem 
delu, beljakovin z VSEMI esencialnimi aminokislinami (v mnogo ve  
kot dovolj velikih koli inah) telo dobi brez te�av, tudi brez kakr�nega-
koli vnosa mesa. Iz tega torej sledi, da �ivalske beljakovine niso potreb-
ne v lovekovi prehrani, saj vse potrebe po esencialnih aminokislinah in 
beljakovinah zlahka dose�emo in prese�emo z rastlinsko hrano. 

Zato tudi ni presenetljivo, da najve je in najuglednej�e prehranske orga-
nizacije in strokovna zdru�enja po svetu trdijo, da je prehranjevanje brez 
�ivalskih beljakovin ne samo mo�no, pa  pa tudi zdravo. �al pa ta spoznanja 
�e vedno niso pri�la na u�esa marsikaterega slovenskega strokovnjaka. 

Za Dru�tvo Zdrava celica mag. Marko en ur

V prej�njem delu smo pokazali, da je z rastlinsko enostavno zadostiti 
dnevnim zahtevam po beljakovinah, e le zau�ijemo dovolj kalorij. Kako 
je pa z esencialnimi aminokislinami? Ve krat v javnosti namre  sli�imo, 
da naj rastlinska hrana ne bi vsebovala vseh esencialnih aminokislin. 

Za pravilno delovanje organizma mora lovek v telo vnesti poleg 
skupne koli ine beljakovin �e posamezne esencialne aminokisline. 
Vsaka beljakovina je sestavljena iz razli nih kombinacij aminokislin. 
Aminokislin obstaja ve  vrst, vendar je med njimi samo 9 takih, ki jih 
telo ne more tvoriti � imenovanih esencialnih aminokislin. Torej je 
pomembno, da hrana, ki jo zau�ijemo, vsebuje vseh devet aminokislin 
v dovolj velikih koli inah. Popolnoma vseeno je, kak�ne beljakovine 
zau�ijemo, saj telo po zau�itju vsako beljakovino razstavi na osnovne 
gradnike � aminokisline. Pomembno je le, da v telo dobimo vseh devet 
esencialnih aminokislin. 

Tabela prikazuje vsebnost vseh devetih esencialnih aminokislin v 
nekaterih �ivilih. �tevilke v tabeli pomenijo, koliko dolo ene amino-
kisline bi v telo vnesli, e bi cel dan jedli samo to �ivilo ( e bi vse 
dnevne potrebe po kalorijah izpolnili samo s tem �ivilom). Torej, e bi 
jedli cel dan samo npr. bu na semena, bi dobili 608%, torej 6x ve  (!) 
triptofana kot je potrebno, 499% izolevcina kot je potrebno itd. �e 
be�en pogled na tabelo razkrije, da z vsako rastlinsko hrano dobimo 

Zaht. koli . Bu nice Koruza Rde   �ol Soja �pina a Materino 
mleko

Mleta 
govedina

TRIPTOFAN 0.39 g 2,38 g
608%

0,64g
162%

2,72 g 
695%

4,18g
1067%

5,20 g
1327%

0,73 g
185%

2,63g
671%

IZOLEVCIN 1.40 g 6,99 g
499%

3,68g 263% 10,19 g 
728%

13,95g 
996%

19,76 g 
1411%

2,39 g
171%

10,56g 
754%

VALIN 1.79 g 10,90 g
608%

5,29g
295%

12,06 g
673%

14,36g
801%

21,84 g
1219%

2,69 g
150%

11,43g
638%

HISTIDIN 1.01 g 3,76 g
373%

2,52g
250%

6,42 g 
637%

7,76g
770%

8,58 g
851%

0,98 g
97%

8,04g
798%

LEVCIN 2.86 g 11,49 g
402%

9,91g 347% 18,40 g  
644%

23,42g
820%

30,03 g 
1051%

4,06 g
142%

18,57g 
650%

LIZIN 3.08 g 10,13 g
329%

3,90g
127%

15,83 g
514%

19,15g
622%

23,66 g
768 %

2,90 g
94%

19,55g
635%

METIONIN (CISTIN)* 1.40 g 4,71 g
336%

2,66g
190%

5,98 g  
427%

8,50g
607%

11,70 g
836%

1,71 g
122%

8,65g
616%

FENINALIN (TIROSIN)* 2.63 g 12,39 g
471%

7,78g
296%

18,96 g
720%

25,91g
984%

32,11 g
1220%

4,23 g
161%

17,07g
649%

TREONIN 1.51 g 4,99 g
330%

3,68g
244%

9,70 g 
641%

12,50g
826%

16,51 g
1092%

1,96 g
130%

10,27g
679%

* obe beljakovini se med seboj lahko pretvarjata, zato je pomembna vsebnost obeh skupaj



Obnovitev spontanega krvnega obtoka je prva naloga postopkov o�i-
vljanja. Kadar sr ni zastoj povzro i ventrikularna  brilacija ("trepetanje 
srca"), je zelo pomemben as do uspe�ne de brilacije. Skraj�anje tega 
asa pod 5 minut izven bolni�nice (na terenu), je osnovni cilj priporo il 

Evropskega reanimacijskega sveta pomo  z avtomatskimi zunanjimi de-
 brilatorji in z usposobljenimi laiki za ravnanje z njimi izven bolni�nice.

Zgodnja de brilacija je pogoj za pre�ivetje bolnikov pri zastoju srca. 
U inkovitost de brilacije pa asovno hitro pada; v prvi minuti je 90 %  
uspe�na, po 9 do11 minutah pa le �e 10 %. Ventrikularna  brilacija po 
nekaj minutah preide v asistolijo ("ravna rta na ekranu"), pri kateri je 
verjetnost pre�ivetja za bolnika mnogo slab�a, lahko pa tudi pogubna.

Zato se je lista TRN skupaj z organizatorjem prireditve »�OPEK ZA 
MAMI« odlo ila za dobrodelno zbiranje denarja za nakup DEFIBRI-
LATORJA.

DEFIBRILATOR bo podeljen Gasilski zvezi Komenda na priredi-
tvi �opek za mami v soboto, 5. marca, ob 19. uri v �portni dvorani v 
Komendi. Lepo povabljeni, bodimo dobrodelni!

PODATKE za objave v NAPOVEDNIKU v Aplenci sporo ajte na E-
mail: urednistvo.gok@komenda.si ali na GSM 031 638 699 do datuma, ki 
je objavljen  v Kolofonu  o oddaji lankov, zahval, estitk za Aplenco.
OBVESTILA za uvrstitev v objavo JUMBO PLAKATOV sporo aj-
te na urednistvo.gok@kolmenda.si ali GSM 031 638 699 do sredine 
meseca za objavo na plakatnih mestih (Komenda, Moste) v ob ini v 
naslednjem mesecu.

Ob ni zbor KK Komenda � Konjeniki bodo pregledali delo in dogajanja v letu 
2010 v petek, 25. februarja, ob 19. uri v gostilni Zajc v Lahov ah. Vabljeni 
�portniki in ljubitelji konjeni�kih prireditev. 

Kurenti v Komendi � Etnografsko  dru�tvo Korant Markovci bo v organiza-
ciji Ustanove Gra� ina in pod pokroviteljstvom Ob ine Komenda na parkiri� u 
za �portno dvorano v Komendi v soboto, 26. februarja, od 13. uri pripravilo 
Pustni karneval. Po enourni predstavitvi bo pustna povorka krenila proti gasil-
skemu domu in naprej proti naselju Moj novi dom. Vabljeni vsi ob ani z otroki.

Pohod Suhadole � Menge�ka ko a - Pohodni�ka sekcija DU 5. marca organi-
zira pohod Suhadole � Menge�ka ko a. Pustne maske za�elene in nagrajene. 
Odhod z obi ajnega zbirnega mesta ob 8.30. 

Pustovanje � Turisti no dru�tvo Komenda bo pred O� Komenda v soboto, 5. 
marca, ob 14.30 pripravilo veselo pustovanje. 

�OPEK ZA MAMI � Veliki koncert narodno zabavne glasbe v �ivo s �tevil-
nimi glasbenimi skupinami in ansamblom Viharnik. Gost ve era Werner, 
humor Mama Zinka. Po koncertu pustno rajanje z Viharniki. Bogate nagra-
de za najbolj�e maske. Dobrodelno darilo gasilcem ob ine Komenda.  Prire-
ditev bo 5. marca ob 19. uri v �portni dvorani v Komendi.

Ko se pti ki �enijo - Turisti no dru�tvo Komenda, Vrtec Mehur ki in Ob ina 
Komenda vabijo 11. marca ob 18.30 k bajerju na Kri�u. Otroci vrtca bodo 
spu� ali ladjice v z lu kami.

Odbojkarska liga - 9. krog EL-TT odbojkarske lige 2010/2011, ki ga organizira 
Dru�tvo prijateljev �porta, bo v soboto, 12. marca, ob 14. uri v �portni dvo-
rani v Komendi.

Prireditev za matere, �ene in dekleta � Rde i kri� Moste vabi ob praznovanju 
mater, �ena in deklet na prireditev v Osnovno �olo Moste v etrtek, 17. marca, 
ob 17. uri. 

Na Sv. Primo� nad Kamnikom � 19. marca Pohodni�ka sekcija DU Komenda 
organizira pohod na Sv. Primo� nad Kamnikom. Odhod z obi ajnega zbirnega 
mesta ob 8.30.

Maistrov pohod � Pohodni�ka sekcija DU Komenda organizira 26. marca 
Maistrov pohod iz Kamnika na Stari grad. Odhod z obi ajnega zbirnega mesa 
ob 8.30. 

Izlet v Med�ugorje � Izletni�ka sekcija DU Komenda pripravlja dvodnevni 
izlet v Med�ugorje 25. in 26. marca. Informacije in pojasnila: Marija �pehonja, 
tel.: 031 405 303

Odbojkarska liga - 10. krog EL-TT odbojkarske lige 2010/2011, ki ga organizi-
ra Dru�tvo prijateljev �porta, bo v soboto, 26. marca, ob 14. uri v �portni 
dvorani v Komendi.

Zaj eva cesta 23, Komenda, 031/297-712 (Suzana), mravljisce@
gmail.com, www.mravljisce.com

Vsako soboto od 10. do 12. ure

26. februar 2011 ZIMSKE PO ITNICE- ni delavnice!!! 
5. marec 2011 MA�KARIJADA � oblikovali bomo unikatne ma-

ske, o ala in klobuke in se s poslikavo obrazov 
spremenili v razne �ivali, princese, arovnice, stra-
�ne in manj stra�ne po�asti � 

12. marec 2011 KO SE PTI KI �ENIJO � na obisku bo Jure 
(vzgojitelj papig) s svojimi malimi pticami ; obliku-
jemo pti ke iz slanega testa. 

19. marec 2011 FIFI IN CVETLI NIKI � pogledamo risanko; 
ugotavljamo, kako di�ijo ro�ice in posadimo seme-
na di�avnic; izdelamo ro�ico iz kuhalnice.

26. marec 2011 POMLADNA SLIKA � poslu�amo pravljico o 
pomladi; ugotavljamo, kaj se spomladi dogaja v 
naravi; izdelamo pomladno sliko z odtiskovanjem 
�tampiljk.
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Nagrade:
1. nagrada: i� enje, pregled dimnika z izto nico in meritve dimnih 
plinov 
2. nagrada: i� enje, pregled dimnika z izto nico 
3. nagrada: i� enje dimnika z izto nico  

Re�eno kri�anko (lahko napi�ete tudi samo RE�ITEV GESLA) 
po�ljite na naslov: Uredni�tvo Aplence, Zaj eva 23, 1218 Komenda 
DO VKLJU NO 10.  MARCA. Na kuverto napi�ite: ime, priimek, 
naslov in pripi�ite Nagradna kri�anka. 

Nagrajenci kri�anke Avtomehanika MARN v Aplenci, Glasilu ob ine 
Komenda, �tevilka 1-2011, avtomehanika.marn@gmail.com

1. nagada �  BON za 35,00 � za storitev v servisu � EMIL JENKO, 
POTOK PRI KOMENDI 3, 1218 KOMENDA  
2. nagrada � BON za 25,00 � za storitev v servisu � VINKO PLEVEL, 
KRI� 27, 1218 KOMENDA  
3. nagrada � BON za 15,00 � za storitev v servisu � SILVA HAFNER,  
GLAVARJEVA CESTA 60, 1218 KOMENDA  

estitamo! Nagrade lahko uveljavijo nagrajenci na podlagi tega potrdi-
la in osebnega dokumenta v AVTOMEHANIKA MARN, Glavarjeva 
70, 1218 Komenda.  

V Aplenci tudi v letu 2011 nadaljujemo akcijo NA PRE�I in po-
deljujemo EBELO IN OSAT. Predloge in pobude (na GSM 031 
638 699 ali urednistvo.gok@komenda.si oz. andrej.zalar@siol.net ) 
dajejo lahko vsi ob ani, naslove na �eljo ne objavimo.

EBELE so priznanje in vzor za delo in skrb na razli nih po-
dro jih, OSATI pa ogledalo, ki nas ne odlikuje.    

EBELO Antonu �pehonji, 
vodji pohodni�ke sekcije v DU 
Komenda, ki je v �estnajstih letih 
organiziral kar 247 pohodov. Na 
nedavnem ob nem zboru je po-
vedal, da so bili za etki pohodov 
k Mlin kom, najbolj pogosti v 
Tunjice, najdalj�i pa je bil na 
Zelenico.

OSAT podeljujejo vozniki, ki so 
se vozili po blatni (in nevarni) 
asfaltirani cesti na Gori. 
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me ima neizmerno rada (�pela),  
je najbolj�a (Laura),  
je ljubezniva in skrbna (Ana),  
jo imam najraje na svetu (Anita),  
mi daje smisel za �ivljenje (Lara),  
je to najpomembnej�a oseba v na�em �i-  

vljenju (Vanessa),
je mama (Matija),  
vedno skrbi zame (Luka N.),  
se ob njej vsakemu ogreje srce (Julia),  
mi je podarila �ivljenje (Natalija),  
me je rodila (Domen).  
Odgovore so dopisovali deveto�olci.  

zrastejo zvon ki (�an),  
zraste cvetje (Sara V.),  
imam rojstni dan (Nejc P.),  
za nejo rasti ro�e (Tajda),  
zrastejo rastline (Mitja),  
posije sonce (Eva),  
zvon ki iz trat zacvete (Martina),  
trobentice iz trat zatrobe (Lucija),  
zvon ki pokukajo na zemljo (Maj),  
pti ki pojejo (Nina),  
se ljubezen razcveti (Manca),  
za nejo rasti zvon ki, trobentice, vijolice   

� (Klara),
letajo metulji (�an),  
ro�ice cvete (Matic),  
za nejo rasti ro�e (Sara K.),  
za ne cveteti (Nejc N.),  
za nejo peti pti ki (Vanesa).  

Odgovarjali so peto�olci.

Prvo�olci smo se v mesecu februarju lotili na�e-
ga tehni�kega dneva, ki je bil �e posebej zanimiv. 
U iteljice smo pripravile �katle z lego gradniki, 
u enci pa so nestrpno akali, kaj bodo na ta dan 
po eli. Razlo�ile smo jim, vendar naloga vseka-
kor ni bila lahka. Sestaviti so morali pravlji no 
vozilo, robota ali pa �ival. Ker smo to po eli 
prvi , je bil odziv enkraten. Zasli�alo se je le �e 
�krebljanje kock, pogovor v skupini in ni  dru-
gega. Po dolo enem asu so nastale prave moj-
strovine. Na vrsti je bila �e zadnja preizku�nja. 
Nastali izdelek je bilo potrebno skicirati in ga 

nato pred razredom tudi predstaviti. Zanimivo, 
kaj ne. Hkrati pa tudi pou no.

»Sestavil sem izmi�ljeno vozilo, ki ni imelo 
gum. Sestaviti ga je bilo te�ko, �e te�je pa na-
risati. U iteljica je rekla, da sem bil dober.« 
(Taj, 1. c)

»Nisem in nisem mogel sestaviti tistega, kar 
sem nameraval. Na koncu mi je le uspelo. Lep 
robot je nastal.« (Alja�, 1. c)

Vsi smo dobili rokovnike, da se nismo popacka-
li s peresom ter liste. Pozvonil je zvonec in u i-
teljica je vstopila v razred. Pregledala je roke, e 
so iste, in nohte, e niso dolgi. Ko nas je u ite-
ljica poklicala, smo morali za eti stavek najprej 
z nagovorom gospodi na u iteljica.

Eno roko smo morali dr�ati strogo nazaj, z drugo 
pa pisati. Gal je nosil lesenega osla, ker je bil 
poreden. e bi bil �e bolj poreden, bi moral 
kle ati na koruzi. Ta kle alnik mora zelo boleti. 
Med poukom sem se po util, kot da bi se nahajal 
v letu 1930, ko je �ivel �e moj pradedek. Pouka 
je bilo konec. Vsa obla ila smo vrnili. V asih so 
bile u iteljice zelo stroge, nosile so temna obla-
ila. Niso se smele poro iti oziroma strogo samo 

z u iteljem. Zato so bile gospodi ne u iteljice in 
ne gospe. Ura ra unstva mi je bila zelo v�e , ker 
smo pisali s peresnikom in ga pomakali v rnilo. 
Sama gospodi na u iteljica pa je bila prestroga 
in je preve  kri ala. �ele sedaj se zavedam, kako 
je moja u iteljica Bernarda prijazna, in se pri 
pouku po utim dobro.

Matic Absec, 4. a

V ponedeljek, 24. januarja, smo bili v �olskem 
muzeju v Ljubljani, kjer smo natan neje izve-
deli, kako je bilo v asih v �oli.

Najprej smo se preoblekli v �olske uniforme, 
kot so jih nosili v starih asih. Imeli smo uro 
ra unstva. Ko je u iteljica pri�la v razred, smo 
morali vstati in jo pozdraviti z bogdaj, gospo-
di na u iteljica. Oble ena je bila v temna 
obla ila, ni  kaj prijazna, zelo stroga in bolj 
suhe postave. Zaradi neprimernega obna�anja 
je en u enec dobil lesenega osla na hrbet, poleg 
njega pa sta na koruzi kle ali �e na�i u iteljici. 
Gospodi na u iteljica je imela v roki palico. 
Kdor pa je imel na roki kakr�nokoli okrasje ali 
pa je imel predolge oziroma umazane nohte, 
ga je s palico udarila po prstih. Na sre o se pri 
nas to ni zgodilo. Opazila sem tudi, da so upo-
rabljali nekaj druga nih besed.

V takratni �oli mi je bilo zelo v�e , saj sem 
spoznala veliko novega, vendar sem zelo vese-
la, da na� pouk poteka druga e in da na�i u ite-
lji niso tako strogi in mrki.

Kaja Zadrgal, 4. a

24. januarja smo �li s �olo v Slovenski �olski 
muzej. Tam smo imeli resni en pouk, kot so ga 
imeli pred 106 leti. V�e  mi je bilo, ker smo 
lahko pisali s peresom in rnilom. Ni mi bilo 
v�e , ker smo se morali z eno roko dotikati 
hrbta, ko smo pisali. Sme�no se mi je zdelo, ko 
sta morali dve u iteljici kle ati na koruzi. 
Ampak prva je kle ala pred koruzo! V Sloven-
skem �olskem muzeju sem se nau ila, da so 
otroci v srednjem veku hodili v samostane in 
ne v �ole, ker jih �e niso tako dobro poznali. V 
muzeju mi je bilo zelo v�e .

Zala Zavrl, 4. a

»�e nikoli nisem sestavljala s tako majhnimi 
kockami. A mi je vseeno �lo. Nastal je robot. 
Imel je velike o i in veliko lu k.« (Ana, 1. c)

»Zelo sem u�ivala. Dolgo nisem vedela, kaj 
naj sestavim. Moja �ival ni imela o i, ust, nosa. 
Je pa imela veliko nog, saj je bila pravlji na.« 
(Lucija, 1. c)

»Najbolj mi je bilo v�e , da smo imeli izdelke 
�e naslednji dan v u ilnici.« (Vito, 1. c)

»Delati izdelek je bilo kar zapleteno. Mogo e 
zame malo manj. Zelo rad ustvarjam s kockami 
lego in sem �e malo navajen.« (Jakob, 1. b)

»V�e  mi je bilo, ko smo si ogledali izdelke 
so�olcev.« (�an, 1. b)

»Super. Sme�no. Najbolj v�e  mi je bilo, ko smo 
kon ali in smo naredili razstavo.« (Laura, 1. b)

»V�e  mi je bilo, da sem naredil robota in da 
sem naredil �e priklju ek za vodo.« (Jo�t, 1. b)

»V�e  mi je, ker lahko sestavi� kaj zanimivega. 
Misli�, da ne zna�. Potem pa poizkusi� in vidi�, 
da zna�.« (Anka, 1. b)

»V�e  mi je, ker sem naredila mucija in smo vsi 
skupaj naredili razstavo. V�e  mi je bilo, ko me 
je u iteljica Sa�a pohvalila.« (Danaja, 1. b)

»Dobro mi je bilo, ko sem sestavljal in se na 
koncu �e igral z robotom, ki sem ga sam nare-
dil.« (Jaka, 1. b)

V ponedeljek, 24. januarja, smo s �olo od�li v 
Slovenski �olski muzej. Tam smo se razdelili v 
dve skupini. Fantje smo se posedli na levo stran 
u ilnice, deklice pa na desno. Imeli smo uro ra-
unstva. Fantje smo oblekli brezrokavnike. Do-

bil sem rnega. Dekleta pa so dobila stara krila. 
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SON KOV DAN 
�portno dru�tvo son ek iz Solkana/Nova 

Gorica je 12. decembra  2010 organiziralo �e 
14. sre anje mladih ko�arkarjev. Sodelovalo je 
okoli 1000 igralcev in igralk iz devetih dr�av. 
Med njimi sta bili tudi dve ekipi Komende, ki 
sicer trenirata v �oli ko�arke: letnik 2000/2001 
ter 2002 in mlaj�i. Kljub zgodnjemu odhodu iz 
Komende se to ni poznalo na mladih igralcih. 
Ker jim primanjkuje tekem, na katerih bi se 
dokazali oziroma pokazali znanje, so  nastop 
vzeli zelo resno. To dokazujejo tudi rezultati. 
Tekmovanje je trajalo cel dan, na koncu pa je 
organizator pripravil pravo presene enje, saj je 
na prireditev povabil igralce, ki so bili leta 
1970 svetovni ko�arkarski prvaki z ekipo ta-
kratne Jugoslavije (Danev, Ple a�, �olman, 
�orga...).

Rezultati - Pionirji letnik 2000/2001: KK 
Komenda : UGG Gorizia (ITA)  33:8; KK 
Komenda : KK Krka Novo Mesto 14:15; KK 
Komenda : KK Sarajevo (BiH)    23:15; KK 
Komenda : KK Zlatorog La�ko 26:4. 

Pionirji letnik 2002 in mlaj�i: KK Komen-
da : KK Kranj 36:10; KK Komenda : KK Vipa-
va 33:2; KK Komenda : KK Pazin (Hr) - zmaga 
� ni rezultata; KK Komenda : KK Tolmin - 
poraz � ni rezultata.

LANI
Kon ni cilj vsakega kluba je imeti tudi 

lansko ekipo. Komenda jo je imela v 80. in 

Turisti no dru�tvo Komenda je imelo redni le-
tni ob ni zbor 11. februarja v prostorih Konje-
ni�kega kluba Komenda. Udele�ilo se ga je 61 
lanov dru�tva in posebej povabljenih gostov. 
Predsednik dru�tva Vid Koritnik se je po iz-

volitvi delovnega predsedstva (za predsednika 
je bil izvoljen �tefan Kern, za lana Andreja 
Bla�i  in Roman Gro�elj, za lana veri kacijske 
komisije Franc Drolc in Janez Brem�ak) zahva-
lil vsem lanom dru�tva in drugim, ki so sodelo-

90. letih, ki pa je zaradi neprimernih vadbenih 
pogojev (telovadnica) nastopala le na TRIM 
ligah. In to zelo uspe�no.

V klubu smo �e nekaj asa razmi�ljali o se-
stavi lanske selekcije. Pravi pogoji pa so na-
stopili �ele konec leta 2010, ko smo se prijavili 
za nastop v 3. slovenski ligi. Za novinca v ligi 
se dr�imo zelo dobro. Med 10. ekipami zase-
damo 3. mesto z dvema porazoma in sedmimi 
zmagami. Ekipa je prete�no sestavljena iz 
mladincev, ki �e leta trenirajo v klubu, nekaj 
pa je nekdanji igralcev Komende, ki so se vrni-
li v klub.

DAN SLOVENSKE KO�ARKE 2010
Ko�arkarska zveza Slovenije organizira �e 

nekaj let zapored Dan slovenske ko�arke. Le-
to�nja prireditev je bila v dvorani v Sto�icah. 
Namenjena je bila predstavitvi najbolj�ih slo-
venskih igralcev v mladinskih kategorijah, 
pomerili pa sta se tudi lanski selekciji doma-
ih in tujih igralcev. Med izbranimi igralci so 

bili tudi trije igralci iz Komende: �iga Lah, ki 
je nastopal v selekciji pionirjev U-14, ter Kle-
men Mihel i  in Filip Pesek Omerzel, ki sta 
nastopala v selekciji mladincev. Lepo je bilo 
sli�ati komentatorja, ki je ve krat omenil, od 
kje prihaja posamezni igralec. In Komenda je 
bila kar pogosto sli�ana. Tako tudi ko�arkarji 
skrbimo za prepoznavnost Komende.
MLADINCI

Ekipa mladincev �e drugo leto zapored na-

stopa v skupini 16. najbolj�ih slovenskih klu-
bov. Omeniti velja, da so v elitni skupini klubi 
iz velikih mest, ki imajo praviloma tudi prvoli-
ga�ko lansko ekipo. Gre za klube, ki za dose-
ganje ciljev kupujejo igralce po Sloveniji, v 
dr�avah nekdanje Juge, pa tudi v nekdanjih 
ruskih republikah. In e so ti igralci pla ani za 
svoje igranje, morajo Komend ani pla evati 
treninge. Tako je ekipa KK Komenda pravi 
posebne�, tudi glede na velikost okolja iz kate-
rega prihaja � iz ob ine s 5.500 prebivalci!

Cilj ekipe v leto�nji sezoni je bila uvrstitev v 
zaklju ni del tekmovanja za dr�avnega prvaka. 
�al nam je sre a obrnila hrbet � odlo ujo  je 
bil poraz na za etku sezone z ekipo z dna le-
stvice. Je pa res, da so igralci na trenutke preu-
trujeni, saj trenirajo od ponedeljka do petka, ob 
sobotah zve er imajo lanske tekme po Slove-
niji, ob nedeljah pa mladinske. In glede na vse 
to smo lahko ve  kot zadovoljni!

MLAJ�E SELEKCIJE
Kadeti nastopajo v leto�nji sezoni v 2. SKL. 

V svoji skupini so zasedli 3. mesto ob enakem 

vali pri �tevilnih uspelih akcijah in prireditvah 
dru�tva v minulem letu, prav posebej tajnici 
dru�tva Veroniki �krlj in lastniku Lon arjevega 
muzeja Janezu Lon arju s Podbor�ta, pri kate-
rem so imeli lani dru�tva seje in del prireditev 
ter vsem, s katerimi je dru�tvo uspe�no sodelo-
valo; posebej Konjeni�kemu klubu Komenda. 
Minulo leto je za TD ocenil kot uspe�no, Ob ini 
pa izrekel zahvalo za veliko podporo pri izvedbi 
zahtevnega letnega programa.  

Tajnica dru�tva Veroni-
ka �krlj je na�tela akcije 
in prireditve TD Komen-
da: koline (prvi ), spu-
� anje ladjic na Gregorje-
vo na Kri�kem bajerju, 
ma�karado, istilno akcijo 
O istimo Slovenijo v 
enem dnevu, predstavitev 
ob ine Komenda v Arbo-
retumu Vol ji Potok in v 
Termah Snovik, zasaditev 
gredic z Vrtnarijo Ga�per-
lin pri gostilni Kralj v 
Mostah, na Kri�u in na 
Klancu, kostanjev piknik, 

strokovni ekskurziji v Poso je (Klu�e, Koba-
rid) in na �tajersko (vo�nja s splavom), posta-
vitev novoletne jelke pred ob ino, razstava ja-
slic (prvi ) in novoletni koncert Vodi�ke 
godbe. 

Blagajni arka Ur�ka Brem�ak povedala, ka-
ko je z denarjem v blagajni dru�tva. Predsednik 
nadzornega odbora Franc Vidmar je poslovanje 
dru�tva ocenil kot vzorno.Za nova lana UO 
TD Komenda sta bila namesto dveh slu�beno 
prezaposlenih izvoljeni Andreja Bla�i  in Tru-
da Zadrgal.

Od gostov je dr. Marko �erovnik v imenu 
Dru�tva narodnih no� na Komendskem pohvalil 
delo TD in opozoril na namestitev informativne 
table pred Selanovim muzejem. Silva Korbar, 
pomo nica ravnateljice vrtca Mehur ki je spo-
mnila na akcije dru�tva, pri katerih so z veseljem 
sodelovali otroci iz vrtca pa tudi u enci O� 
Komenda-Moste. Mirko Kepic, nekdanji ko-
mendski pod�upan pa se je dru�tvu zahvalil za 
uspe�no sodelovanje z njim in Ob ino Komen-
da, ko je opravljal to funkcijo. Poudaril je, da 
dru�tvo dobro deluje, ker so v njem »pravi lju-
dje«, in mu za�elel veliko uspeha v prihodnje.

Predsednik dru�tva Vid Koritnik je pri priho-
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Vrednote naj bi predstavljale osnovo dru�benega 
in osebnega �ivljenja. Niso nam dane same po 
sebi, niti v genih niso zapisane. So stvar vzgoje v 
doma em okolju, prizadevanja �ol v u no-vzgoj-
nem procesu in smisel doma ije za privzgojo ob-
utka do so loveka, do tujega premo�enja in 

spo�tovanja vsega, kar ru�i mir v loveku in oko-
lju, v katerem biva. Vrednostni sistem je na preiz-
ku�nji tako na nivoju dr�ave, �e bolj pa je na eta 
raven vrednot v osebnem �ivljenju posameznika.

Pa poglejmo, kako so povedane misli kalile 
mir Policiji, o�kodovancem in medsebojnim 
odnosom v januarju.

Vlomi
Ta mesec so vlomilci imeli »delo« kar v dveh 
stanovanjskih hi�ah na Gmajnici. Brez posre-
dovanja banke je gotovina menjala svojo 
hrambo, ban ne kartice, upajmo, da brez prilo-
�enih �tevilk, pa so zamenjale lastnika.

Tatvine
Tatovi so januarja »udarili« kar 9 krat. Izplen 
njihovih prizadevanj pa je bil kaj razli en. 

V Poslovni coni v �ejah je tat oskubil delov-
ni stroj, v Mostah je bila ukradena zlatnina in �e 
ban ne kartice povrh. Na Klancu so nekoga 
zamikali kovinski izdelki, s strehe v Komendi 
so »izginili« bakreni �lebovi. No � barvne kovi-
ne so dragocene in drage � pa so kaj lahko cilj 
nepridipravov. Tudi registrske tablice so za ljudi 
posebne vrste in namenov zelo vabljive. Zato so 
tablice izginile kar z dveh avtomobilov � v 
Mostah in na Mlaki. Bo kdo kmalu odprl nov 
gostinski obrat, a mu je zmanjkalo denarja in 
inventarja. Pot je bila preprosta � izpred lokala 
v Komendi ga je ukra-
del. Kot ebele je bil 
marljiv tat, ki je na Gori 
ukradel ebelje panje. 
Upam, da bodo ebele 
pri trotu na�le varno 
zato i� e, morda pa tudi 
pot nazaj do svojega la-
stnika, ko bodo krimi-
nalisti zbrali dovolj po-
datkov za prijavo 
pristojnim organom. 
Sicer pa tak konec tatin-
skih »poslov« �elim 
vsem na�tetim junakom, 
v�tev�i tudi tatu, ki si je 
visoko ceno goriva 
»subvencioniral« s ta-
tvinami goriva iz delov-
nih strojev na Kri�u.

Javni red in mir
Bo�i ni in novoletni 
prazniki so mimo. Lju-
dje so hitro pozabili, da 
so ti prazniki simbol 
miru in so�itja, upanja 
na bolj�e ase. Tudi 
as, ko pozabimo na 

medsebojne zamere in 
»poglihamo« stare za-

mere. �e 7. januarja je Policija morala posredo-
vati kar dvakrat. Prvi  so posredovali pri sosed-
skem sporu med sosedoma v Nasov ah, drugi  
pa so se odpeljali na Gmajnico, kjer sta se v 
zasebnem prostoru sprla dva znanca. 15. janu-
arja so bili preve  hrupni v gostinskem lokalu v 
Komendi. Pomirili so jih policisti. V Komendi 
sta se sprla znanca � verjetno ne zaradi kra e 
sv. Antona, saj se je to zgodilo prav na njegov 
god, 17. januarja.

Pa naj �e kdo re e, da no no �ivljenje v Ko-
mendi ni �ivahno, saj so to dokazovali preve  
hrupni gostje v lokalu, kjer so povrh vsega �e 
prekora ili obratovalni as (19. januarja). 

Tudi pri dru�inskih sporih mora v asih po-
sredovati Policija. Samo 23. januarja so morali 
obiskati dve razli ni dru�ini v Komendi. 

Prometne nesre e
Za etek leta je bil kar se ti e prometne varnosti 
kar obetaven. Mir na tem podro ju je vladal 
kar do srede, 26. januarja, ko se je zgodila 
prometna nesre a na obmo ju PC v �ejah.

Samo dva dni pozneje je bilo izsiljevanje 
prednosti vzrok prometne nesre e na cesti Mo-
ste � Vodice. Krivca ni bilo te�ko ugotoviti.

Tone Ogorevc

dnjih na rtih dru�tva omenil predstavitveni  lm 
o Komendi, ki ga Komend ani nujno potrebu-
jemo, da ga bomo lahko zavrteli gostom, ko 
pridejo k nam (posnet bo v dveh letih, denarno 
pa ga bo podprla Ob ina Komenda), obujanje 
starih obi ajev (li kanje koruze) 21. oktobra, 
razstavo jaslic doma ih izdelovalcev jaslic 18. 
decembra, vodenje evidence, koliko ur so lani 
naredili za dru�tvo (tisti z najve  urami bodo 
imeli prednost pri udele�bi na strokovnih ek-
skurzijah), primeren prostor za zbiranje lanov 
in delovanje dru�tva, saj jih Janez Lon ar ne 
more ve no gostiti. lane TD Komenda in 
druge goste je povabil k iskanju sponzorjev, saj 
akcije in prireditve, ki jih ima dru�tvo, kljub 
po�rtvovalnosti njegovih lanov veliko stanejo. 
Omenil je dobro razpolo�enje v dru�tvu, h kate-
remu pripomore tudi igranje odbojke v komen-
dski �portni dvorani. �tefan Kern je spomnil na 
postavitev informativne table pri ob inski 
zgradbi v Komendi, da bodo obiskovalci vedeli, 
katere znamenitosti so v na�i ob ini in kje. 
Udele�enci zbora so dobili tudi koledar leto-
�njih prireditev dru�tva. 

Jo�e Pavli  

�tevilu to k prvih treh ekip in upo�tevanju 
medsebojnih rezultatov (7 zmag in 3 porazi). 
Tretje mesto nam je v nadaljevanju prineslo 
gostovanja po Primorski (Ajdov� ina, Koper, 
Ilirska Bistrica). Pa bo prora un ponovno trpel 
zaradi prevozov...

Sicer pa smo nadaljevanje lige pri eli z 
zmago nad ekipo Plama Pur in prevzeli vod-
stvo na lestvici.. 

Pionirji so konec novembra 2010 zaklju ili 
sezono. Nastop v 1. SKL jim je prinesel 12 
zmag in 6 porazov. V svoji skupini so zasedli 
1. mesto, generalno pa naj bi bili nekje od 13. 
do 15. mesta med 36 ekipami (razvrstitev �e ni 
znana).

V leto�nji sezoni zaradi pomanjkanja igral-
cev nismo nastopali v selekciji U-12. Podmla-
dek sicer imamo, vendar so to leto ali dve 
mlaj�i igralci. Zato letos nabirajo izku�nje v 
trim ligi (Nova liga). Igrajo po turnirskem sis-
temu, kjer je vsak klub dol�an enkrat organizi-
rati tekmovanje. Komend ani smo tako 15. ja-
nuarja gostili ekipe Jesenic, Triglava Kranj in 
Parkljev iz Ljubljane. Vse te izku�nje pa jim 
bodo pri�le prav spomladi, ko bodo tekmovali 
v dr�avnem prvenstvu.

Seveda pa ne gre pozabiti na�ih najmlaj�ih, 
ki trenirajo v �oli ko�arke. Tudi zanje prirejamo 
tekme, kot za etniki imajo prilagojene ko�e in 
velikost �oge. �e v leto�njem letu pa razmi-
�ljamo, da bi tudi ti tekmovali pod okriljem 
KZS.

Roman Gro�elj

Peter Ravnikar, rojen 11. 5. 1964, Potok pri 
Komendi 7a, star 46 let
Anton Smrekar, rojen 9. 8. 1947, Mlaka 33 
b, star 63 let
Antonija Dre�ar, rojena 22. 1. 1933, Nasov e 
19, stara 78 let

Ni smrt tisto, kar nas lo i,
in �ivljenje ni, kar dru�i nas.
So vezi mo nej�e. Brez pomena
zanje so razdalje, kraj in as.

Mila Ka i
 
  

ZAHVALA
 
V 64. letu starosti nas je za vedno za-
pustil na� dragi mo�, ati, stari ata, brat 
in stric

 
Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, 
ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Posebna zahvala dr. Na-
ta�i Smrekar iz gastroenterolo�ke klinike Ljubljana in bolni�kemu 
�upniku Mirku �libar, ki ga je spremljal v asu bolezni. Hvala go-
spodu �upniku Zdravku �agarju in pogrebni slu�bi Jeri  za lepo 
opravljen pogrebni obred. Hvala pevcem mo�kega pevskega zbora 
Janez ebulj in gasilcem, ki so ata pospremili na njegovi zadnji poti. 
Hvala vsem, ki ste nam v te�kih trenutkih stali ob strani, za molitve, 
darovane ma�e, sve e in cvetje.

 Pogre�ali ga bomo!
 Vsi njegovi
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asopis Aplenca � Glasilo ob ine Komenda je naslednik asopisov Aplenca, ki je prvi  iz�el 10. januarja 1992 in Glasila ob ine Komenda, ki je za el izhajati po ustanovitvi Ob ine 
Komenda. Skupaj sta izhajala do konca leta 2006. Od 25. januarja 2007 pa je asopis Aplenca-Glasilo ob ine Komenda vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo pod zaporedno 
�tevilko 1135.
Aplenca-Glasilo ob ine Komenda izdaja Ob ina Komenda, Zaj eva 23, 1218 Komenda 
Odgovorni urednik Aplence-Glasila ob ine Komenda: Andrej �alar 
Telefon: odg. urednik: GSM 031 638 699, e-mail: urednistvo.gok@komenda.si
Uredni�ki odbor: Marjan �nidar(VEM), Bo�tjan Per�in(SD), Anton Poga ar (N.Si), Marija �pehonja (LNO), Katja Tabernik (TRN), Damir Salajko (SDS) in Vesna �ivadinov �tebe 
(LDS). lani uredni�tva: Viktorija Drolec, Vera Kepic, Tone Ogorevc, Jo�e Pavli , Katarina Pavlini , Tanja Su�nik, dr. Marko �erovnik, Katja Tabernik... Priprava za tisk in tisk: 
BOLD. Naklada: 1880 izvodov. Izhaja enkrat mese no, vsa gospodinjstva v ob ini pa ga dobijo brezpla no.

Aplenca na spletu:
www.komenda.si

Oglase, zahvale do 10. februarja oddajte na zgo� enki (CD) v 
tajni�tvu na ob ini, ali po�ljite po E-po�ti na naslov: urednistvo.
gok@komenda.si. Informacije tudi na GSM 031-638-699

Aplenca-Glasilo ob ine Komenda, Leto 20, �tevilka 3 bo iz�la 
25. marca 2011. Gradivo za objavo, tudi estitke in oglase, 
oddajte do etrtka, 10. marca 2011

Star pregovor, pa �e kako resni en, e ga prenesemo na prometno var-
nost pe�cev, kolesarjev in avtomobilistov. Zmanj�ana vidljivost, ve ja je 
mo�nost za prometne nesre e, tudi z najhuj�imi posledicami. To potrju-
jejo tako mednarodne �tudije kot izku�nje na�e Policije in vsakodnevna 
opa�anja lanov SPV, ki jim je nalo�ena skrb za prometno vzgojo naj-
mlaj�ih ali pa starej�ih generacij.

Ker je do imenovanja novih lanov SPV v na�i ob ini po prenehanju 
prej�njega mandata minilo kar nekaj asa, so dosedanji lani �e kako 
resno vzeli svoje delo, ki so ga v mesecu preventivne akcije Bodi preVI-
DEN, ki je potekala v celotni dr�avi med 10. in 31.1 2011 z razdeljeva-
njem odsevnih trakov, mogo e osvestili prejemnike teh prepotrebnih 
pripomo kov za varnost v temi ali megli do take mere, da bo pe�cev, 
kolesarjev ali rekreativcev-teka ev brez odsevnih trakov ali kresni k 
vedno manj. �e vedno je za nekatere od teh kategorij udele�encev v 
prometu no�nja vidnih odsevnih teles tabu.

Tako so v januarju razdelili odsevne trakove vsem u encem zadnje 
triade osnovne �ole, lanom MePZ DU. Celo �upnik Zdravko �agar je 
z razumevanjem problema dovolil, da so ministranti pri ma�i predvsem 
starej�im vernikom delili odsevne trakove in je tako pripomogel k var-
nosti vernikov v asu obiskov predvsem ve ernih ma�, pa tudi ob drugih 
prilikah hoje v temi ali megli. Tudi z razumevanjem Cerkve je mogo e 
dose i ljudi, ki bi druga e te�je pri�li do tega rekvizita. 

Na lokalni TV bosta predvajana dva vzgojno-propagandna  lma.
Prepri an sem, da bo novoimenovani SPV verjetno deloval v skoraj 

isti sestavi, �koda pa bi bilo, e bi vodstvo tega potrebnega  �upanovega 
posvetovalnega organa ne ostalo v rokah nadvse prizadevne in �e stro-
kovno usposobljene dosedanje predsednice Andrejke ertanec.

Pa lepe, prijetne ve erne sprehode in varno rekreacijo �elim! 
 Tone Ogorevc

Na obmo ju ob ine Komenda je na eloma lo eno zbiranje in odlaganje 
biolo�ko razgradljivih odpadkov v tipske rjave posode (prostornine 120, 
240 ali 700 l) obvezno za vsa gospodinjstva v ve stanovanjskih stavbah 
(bloki) in gospodinjstva v individualnih gradnjah (hi�e), kjer ni prostor-
skih pogojev, oziroma se ne poslu�ujejo lastnega kompostiranja biolo-
�kih odpadkov. Prav tako je obvezno za industrijo in obrt, kjer tovrstni 
odpadki nastajajo v proizvodnem procesu. Preostali uporabniki na�ih 
storitev kompostirajo biolo�ko razgradljive odpadke v lastnem vrtu in 
tako pridelan kompost na svojem vrtu tudi uporabijo. Ker zakonske 
dolo be dajejo prednost lastnemu kompostiranju, vzpodbujamo gospo-
dinjstva na obmo jih individualnih gradenj, ki imajo mo�nost kompo-
stiranja v lastnem vrtu, da se odlo ijo za tak�no ravnanje z biolo�ko 
razgradljivimi odpadki. Tem gospodinjstvom tudi nudimo nakup tipskih 
kompostnikov, ki jih uporabniki lahko dobijo v Centru za ravnanje z 
odpadki Suhadole. e pa bi se gospodinjstva, ki imajo mo�nost kompo-
stiranja, vseeno odlo ila za oddajanje biolo�ko razgradljivih odpadkov 
v rjave zabojnike, bi bil  odvoz le-teh enkrat na teden, stro�ek pa bi (za 
primerjavo) za 4- lansko dru�ino zna�al 3,3006 � na mesec (zbiranje in 
odvoz = 2,4360 �; kompostiranje = 0,6060 �; skupna cena = 3,0420 � + 
8,5% DDV, kar znese 3,3006 �). 

Kot izvajalec javne gospodarske slu�be na obmo ju ob ine Komenda, 
zbrane biolo�ko razgradljive odpadke prepeljemo v Center za ravnanje 
z odpadki Suhadole, kjer jih na vhodu evidentiramo, stehtamo zbrano 
koli ino in za asno skladi� imo do predaje poobla� enemu podjetju, 
na�emu pogodbenemu podizvajalcu, ki poskrbi za njihovo predelavo v 
kompost. Predelava je v kompostarni, kjer se biolo�ko razgradljivi od-
padki, pod vplivom delovanja mikroorganizmov, razgradijo v kompost.

Za morebitne dodatne informacije lahko pokli ete koncesionarja na 
telefonske �tevilke, ki so navedene na vsakomese ni polo�nici. 

Ob ina Komenda
Publicus d.o.o.

Napovedane javne obravnave o spremembah na obmo ju gramoznice 
sta se 9. februarja poleg strokovnega delavca ob ine Marjana Poto nika, 
�upana Toma�a Drolca in Marjana Griljca iz Publicusa udele�ila Kle-
men Pibernik, ki je  predlagal naj se zbiralnica za ob ane uredi bli�e 
naseljem, Ivanka �pende  

pa je predlagala, da se zbiralnica umesti na robu poslovne cone. Poja-
snjeno je bilo, da do spremembe odloka prihaja na �eljo Publicusa, ki je 
sortirnico za odpadke v gramoznici postavil delno v nasprotju z veljav-
nimi pogoji OPPN, da bi tako omogo il gradnjo zbiralnice za ob ane in 
olaj�al dostop. Ivanka �pende je pri tem pripomnila, da se bo odbor za 
ohranjanje kvalitete pode�elskega okolja obrnil na Evropsko sodi� e, e 
bi se poleg sortirnice vnesla tudi mo�nost gradnje MBO.  

Do predlogov tako Klemena Pibernika kot Ivanke �pende se bo �upan 
opredelil v stali� ih do pripomb in predlogov po kon ani javni razgrni-
tvi. Odlo no pa je bila zavrnjena pripomba, da jama obsega �e 12 do 14 
hektarov. Marjan Poto nik je tudi po obravnavi pregledal najnovej�e 
avioposnetke na prostorskem  informacijskem sistemu in ocenil, da ima 
gramoznica dejansko povr�ino dobrih 6 hektarov, kar je v skladu z 
OPPN.               A. �.

Andreja rtanec, ki so jo lani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu na prvi seji ponovno izvolili za predsednico sveta, je na ob nem 
zboru Dru�tva upokojencev Komenda podelila 200 odsevnih trakov za 
varno hojo pono i, napovedala pa je tudi, da bo 12. maja, ob ob inskem 
prazniku, predavanje za upokojence v Komendi. 

V tem mandatu sestavljajo ob inski Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu Andreja rta-
nec (predstavnica O� Komenda 
Moste) - predsednica; Marko 
Dobnikar (svetnik, predstavnik 
odbora za dru�bene dejavnosti) 
� namestnik in lani: Bernardka 
Pavlini , predstavnica Ob ine; 
Igor Ru igaj,  predstavnik Poli-
cijske postaje Kamnik in Zoran 
Sodnik, svetnik in predstavnik 
odbora za komunalo, ceste, 
urejanje prostora in varstvo 
okolja. 

A. �.
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Na lepo son no smrkbotno popoldne, se je na 
na�em hrib ku prikazala skupina vol i ev iz 
Komende in ker Gargamel nikoli ne po iva, 
smo se ata Smrk, Puhlica in jaz br� odlo ili, da 
jim damo sve�e smrka ke, naredimo kape ter 
jih sprejmemo medse in naj vam povem, izka-
zali so se odli no.

Zve er se je od nikoder vzela Smrketa in po 
smrkasti nem zborovanju smo se odlo ili, da 
te no Smrketo spreobrnemo z dobrimi deli, pri 
emer smo bili zelo uspe�ni. Skoraj se je �i-

vljenje vrnilo v harmoni ne tirnice, vendar pa 
Gargamel, ki �al najraj�i je slastne Smrkce, 
nikoli ne po iva pri kovanju svojih na rtov in 
tako se je zgodilo, da je Gargamel moji malen-
kosti v ve erno pala inko  podtaknil Smr a ek. 
Tako so se Smrkci sredi no i odpravili po 
Smrku kusalijo, saj bi sicer celo �ivljenje 

Skavti se po asi �ele odpravljamo na zimova-
nja, narava pa ni te dni prav ni  ve  zimska. 
Zvon ki in trobentice po asi �e kukajo na po-
vr�je, sonce greje vedno mo neje,  �e celo �i-
vali so se �e zbudile iz zimskega spanja. Res, 
neko soboto smo se na travniku pod cerkvijo 
�e igrali z zaj kom, lisico, medvedom, volkom 
in celo dihurjem. Pa ni ni  narobe, e ni snega, 
tudi sonce nam je v�e , kajne vol i i? Upajmo, 
da boste tudi vi te dni izkoristili za kak sprehod 
v naravi in se nadihali sve�ega zraka!

Bodite pripravljeni!  

Poleti 1907 je bil v Angliji prvi tabor. �e leta 
1913 pa so se po ljubljanskih ulicah prvi  
sprehodili (sicer e�ki) skavti. Okrog 1922 so 
se skavti pri eli dobivati tudi v Sloveniji in 
imeli v Kamni�ki Bistrici prvi tabor, vendar so 
se leta 1941 zaradi druge svetovne vojne raz-
pustili. Skavtstvo pa se je nadaljevalo izven 
slovenskih meja, med izseljenci v Argentini in 
Kanadi, pa tudi med slovenskimi zamejci v 
Trstu in Gorici ter na Avstrijskem Koro�kem. 
Predvojni skavti in gozdovniki so v Sloveniji 
leta 1951 ustanovili Zdru�enje slovenskih ta-
bornikov, ki se je pozneje preimenovalo v 
Zvezo tabornikov Slovenije. Vendar to so bili 
taborniki, saj skavtom takratni politi ni re�im 
ni bil ravno naklonjen. Dogodiv� ine takratnih 
skavtov je opisal celo Fran Mil inski v knjigi 
Skavt Peter.

1984 pa se je mladi ljubljanski dijak Peter 
Lov�in spoznal s skavtskim gibanjem in od�el 
na tabor skupaj z zamejskimi skavti iz Trsta ter 
dal skavtsko obljubo. V Ljubljani v �tepanjski 
vasi je nato za el zbirati mlade s podobnimi 
�eljami in katoli�ki skavti so se kmalu za eli 
�iriti po vsej Sloveniji. Z izku�njami so poma-
gali tr�a�ki skavti, s teorijo pa Bi-Pijeva knjiga 
Skavtstvo za fante. 31. marca 1990, br� ko so 
dru�bene razmere dovoljevale, je bilo ustano-

Na vodni�kem sestanku se pogovarjamo o prvi 
pomo i. »Ko ti te e kri iz nosa mora� glavo 
nagniti naprej in zadaj na vrat polo�iti mrzel 
obkladek. Zakaj damo obkladek?« David: »Ja 
da kri zmrzne!« 

Ob koncu kateheze Izidor vpra�a vodnike: 
»Saj veste kaj je enkrat rekel Bi-Pi: Kdor je 
slep�« »�kot krt, naj dvakrat pogleda!« ga 
dopolni Klara.  (Rekel je: »Kdor je slep za 
lepoto narave, je izgubil polovico volje do �i-
vljenja!«)

presmr ala. Ker so bili Smrkci neustra�ni, sem 
lahko kaj kmalu nasmrkala novih idej in pre-
budili smo se v nov son en dan, ki pa je prine-
sel dva sumljiva gosta. Gargamel in njegov 
ma ek Azrael sta se in ltrirala v na�e vrste kot 
dva isto obi ajna popotni�ka Smrkca in uspe-
lo jima je ugrabiti dva na�a lana. Seveda pa se 
nismo dali kar tako. Ata Smrk je br� sklical 
zborovanje, kjer smo nasmrkali kar nekaj do-
mislic in se na pot po Gargamelovih sledeh 
odpravili z lon kom smrka je obare. Z veliko 
iznajdljivosti in poguma nam je re�evalna ak-
cija uspela, zato je bil as za slavje in zabavni 
ve er, na katerem smo se do solz nasmejali.

Naslednji dan pa so po na�e Smrkce pri�li 
njihovi star�i, zato smo jih br� spremenili na-
zaj, poto ili nekaj solzic in jim pomahali v 
slovo. Dragi ob ani, Komenda je v varnih ro-
kah, e v va�e kraje kdaj pride Gargamel, ki 
mimogrede od jeze �e vedno �kriplje z zobmi. 
Smrkasti en pozdrav, dragi Smrkci!

 Va�a Glavca (Optimisti na orka)

vljeno Zdru�enje slovenskih katoli�kih skavtinj 
in skavtov. Prvi tabor je potekal �e isto poletje 
v �irovnici pri �ireh in decembra je �e iz�la 
prva �tevilka revije Skavt. Leto dni kasneje so 
bile organizirane prve uradne skavtske obljube 
v okolici Ljubljane. Uradno je bilo zdru�enje 
registrirano 22. oktobra 1992. 

Za eli so delovati projekti kot je Lu  miru iz 
Betlehema, sre anja skavtskih vej Slovenije, 
te aji za vodnike in taborne �ole za voditelje 
ter mnogi drugi. Modre srajce, ki smo jih »po-

dedovali« od italijanskih skavtov so zamenjali 
na�i oran�ni kroji in ker so skavti �e v 72 stegih 
(krajih) prav toliko razli nih barv rutk nosi 
4400 na�ih skavtov. Leta 2008 smo imeli v 
Podturjaku prvi slovenski jamboree � skupni 
tabor vseh slovenskih skavtov. Drugo leto bo 
na�e Zdru�enje praznovalo dvajset let in v 
skavtskih vrstah kar vrvi od �ivljenja in doga-
janja. �e od leta 1991 tudi v Komendi.  

Simpati na ebela

Najbolj mi je bilo v�e , ko smo se igrali samuraje 
in se odtihotapili v Gargamelov gozd. Vita, 9 let

Na zimovanju mi je bilo najbolj v�e , ko naju 
je bilo z Lano zelo strah, da po naju pride 
Gargamel. Zala, 9 let

Najlep�e je bilo zve er sedeti ob ognju. Filip, 8 
let

Tako zelo sem se smejal, da sem zraven jokal. 
Matev� K., 10 let

V�e  mi je bilo, ko sta Gargamel in Azrael ugrabi-
la Saro in Jakoba ter Glavcino smr anje, ko smo 
jo posku�ali re�iti iz spanca. Karmen, 10 let.

Ko smo re�evali dva smrkca iz krempljev Az-
raela in Gargamela. David, 10 let

Najbolj�e mi je bilo, ko me je ugrabil Garga-
mel. Jakob, 9 let

Na zimovanju sem se najbolj zabaval ob samu-
rajih in pri tem ostal brez glasu. Martin, 10 let

V�e  mi je bilo, ker smo pono i hodili iz hi�e, 
saj nam Gargamel ni dal miru. Klara, 8 let

Super je bilo, ko smo re�evali spe o Glavco. 
Eva, 10 let
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Konjeni�ki klub Komenda organizira od 25. do 27. marca 2011 Spomla-
danski kmetijski sejem. Pri akujemo, da bo sejem obiskalo ve  tiso  obi-
skovalcev, za katere smo zagotovili ustrezne parkirne prostore. Da bi zago-
tovili varnost obiskovalcev sejma in prebivalcev Ob ine Komenda, bo v 
asu sejma (v skladu z dovoljenjem Ob ine Komenda) ob asno spremenje-

na prometna ureditev v Komendi: 
Popolna zapora javne ceste �t. 039120 (Moste � Zalog) na odseku od     

Osnovne �ole Komenda na Glavarjevi cesti �t. 37, do ob inske stavbe na 
Zaj evi 23.

Delna zapora javne ceste �t. 162020 (Kranjska pot) v celotni dol�ini od 
dr�avne ceste G104 Menge� � Kranj, do ob inske stavbe na Zaj evi cesti 
23 v  Komendi v smeri iz dr�avne ceste proti naselju Komenda.

Na vseh cestnih zaporah bo zagotovljen dovoz in dostop za prebivalce 
naselja Komenda, redne avtobusne linije in za intervencijska vozila. Posta-
vljena bo ustrezna cestna signalizacija z ozna enimi obvozi in zagotovljeno 
ustrezno �tevilo rediteljev, ki bodo omogo ali vo�njo intervencijskih vozil, 
avtobusov in prebivalcev Komende.

Lastnike zemlji�  v neposredni okolici prireditvenega prostora prosimo, 
da morebitno �kodo, ki bi nastala na zemlji� ih zaradi sejma, sporo ijo 
vodji rediteljev Jelenku MILI U na tel. 041-471-690 ali na sede� KK Ko-
menda na Glavarjevi ulici v Komendi.

Prosimo za potrpe�ljivost in razumevanje!
KK KOMENDA

LEGENDA:

- DVOSMERNI PROMET…………………..

- ENOSMERNI PROMET…………………..

- POPOLNA ZAPORA……………………….

-     PREPOVEDAN PROMET 
      V OBEH SMEREH…………………………….

-    PREPOVEDAN PROMET 
      V ENO SMER…………………………….

Lani so se mladi in zavzeti lani kluba 
najprej lotili obnove skakalnice, stopnic, 
nato pa so v mrzlih no eh delali umetni 
sneg. Enkrat so morali prireditev presta-
viti zaradi mo ne odjuge, potem pa je �lo 
vse po programu. Pod skakalnico na Gori 
so se zbrali najprej na treningu, naslednji 
dan pa �e na tekmovanju z obveznimi 
alpskimi smu mi skakalci od najmlaj�ih 
do veteranov. �tirideset jih je tokrat pri�lo 
in decimetre so spet pretvarjali v metre, 
na koncu pa je �upan Toma� Drolec tudi 
tokrat najbolj�im v posameznih starostnih 
skupinah estital. 

Prireditev, ki je lani ni bilo, je �e nekaj 
asa vzbujala veliko pozornost. �al vreme 

prireditelju ni bilo najbolj naklonjeno, so 
pa program na za etku uradnega tekmo-
vanja prijetno popestrile komendske ma-
�oretke. Organizatorji so poskrbeli za 
okrep ilo, za red so skrbeli komendski 
gasilci, do skakalnice in nazaj pa se je 
med prireditvijo sprehodilo prek dve sto 
gledalcev. Prihodnje leto prireditelji 
obljubljajo �e 17. prireditev. 

V skupni razvrstitvi pa so bili tokrat 
najbolj�i Rok Klop i  SK Mlin�e, 2. Ma-
tej Berlec, Pod Grad in 3. Marko Poga ar, 
Skakalni komite Gora.

A. �alar  



Modra tabletka Raging Bull - naravna Viagra nudi rezultate, ki bodo navdu�ili vsakega mo�kega. Sestavljena je iz kombinacije najbolj�ih naravnih  in u in-
kovitih zeli�  in kar je najpomembneje, kombinacija zeli�  omogo a izredno aktivno formulo brez stranskih u inkov. 
Sestavine Raging Bull-a so: 
Cassia, odli na sestavina, ki pove a pretok krvi v genitalne predele in s tem pove a spolno funkcijo in zdravi impotenco. 
Panax ginseng, po tradicionalni kitajski medicini Panax Ginseng izbolj�a Yang energijo, izbolj�a krvni obtok, pove a dotok krvi, revitalizira in pomaga pri okrevanju 
po bolezni in stimulira telo. 
Koroma , rastlina trajnica, ki raste tudi v zelenjavnih vrtovih. Je privla na in vonj je sve�, nekoliko podobna jane�u. Grki so uporabljali koroma  pri izbolj�anju spol-
nosti. Med Dionizovimi festivali so koroma eve liste nosili kot krone, listi in semena pa so bili obravnavani kot dober afrodizijak. Glede na Kamasutro je sve�i sok iz 
koroma a zme�anega z mlekom dober afrodizijak. Hinduisti uporabaljajo koroma  v tradicionalnem receptu za po�ivitev spolnih funkcij, koroma eva juha pa je prilju-
bljena kot spolno po�ivilo v sredozemskem obmo ju. 
Astragalus, podobno kot ginseng, je tudi Astragalus avtohtona rastlina na azijski celini. Tradicionalno se uporablja kot energetski tonik v tradicionalni kitajski medici-
ni, kjer se �e stoletja uporablja za varen na in zdravljenja �tevilnih tegob. Astragalus se �teje tudi kot naravni substitut zdravilom kot sta Viagra ali Cialis. Znano je, da 
ima mo an vpliv na spolne funkcije in se lahko izka�e tudi kot u inkovit recept za zdravljenje impotence. Ima tudi pozitiven u inek na imunski sistem, pomaga telesu 
pri borbi z infekcijami in telo o i� uje toksinov. Nekatere �tudije celo nakazujejo na sposobnost Astralagusa pri stabiliziranju krvnega tlaka in normaliziranje sladkorja 
v krvi. Vsebuje tudi vir pomembnih antioksidantov in igra pomembno vlogo pri borbi telesa s prostimi radikali. 
Damiana, rastlina iz Ju�nega dela ZDA in Mehike ter delov tropske Amerike in Afrike. Je odli en dodatek za krepitev �iv nega sistema. Ima tudi sloves odli nega 
afrodizijaka. Uporablja se predvsem za krepitev mo�kega spolnega sistema. 
Guarana izhaja iz Brazilije, njena semena pa so zeli� ni stimulans, podoben kofeinu, le da je  2,5 krat mo nej�i od kofeina, ki ga najdemo v kavi , aju ali energijskih 
pija ah. Od kofeina se razlikuje tudi v tem, da se zelo po asi spro� a. To je zaradi tega, ker so semena mastna in niso topna v vodi. Tako jih telo po asneje absorbira. 
Rezultat je dolgo trajajo e energijsko po�ivilo.  
Cayenne je zelo mo an stimulans brez omamnih u inkov, uporablja pa se predvsem kot za imba. Uporablja se v primerih slabosti, blagodejno pa vpliva tako na srce, 
kot tudi o�ilje. Zelo je koristen pri zdravljenju posledic kroni nega alkoholizma, sej skr i raz�irjene �ile. Dodaja se velikim zdravilom,  ima namre  neprimerljive 
lastnosti pri za� iti pred boleznimi. Uporablja se v obliki tablet ali pra�ka. 
 

MNENJA SLOVENSKIH UPORABNIKOV 
Romantik- Popolnoma slu ajno sem naletel na va� oglas!  Nikoli nisem imel kakih posebnih te�av z erekcijo� vsaj tako sem mislil� Naro il sem jo, kar tako, za hec. Poro-
en sem �e dolgo, in v tem asu se lovek drug drugega, nekako navadi� mislil sem, mogo e bo to nekaj novega� Zato pa sem naro il nekaj tabletk, pa tudi niso pretirano 

drage� Takoj, ko sem jih prejel, sem odprl �katlico, presene en, kako li no so zapakirane sem eno vzel, kar na poti domov. Ni minilo dolgo, mogo e kako urico, ko sem 
za util, nekako toplino, prav prijetno mi je bilo. Sedel sem za ra unalnikom, �ena pa je bila v kuhinji. Stopil sem v kuhinjo, ko je ravno pomivala posodo, ne�no sem se je 
dotaknil in povem vam� lepo� nisva �la nikamor� lahko si zamislite, trajalo je in trajalo, gledal sem njene o i�kar sijale so, to me je �e bolj razvnelo. Po kakih pol ure, se 
je odmaknila, popila kozarec vode in me peljala v spalnico� tam pa �e enkrat vse! Od za etka� Prijetno utrujena sva zaspala v objemu, zjutraj sem imel sve�e zlikano srajco 
in hla e, na mizi pa se je kadila kavica� to no taka kot jo imam najraje� V slovo, ko sva �la v slu�bo sem dobil spet poljub ek� bil je lep dan� Hvala za va�o tabletko, ni  
mi ni �kodovala, ni predraga in naro il bi jih �e �tiri! (za vsak slu aj ) 
Zoro- Sem v najbolj�ih letih, �tejem 34 let, z erekcijo nekako do lani nisem imel nobenih te�av, nekako, bi lahko rekel ez no  so se za ele te�ave, moj korenjak ni in ni hotel 
otrdeti in tudi tista boga erekcija je hitro po�la, sicer sem se naro il pri urologu, pa vendar preko zdravstva aka� in aka� (saj e odpre� denarnico si takoj na vrsti, tako je 
na�e zdravstvo) in za ta as sem moral nekaj narediti, saj me je morala �e mo no na ela. Brskal sem po raznih forumih in naletel na Raging bull, ker seveda ne more� naba-
viti ma ka v �aklju sem seveda prebral vse prispevke uporabnikov, zanimivo sem si rekel, nobenega negativnega mnenja in sem naro il. Ko sem jo pogoltnil, me je nekako po 
dvajsetih minutah oblil vro  ob utek, nos se mi je zama�il, tudi usta mi je osu�ilo (ni  ne de pa malce spije�),ampak ljudje EREKCIJA pa nora, trd kot kamen, neverjetno, 
navdu�em sem kot ne vem kaj, spet lahko normalno funkcioniram in mi spolnost ne pomeni ve  umikanje ampak popoln u�itek. Mo�akarji toplo priporo am. 

 Na in po�iljanja ?    1.) Navadno po�iljanje  (po�tar po�iljko prinese domov) 
                                    2.) Po�tno le�e e     (100 % Anonimno, osebni prevzem) 

4 tablete: (5) 
30,60 EUR +2,85 
EUR PTT  
+ brezpla no  
ena tableta  

8 tablet: (10) 
58,14 EUR 
Prihranek: 
 - 5% ( 7,49 EUR) 
Brezpla na po�tnina 
+brezpla no 2 tableti 

12 tablet: (16) 
82,62 EUR 
Prihranek: 
 - 10% ( 16,09 EUR) 
Brezpla na po�tnina 
+brezpla no 4 tablete 

24 tablet: (32) 
140,45 EUR 
Prihranek: 
 - 15% ( 38,60 EUR) 
Brezpla na po�tnina 
+brezpla no 8 tablet 

34 tablete: (50) 
198,28 EUR 
Prihranek: 
 - 20% ( 71,30 EUR) 
Brezpla na po�tnina 
+brezpla no 16 tablet 




