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Pred bli�njimi prazniki je v ob ini �ivahno 
na razli nih podro jih. Dela potekajo na vseh 
projektih, �e posebno na nekaterih nosilnih.

»Res je, dogaja se; �e posebej �ivahno in 
pospe�eno na gradnji stanovanjskega sredi� a, 
kjer bo tudi trgovsko sredi� e. 

Ni  manj delovno ni na gradbi� u na Gmaj-
nici, kjer poteka gradnja plo nika na celotnem 
900-metrskem odseku. 

Pripravljalna dela za gradnjo zadr�evalnika na 
Tunjici, kjer so �e zemljine z gradbi� , ki jih bomo 
potrebovali pri gradnji, je trenutno sicer zati�je. 
Vendar pri akujemo, da se bo �e letos v drugi po-
lovici leta za elo tudi na tem bodo em gradbi� u. 

Dobili smo sorazmerno zelo hitro tako 
imenovano obvozno cesto od za etka Most 
proti Gori, Mlaki, Gmajnici, Podbor�tu in 
naprej proti Komendski Dobravi in v sose-
dnjo ob ino Cerklje. 

Pred  pospe�enim zagonom in gradnjo je 
Medgeneracijsko sredi� e. Kon ana so  pripra-
vljalna dela. Na novo so urejene poti, ker smo 
nekatere zaradi gradbi� a morali prestaviti. 
Poskrbljeno je bilo za zemeljsko prestavitev 
daljnovoda. Skratka, vse je pripravljeno za za-
etek gradnje. Pri slednji je bilo v skrbi zaradi 
imbolj  nan no u inkovite odlo itve o izgra-

dnji Medgeneracijskega sredi� a, za katerega 
konec prihodnjega leta pote e �e enkrat po-
dalj�ana koncesija, dogajanje na trenutke tudi 
malce stresno in burno. �lo je namre  za odlo-
anje o posojilu med dvema bankama. Pri od-

lo itvi za 15-odstotno dokapitalizacijo, pri ka-
teri bi prihranili pri vra anju posojila pri 
obrestih okrog milijon evrov, so  bila mnenja v 

ob inskem svetu zaradi vi�ine zadol�enosti 
razli na. Po usklajevanju, ko je bilo dogovor-
jeno, da na seji v torek ob inski svet sprejme 
tudi ustrezen sklep o dokapitalizaciji, pa je seja 
zaradi nesklep nosti odpadla.«  

(Opomba � Uredni�tvu je za javnost pozno 
zve er v torek, 19. 4., ob 21.45, predsednik 
OO SDS Komenda Bojan �kof posredoval iz-
javo, da je povod, da se 7 svetnikov � Vid Ko-
ritnik, Matija Zadrgal (SLS), Ale� Marinko, 
Pavel �mid (SDS), �tefan Kern (VEM), Klara 
Berlec (N.SI), Mihaela Poglajen (LNO) � ni 
udele�ilo seje »v novi  nan ni konstrukciji 
izgradnje Medgeneracijskega centra, ki 
stoji na zelo trhlih temeljih.«). 

»Varianta za tako imenovano denarno ugodnej-
�o gradnjo ta trenutek torej ni bila izbrana. Tako 
ostaja druga, s katero moramo za eti takoj, da 
bomo do jeseni prihodnje leto, kot nam narekuje 
koncesija, zgradili Medgeneracijsko sredi� e in 
prostore za varstvo najmlaj�ih v �tirih oddelkih.

Prepri an sem, da je po vseh nekajletnih 
razpravah in sprejetem programu vseh odgo-
vornih v ob ini to tudi na�a dol�nost, ki smo jo 
obljubili in zagotavljali  ob anom.

Izgradnjo Medgeneracijskega sredi� a smo 
namre  �e pred leti potrdili; v ob inskem svetu, 
z razli nimi �tudijami, stranke, liste, dru�tva, 
ob ani, ki so nam izrazili zaupanje na volitvah, 
da nadaljujemo po tej poti. Ob tem se veliko-
krat spomnim na�ega astnega ob ana Janeza 
Kimovca, ki je domala s seje na sejo omenjal 
in spra�eval, kako je z domom. In vedno smo 
imeli pritrdilni odgovor, da priprave potekajo, 
da se trudimo, da cilj ostaja in je trden... Moja 

najve ja izku�nja in zaveza pa so vsakoletna 
sre anja z najstarej�imi ob ani, �e posebno 
pred novim letom, ko mi pravijo: 'Toma�, kako 
lepo poje komendski zvon, a ga sedaj ne sli-
�im�' Na�a zaveza, na�a skrb je, da to naredi-
mo, da ga bomo enkrat v prihodnje, nenazadnje 
vsak posameznik, in vsi, ki bomo v tem Med-
generacijskem domu, lahko sli�ali�« 

Podobno, ali pa �e bolj �ivahno, e tako 
ozna im izredno sejo ob inskega sveta, je bilo 
pri poslovni coni, ki je nedvomno v tem tre-
nutku najpomembnej�i in glavni projekt ter 
vir dosedanjega razvoja v zadnjih nekaj letih 
in tudi pri uresni evanju jutri�njih na rtov, 
programov nadaljnjega dru�benega razvoja 
ob ine. Kako komentirate zadnja dogajanja? 

»Nekaterih informacij, ki kro�ijo, ta trenutek 
ne bom komentiral. Pustimo asu as. Morda 
bi rekel le to, da so ustva v tak�nih primerih 
vsekakor sestavni del oblikovanja razpolo�enja 
in mnenj, in so lahko na nek na in zelo zanimi-
va, vendar pa niso edina pot h kon ni ugotoviti, 
ki ji pravimo: Recimo bobu bob.

Sem pa zares vesel in izredno zadovoljen, da 
nas le �e nekaj dni lo i od najbolj sve anega 
trenutka in dogodka dvanajstletne samostojne 
poti na�e ob ine, do odprtja ene najve jih in v 
Sloveniji, prepri an sem, tudi ene najlep�ih 
poslovnih con. Pot do nje, je bila zahtevna, 
delovna, zaradi razli nih trenutkov ne lahka. 
V asih je bilo treba do nje po skrajnem robu. 
Res, ni bila postlana z ro�icami.

Vendar, za jasen kon ni cilj, voljo, vizijo,� 
ki so vedno »preglasili« razli ne bolj ali manj 
ugodne in neugodne trenutke ter dogajanja, je 
sedaj nagrada prazni no zadovoljstvo, veselje, 
ker smo potrdili ni  koliko krat potrjeno trdi-
tev: Kjer je volja, je tudi cilj.«

Slovesno odprtje komunalno urejene Po-
slovne cone bo 14. maja popoldne?

V teh dneh urejajo le �e zelnice oziroma 
povr�ine, ceste, plo niki, elektro instalacije, 
vodovodi, daljnovodi,� so �e zdavnaj vgraje-
ni. Potekajo �e tehni ni pregledi in prevzemi. 
Celotna vrednost (brez zemlji� a) je blizu 15 
milijonov evrov. Skoraj 50 odstotkov od prvo-
tnih zemlji�  je porabljenih za zelene povr�ine, 
ceste, plo nike, zadr�evalnike, dobra polovica 
pa so zazidljive parcele.

Kot re eno, razvoja na�e ob ine brez te po-
slovne cone ne bi bilo in tudi nadaljnjega razvoja 
si brez poslovne cone skoraj ne moremo predsta-
vljati. Ve ina denarja, ki je doslej bil uporabljen 
za izvedbo infrastrukture v ob ini, izvira iz po-
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Kontaktna oseba:
Miha Rudl,

GSM: 040 170 767

1.SON KOV TEK

ORGANIZATOR: Poslovna cona Komenda

KRAJ:  Poslovna cona Komenda

DATUM:  SOBOTA,14. MAJ 2011, ob 16.00

PRIJAVE:  prireditveni prostor v Poslovni coni ob odprtju cone

DOLŽINA PROGE: ZA KATEGORIJE DEKLIC IN DE KOV 600 M
ZA VSE LANSKE KATEGORIJE 3000 M

KATEGORIJE: DEKLICE IN DE KI 1. - 9. razred
MOŠKI DO 35 LET
MOŠKI NAD 35 LET
ŽENSKE ENOTNA KATEGORIJA

ŠTARTNINE NI!

NAGRADE:   ZA 1. , 2. IN 3. MESTO V VSEH KATEGORIJAH –
MEDALJE.

VSI UDELEŽENCI  1. SON KOVEGA TEKA PREJMEJO:

MAJICE
TOPEL OBROK
NAGRADE ZA DEKLICE  IN DE KE PRISPEVA LIDL d.o.o.

OSTALO: VSAK NASTOPA NA LASTNO ODGOVORNOST

slovne cone in tudi v prihodnje bo tako.
Zato se v tem trenutku zahvaljujem vsem, ki 

so sodelovali pri uresni evanju tega programa. 
Najprej velika zahvala lastnikom zemlji� , ki 
so jih zaupali ob ini za ta velik in izredno po-
memben ob inski program. Brez volje lastni-
kov zemlji�  danes te cone ne bi bilo.

Pohvala velja gradbenemu podjetju Primor-
je, posebno ta trenutek redkemu gradbenemu 
izvajalcu pri nas, ki je s podizvajalskimi par-
tnerji, in teh ni bilo malo, zdr�al in upam in 
�elim, da se je tudi utrdil v sedanjih razmerah.

Poleg prostorskih na rtovalcev, projektantov, 
nadzora in vseh, ki so kakorkoli prispevali k iz-
vedbi programa, pa se �e posebej zahvaljujem 
ob inski upravi in Marjanu Poto niku, ter nekda-
njemu pod�upanu Mirku Kepicu, ki so dosledno, 
vsak hip bdeli nad tem programom in izgradnjo.

 Zato zares lepo povabljeni vsi ob ani, lani 
dru�tev, vsi, ki nam ob ina, ki jo imamo, veli-
ko pomeni�, v soboto, 14. maja, popoldne v 
Poslovno cono na slovesno praznovanje. 

lanice Twirling in ma�oretnega kluba Ko-
menda so se 16. in 17. aprila 2011 udele�ile 
XI. odprtega dr�avnega prvenstva Ma�oretne 
in twirling zveze Slovenije, ki je bilo v �portni 
dvorani v Logatcu. Finale v disciplini baton 
twirling je potekalo v razli nih kategorijah 
posameznikov, parov in skupin. 

V soboto so se v  nalu pomerili solisti v 
ni�jih ravneh, ki so imeli predtekmovanje �e 
januarja ter etr nale in pol nale marca letos. 

V  nale so se uvrstile tudi twirlerice iz Ko-
mende in osvojile odli ne uvrstitve. Lina 
Majcen je osvojila 1. mesto v kar dveh kate-
gorijah: solo in dance twirl kadeti prvi nivo. 
Prvega mesta v solo junior prvi nivo se je vese-
lila tudi Adrijana Stele, na 2. mesto se je 
uvrstila Ur�ka �tebe v kategoriji solo junior 
drugi nivo, na 3. mesto pa Vita Marta Ciraj v 
kategoriji solo kadeti prvi nivo in Lara Kor-
bar prav tako v solo kategoriji, a med juniorji. 

etrto mesto so osvojile Manca Zgonec v 
kategoriji solo prvi nivo kadeti,  Ur�a �penko 

med juniorji in Vita Marta Ciraj v kategoriji 
dance twirl kadeti prvi nivo,  Ur�ka �tebe pa v 
dance twirl drugi nivo med juniorji. V dance 
twirlu sta bili uspe�ni tudi Tja�a Korbar in 
Ur�a �penko, ki sta osvojili 6. mesto, prva 
med kadeti in druga med juniorji. 

Na drugem dnevu prvenstva je v Logatcu 
potekalo tekmovanje skupin in tekmovanje 
vi�jih ravni. Komendo so zastopale 3 skupine. 
Prvi  se je predstavila skupina GROUP »B« in 
s koreogra jo LEVJI 
KRALJ dosegla 6. me-
sto. TEAM JUNIOR 
so s koreogra jo na 
glasbo iz Piratov  dose-
gle 7. mesto, GROUP 
»A« pa s koreogra jo 
na glasbo KUNG FU 
PANDA odli no 3. 
mesto. 

Za piko na i so po-
skrbele �e najmlaj�e 

lanice kluba, ki so tekmovale tudi v kategoriji 
osnove korakanja (basic strut) in osvojile 12 
zlatih, 17 srebrnih in 12 bronastih pali ic.

lanice sedaj akajo priprave na  nale dr-
�avnega prvenstva v disciplini MA�ORETE, 
ki bo potekalo 14. in 15. maja letos v Treb-
njem. 

P. S.: Bravo! estitkam ob nedvomno veli-
kem uspehu se pridru�ujemo tudi v Urdni�tvu 
Apence.

V uredni�tvo Aplence pa smo dobili tudi 
vpra�anje ob anov, kako je z izgradnjo obvoz-
nice mimo Most. Izgradnja, ugotavljajo, je bila 
na rtovana �e za leto 2008, �ivljenje pa je danes 
ob cesti od kri�i� a za Vodice in proti Brniku 
zaradi tovornega prometa vedno slab�e.

»�e kako se strinjam z ugotovitvijo in pri-
pombami, ki jih tudi sam vse pogosteje poslu-
�am. Naj povem, da smo se prav zaradi tega �e 
sestali �upani ob in Kamnik, Vodice in Ko-
menda in tudi pisali opozorilno pismo ministru 
Vla�i u, DARS-u in DRSC-u Dru�bi za dr�av-
ne ceste. Povabili oziroma prosili za skupni k 
sestanek. Ni namre  mo  ve  odla�ati z uredi-
tvijo in z gradnjo, saj bi v Sloveniji danes te�ko 
na�li tako obremenjeno in tako slabo cesto kot 
je od Most proti Vodicam. Odgovori tako enih 
kot drugih so pritrdilni ob pojasnilih, da so 
vre e ve  ali manj precej skromne. Tako na 
DARS kot DRSC so namre  na rtovanih 60 
milijonov evrov za vzdr�evanje cest morali 
oklestiti na 20 milijonov evrov. 

Mi pa smo opozorili, da je vendarle vseeno 
as, da »nas za nejo resno jemati«, sicer se kaj 

hitro lahko zgodi, da bodo v vseh treh ob inah 
zgodile protestne zapore. Nenazadnje je tudi 
�alostno, da smo dr�ava, ki, kot ka�e, ne spo�tu-
je odlo itev, podpisov, izjav,� ministrov, ki so 
bili pred asom v vladi ali ustreznih dol�nostih. 
Sedaj, ko jih ni ve , pa kot, da so takratne obve-
ze, dogovori,� »romali v ko�«; ob tem pa gre v 
ni  tudi denar in as. Torej, e sku�am odgovo-
riti, kdaj in kako bo s cesto in obvoznico, aka-
mo na odgovor, kdaj bomo sedli skupaj z DARS 
in DRSC. Do takrat pa je �e najbolj jasen prego-
vor: 'Brez ciganke in kofeta, se�'.« 

Gospod �upan, lepo praznovanje in e-
stitka k slovesnemu odprtju Poslovne cone 
in ob inskem prazniku.

»Hvala in lepo povabljeni vsi ob ani in vsi 
skupaj tudi na slavnostjo sejo, ki bo ob ob in-
skem prazniku tokrat v dvorani �ole v Mostah 
v nedeljo, 15. maja, ob 17. uri.«

Andrej �alar
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OBVE� AMO  VAS,  DA  BO  V  SOBO-
TO  21. MAJA 2011 OD 9.00  DO  14.00, 
ZARADI  KOLESARSKE  DIRKE 

ZAPRTA  CESTA NA OBMO JU:
Zaj eva cesta (kri�i� e z Glavarjevo) � Gla-
varjeva cesta � Klanec � kri�i� e za Breg � 
Breg (kri�i� e za Potok) - Komenda V  
SKUPNI   DOL�INI  3.300  METROV.  
VMES BODO MED POSAMEZNIMI 
STARTI TUDI �TIRI SPROSTITVE PRO-
META.

NASTOPAJO NAJBOLJ�I SLOVENSKI 
MLADI KOLESARJI IN KOLESARKE

HVALA ZA RAZUMEVANJE IN VLJU-
DNO VABLJENI NA OGLED PRIREDI-
TVE.   

Informacije: 051 666 707

Komendski skavti so tudi letos prazni no 
cvetno nedeljo in bli�ajo e se praznike 
obele�ili z butaricami in venci. �e poseb-
no je v nedeljo izstopala v Komendi kar 
14 metrov in 70 centimetrov dolga veli-
kono na butara. Naredili so jo lani Voda 
Volkovi. 

� A. �. 
� L. Karni nik     

Prav neverjetno. Glasbeniki so tudi tokrat �e 
enkrat dokazali, da znajo »stopiti skupaj«, kot 
pravimo. Ko smo namre  v Aplenci, ki je iz�la 
marca, objavili, da bo tudi Komenda imela 
godbo in da se je ideja porodila med nekaterimi 
glasbeniki, je potem nekdanja lanica kamni-
�ke godbe Sa�a Plevel organizirala  31. marca 

sestanek v Planinskem domu. Zbralo se je toli-
ko glasbenikov, da bi skorajda �e tisti hip lahko 
sestavili godbeni orkester. Bravo.

So pa potem na sestanku resno ugotovili, da 
bodo Godbo Komenda ustanovili tako, kot se to 
dela. Organizacijsko so razmi�ljali, da bi Dru-
�tvo Godba Komenda lahko vodil Sre o Korbar, 

ki mu organizacijskih izku�enj 
ne manjka, administrativne 
posle pa bi najraje prepustili 
kar Sa�i. Sli�ati je bilo tudi kar 
nekaj imen za kapelnika, ven-
dar se bodo �e dogovarjali. 

Sicer pa �e vedno velja, da 
so �e vedno povabljeni med 
godbenike komendske godbe 
baritonisti, basisti, klarineti-
sti� oziroma vsi, ki bi se 
lahko pridru�ili.

Ko bo tako reko  ob letu 

Ble� e  kulturni dogodek smo v mozaiku 
mar evskih spominskih dni do�iveli na Kri�u, 
na ve er materinskega dne. V Breznikovem 
domu se je spet napolnila dvorana, saj so �ene, 
matere, dekleta, pa tudi mo nej�i spol ni manj-
kal, hotele svoj praznik zaokro�iti s � epcem 
kulture. Kri�ka dramska skupina je pod men-
torstvom Francija Martinjaka in s sre no roko 
glasbenice Petre Zupin, segla po premi�ljeno 
izbranih pevskih komornih skupinah, ki so se 
vsaka zase s svojim izvirnim programom zlile 
v �lahtno pomladansko odo. 

Zbor ljubljanskih bogoslovcev v rnih talar-
jih je s svojo pretanjeno interpretacijo te�jih 
skladb v vsej polnosti vnesel pridih svetosti. 
Ljudski pevci iz Blagovice, me�ani kvintet, so 
s svojim pristnim naravnim posluhom in zve-
nom o�ivili stare, dalj�e pripovedne pesmi, ki 
jih redko sli�imo. 

Novost za vse je bil Komorni u iteljski 
pevski zbor iz Kamnika, ki ga vodi Petra Zupin 
s Kri�a. Zvene i glasovi mladenk iz kamni�kih 
u iteljskih vrst obeta vzpon nove pevske sku-
pine, ki jo bomo gotovo sli�ali na naslednji 
pevski reviji. Domiseln in poslu�ljiv glasbeni 
izbor, s prepletanjem narodnih in popularnih 
melodij. Tudi za �ensko vokalno skupino 
Brinke iz Grosuplja nismo vedeli, pa jih zdaj 

ne bomo pozabili. Suvereni, zliti, isti glasovi, 
z vso dinamiko in natan nostjo ter vsebinsko 
raznovrstnostjo. Koncert pa je energi no za-
klju il kvartet doma ih fantov iz Komende, ki 
jih vsi poznamo. Pri arali so »�abjo svatbo«, 
kot iz 30 grl, da so �e �abe v Kri�kem bajerju 
prisluhnile in utihnile. 

Dvorana je dihala v sve anem razpolo�enju, 
kakr�no ustvarja le pesem s svojo govorico 
du�e. Bil pa je tudi koncert lepe besede: teh-
tnih, plemenitih, ve nih resnic, miselnih spo-

znanj svetovnih in slovenskih ustvarjalcev, ki 
sta jih v jedrnati, ravno prav�nji obliki posre-
dovala �pela Hlade in Danijel Haromet. Tako 
je ve er izzvenel v harmoni no celoto. Ob od-
hodu pa so prazni no oble ene deklice pokla-
njale nageljne in ve er so napajale mehke po-
mladne sape.

Naj bo zadovoljstvo in navdu�enje poslu�alk in 
poslu�alcev najlep�a zahvala organizatorjem in 
sponzorjem, za uro in pol kvalitetne sprostitve. 

Ivica Ogorevc

osorej spet praznik ob ine Komenda, bo, tako 
so resno razmi�ljali na sestanku, prazni ne 
prireditve za ela Godba Komenda.

A. �alar



6

Komenda, 24. marca 2011
Glavna naloga dru�tva je organizacija in 

vodenje krajevne mre�e medgeneracijskih 
programov za kakovostno starost, kar bolj 
konkretno pomeni:

da ozave� amo celotno prebivalstvo o   
kakovostni starosti in potrebi po pripravi 
nanjo;
da ustvarjamo pogoje za smiselno in ka-  

kovostno �ivljenje starih ljudi na podro ju 
med love�kih odnosov;
da zmanj�ujemo osamljenost starih ljudi   

z osebnim dru�abni�tvom in v medgenera-
cijskih skupinah za samopomo ; 
da povezujemo vse tri generacije v smi-  

selno celoto, 
da sodelujemo z In�titutom Antona Trste-  

njaka in z Zvezo medgeneracijskih dru�tev 
za kakovostno starost Slovenije.

Pregled dela v letu 2010
1. Mese ne aktivnosti: Intervizijska sre anja 
voditeljic skupin.
2. Vsakotedenske aktivnosti: Sre evanje v 
petih medgeneracijskih skupinah.
3. Enkratni dogodki: 

11. junij - slovesnost ob 5-letnem delova-  
nju dru�tva, SO�ITJE GENERACIJ v 
Breznikovem domu na Kri�u.
1. julij - sezono 2009/2010 smo v dru�tvu   

zaklju ili z ekskurzijo v Vipavsko dolino z 
ogledom Centra starej�ih Pristan v Vipavi, 
ki so ga odprli februarja lani.
8. do 9. oktober - Zveza medgeneracijskih   

dru�tev Slovenije je organizirala ekskurzijo 
v Augsburg v okviru strokovnega izobra-
�evanja na temo dolgotrajne oskrbe.
V novembru celodnevni seminar dr. Vi-  

ljema � uke o izgorelosti: udele�ile smo se 
ga tri lanice na�ega dru�tva.
V veselem decembru ogled prazni ne   

Ljubljane z manj�im poobedkom na Lju-
bljanskem gradu za lanice medgeneracij-

skih skupin.

4. Priprave za aktivnosti v letu 2011:
Z dru�tvom Kno jica so potekale ve me-  

se ne priprave na �olo kvalitetnega star�e-
vstva: nabor in izbor  dvanajstih predavanj, 
informiranje javnosti, priprava zlo�enke...
Tudi priprave na izobra�evanje kadra za   

delo v medgeneracijskem sredi� u so bile 
precej zahtevne.

5. Sodelovanje pri projektu gradnje Medge-
neracijskega sredi� a Komenda, kjer smo v 
letu 2010 najprej v januarju pridobili (kon no 
po letu in pol) gradbeno dovoljenje, kasneje 
razpis za izvajalca gradnje, poleti izbor Gradi-
telja d. d., kasneje pa prizadevanja za pogod-
bena razmerja, in ustanovitev skupne dru�be.

Program za leto 2011
Poleg stalnih, �e ute enih mese nih in te-

denskih aktivnosti, v letu 2011 �e izvajamo, 
oziroma smo �e v zaklju ni fazi »�ole kvalite-
tnega star�evstva«. Skozi dvanajst ponedelj-
kovih predavanj smo s strokovnjaki obdelali 
dvoje ve jih podro ij in sicer:

otroci v dru�ini: vloga otrok v dru�ini,   
varna navezanost, otro�ko po utje v telesu, 
kaj lahko pri akujemo od mal ka, psihoso-
cialni razvoj otrok, nemirni otrok;
dru�insko so�itje, kjer smo skozi do�i-  

vljanje in graditev odnosov, pa naj bodo to 
partnerski odnosi ali odnosi s starimi star�i, 
iskali dobre re�itve;
eprav so bila predavanja izredno kvalite-

tna, povabili smo 300 dru�in, poskrbeli za 
varstvo otrok med predavanji, je bila udele�ba 
slaba. Zavedanje, da za dobre dru�inske odnose 
potrebujemo dodatna znanja, �e ni raz�irjeno. 
Toda organizatorji bomo vztrajali, ker pa  
verjamemo, da dana�nja dru�ba �e kako potre-
buje tovrstne programe. Zato nameravamo v 
prihodnje �olo kvalitetnega star�evstva organi-

zirati vsako leto in upamo, da bo udele�ba iz 
leta v leto ve ja.

Smo pa skupaj z udele�enci �ole pri�li, po 
mojem mnenju, do dobrega predloga. Ob ina 
Komenda ima namre  odlok, po katerem dobi 
vsak novorojen ek na�e ob ine neko denarno 
nagrado (okrog 200 �). Ljudje smo sicer zelo 
narejeni na denar, toda na teh 200 � se kaj hitro 
pozabi, oziroma se jih lahko zelo hitro potro�i. 
Na� predlog ob inskim slu�bam je, da se na 
omenjeno denarno nagrado ve�e obvezna ude-
le�ba v �oli kvalitetnega star�evstva, kar je 
prav gotovo veliko ve je zagotovilo, da bo 
vloga star�a bolj�a in isto asno tudi la�ja, kot 
pa tistih 200 �.

Tudi te aj prepre evanja padcev v starosti 
je v zaklju ni fazi. Skozi osem dveurnih sre anj 
smo in �e bomo odkrivali, kje vse nas akajo 
pasti in ovire, ki pove ujejo mo�nost padcev. Z 
vsakodnevnimi vajami za ravnote�je in s pola-
ganjem pozornosti na verjetnost padcev, lahko 
marsikak�en padec prepre imo. Statistika pravi, 
da v Sloveniji ve  ljudi umre zaradi padcev, kot 
v prometnih nesre ah. Pa se v javnosti veliko 
govori in ukrepa zaradi prometnih nesre , o 
prepre evanju padcev pa prakti no ni ! Dru�tvo 
bo te aje prepre evanja padcev uvrstilo med 
redne letne dejavnosti in upamo, da bomo s tem 
prepre ili vsaj kak�en padec, ki je v starosti 
lahko �ivljenjsko usoden.

Usposabljanje kadrov za delo v Medgene-
racijskem sredi� u Komenda pa je  inovati-
ven projekt, ki smo ga za eli izvajati v leto-
�njem februarju in bo nedokon an proces. e 
bomo imeli pred pri etkom delovanja medge-
neracijskega sredi� a vsakomese na enodnev-
na izobra�evanja, se bo, ko bo dom za stare 
ljudi odprl svoja vrata, usposabljanje kadrov 
moralo vsekakor nadaljevati. V asu, ko so 
edina stalnica spremembe, so potrebna stalna 
prilagajanja, ki pa so mo�na le, e v kolektivu 
prevladuje kultura u e e se organizacije.

Viktorija Drolec, predsednica dru�tva

Profesor dr. Jo�e Ramov� je najprej nameraval prebrati zadnje poglavje 
iz prostovoljskega dnevnika, ki govori o dialo�ki pa tudi eti ni razse-
�nosti prostovoljstva, a se je temu zaradi sve anega trenutka odpovedal. 
Opozoril je na pomembno pot, ki je bila v Komendi ubrana pri zidavi 
medgeneracijskega sredi� a: najprej temeljita priprava nanj, nato zida-
va; drugje ravnajo obrnjeno. 

V Komendi je v ospredju prizadevanja zdru�itev kakovostnega stara-
nja in so�itja med generacijami. Ob ina se pripravlja na ase, ko bo ( ez 
20, 25 let) v Komendi zelo veliko starih ljudi, za katere bo treba dobro 
poskrbeti. To po ne �e danes v duhu pregovora: Kar seje�, to bo� �el. 

Nato je dr. Ramov� pre�el na korenine zdravega prostovoljstva. Pove-
dal je, da se to v asih razvija v napa ni smeri, kot se je v Nem iji za 
asa Hitlerja, pa v ZDA v razcvetu liberalnega kapitalizma, vendar se 

danes ta dr�ava odlikuje v prostovoljstvu. Pri nas je kot primer »re�eva-
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Medob insko dru�tvo invalidov Kamnik, ki 
vklju uje 1.070 invalidov I., II. in III. Katego-
rije  ter invalide s priznano telesno okvaro, ima 
v svojih vrstah tudi 90 invalidov iz na�e ob ine. 
Dru�tvo je vklju eno v Zvezo delovnih invali-
dov Slovenije in uspe�no deluje na podro ju 
nenehne skrbi za invalide in kvaliteto njihove-
ga �ivljenja. 

Mnogi so se udele�ili volilnega zbora lanov, 
ki je bil 18. marca. Sode  po dobrem razpolo-
�enju in �ivahnih pogovorih, ki sodijo k takemu 
sre anju, in kot je bilo zaznati iz poro il pred-
sednika, tajnice in » nan ne ministrice«, je 
dru�tvo ubralo pot, ki invalidom pomeni ve  
kot le samo dru�enje.

Tako si lani dru�tva, ki to �elijo, lahko 
»privo� ijo« izlete, �portne in rekreativne de-
javnosti, nekateri delujejo v kulturnih dejavno-
stih. Ima pa dru�tvo za svojo moralno in love-
�ko obvezo nenehne stike in ob asne obiske 
bolnih, nepokretnih in materialne pomo i po-

Zgodnja pomlad in pestra dejavnost, ki terja 
veliko organizacijskega dela, e ho e dru�tvo 
nadaljevati nemoteno delo in morda �e kaj do-
dati k svojemu programu, je terjala prvo sejo 
Upravnega in Nadzornega odbora in vseh va-
�kih poverjenikov razmeroma hitro po ob nem 
zboru, kjer je bilo izvoljeno novo vodstvo.

Seja je bila 23. marca, kjer je bilo posebej 
poudarjeno, da je bilo dosedanje delo dru�tva 
tako raz�irjeno in vsestransko, da ga je treba v 
nezmanj�ani obliki in razse�nosti tako tudi 
nadaljevati. Program dela, ki zajema delo vseh 
osmih sekcij, je bil �e predstavljen na ob nem 
zboru in so ga vsi lani dobili tudi na dom. 
Pripomb nanj ni bilo, razmi�lja se pa �e o 
uvedbi novega udejstvovanja lanov � o usta-
novitvi sekcije besednih ustvarjalcev, ki bi s 
svojo ustvarjalnost lahko predstavljali na ra-
znih prireditvah in sre anjih.

trebnih. Veliko lanov je povezanih v razli ne 
dejavnosti Dru�tva upokojencev in z ostalimi 
humanitarnimi dru�tvi in dejavnostmi. 

Dru�tvo nudi pomo  pri ohranjanju zdravja 
po te�kih operativnih posegih ali po nastanku 
invalidnosti, pri ohranjevanju psiho zi nih 
sposobnosti, nudi prvo osebno in socialno po-
mo  ter potrebne informacije. Tudi vklju eva-
nje lanov v razne kulturne dejavnosti in z or-
ganizacijo razli nih ugodnosti (popusti pri 
izposoji knjig v Knji�nici Kamnik), in ostalih 
kulturnih dejavnostih, organizacijo ro nih 
spretnosti v raznih kro�kih in te ajih, izletni-
�tva in obiskov kulturnih prireditev bogati �i-
vljenje svojih lanov. Dru�tvo v okviru svojega 
programa, ki so ga prej�nje leto v  celoti izpol-
nili, in zaradi zadovoljstva lanov s programi, 
tudi za leto�nje leto na rtuje programe v istem 
obsegu vseh na�tetih dejavnosti, ki bodo z na-
kupom novih prostorov dobile �e ve je mo-
�nosti za  izbolj�avo ali celo mo�nost za �iritev 

dejavnosti. Posebej je bila pohvaljena tudi pri-
pravljenost na�e ob ine, ki bo prispevala za 
nakup novih prostorov skupaj 10.000 EUR v 
dveh obrokih.

Izre eno je bilo prisr no povabilo invalidom 
na�e ob ine, da se aktivno priklju ijo delu 
dru�tva, saj bodo tako imeli vse ugodnosti, ki 
jih zagotavlja lanstvo. Informacije je mo  
dobiti na tel. �t.: 01/831-73-62 ali na elektron-
skem naslovu: mdikamnik@siol.net.

Tone Ogorevc 

Viktorija Drolec je predstavila delovanje 
Medgeneracijskega dru�tva za kakovostno 
starost Komenda in povabila lane dru�tva k 
akciji Pozdrav soncu, ki ga bo predstavila 
bralcem v tej ali eni prihodnjih �tevilk na�ega 
glasila. Me�ani pevski zbor bo letos praznoval 
10-letnico svojega nadvse kakovostnega delo-
vanja s celove ernim koncertom, kjer bo kot 
gostja nastopila priznana sopranistka Vladka 
Or�ani . Ta slovesnost bo nepreklicno 26. 12. 
2011 in bo zdru�eno s proslavo Dneva samo-
stojnosti. Balinarska sekcija pa bo letos orga-
nizatorica ekipnega tekmovanja v balinanju za 
gorenjsko regijo.

Tudi v spro� enem pogovoru po koncu ura-
dnega dela je bila izre ena �e marsikaka misel, 
ki bo morda o�ivela kdaj prihodnji .

Novi predsednik dru�tva Janez ebulj je z 
zdravimi pogledi na preteklost in novimi ideja-

mi za delo dru�tva v nastopajo em mandatnem 
obdobju dokazal, da je delo predsednika pre-
vzel z resni nim zanimanjem in veliko mero 
znanja. Gotovo bo prav to znanje in �iroka 
razgledanost vodila dru�tvo tako, da bo obdr-
�alo svoj sloves enega najbolj�ih dru�tev v re-
giji.

Tone Ogorevc  

nja« doma ostarelih (zidal ga je Vegrad, nato ga je, ko mu je za ela trda 
presti, prodal zasebniku) omenil Ribnico na Dolenjskem, zasluge za to 
pa pripisal tamkaj�njemu medgeneracijskemu centru za kakovostno 
staranje. 

V Komendi prostovoljstvo korenini v Petru Pavlu Glavarju in njego-
vem delu za ljudi. Komenda je socialno zelo ute a ob ina, je poudaril 
predavatelj, ki je na koncu  izredno vsebinsko bogatega in zanimivega 
predavanja priporo il: » e ho e� poskrbeti zase, mora� delati za druge!« 
To je treba delati v dialogu, ob upo�tevanju eti nih na el in utu za sta-
rej�e ljudi.

Za njim se je, ko je predavatelj povabil k razpravi na povedano, 
oglasil tudi �upan Toma� Drolec. Povedal je, da je komendski ob ini za 
zidavo medgeneracijskega centra uspelo pridobiti zelo ugoden kredit, 
hkrati pa tudi omenil, kako veliki napori so bili potrebni do danes, da se 
je zbralo in uredilo vse potrebno za za etek zidave doma. Vse skupaj pa 
se je za elo v sobi, kjer je ta ve er skup� ina.

Nazadnje so �e voditeljice predstavile skupine, ki delujejo v okviru 

Medgeneracijskega dru�tva za kakovostno starost Komenda, in njihovo 
delo.

Ve er se je kon al z �ivahnim pogovorom ob prigrizku med �tevilnimi 
udele�enci in udele�enkami letne skup� ine. 

Jo�e Pavli  



8

Tehnolo�ki razvoj, prehod iz industrijske dru�be v dru�bo storitev, po-
stavlja pod vpra�aj koga naslavlja praznik dela. Industrijske delavce, 
delavce, ki opravljajo delo prete�no z rokami in nogami? Praznik dela 
praznuje ve ina dr�av v Evropi, le redke med njimi dva dni. Med slednje 
sodimo Slovenci, ki pri vseh zadevah, ki izhajajo iz korena delo, vidimo 
prilo�nosti za (ne)delo.

Delo delavcev se �e nekaj stoletij navezuje na izkori� anje. Brez delav-
cev ne bi bilo izkori� evalcev dela, torej tistih, ki imajo nekaj ve  in so si 
ta nekaj ve  prislu�ili na hrbtih delavcev z najni�jimi prejemki. Saj druga-
e ne bi bili delavski prejemki tako nizki, e trditev ne bi bila to na. Pohlep 

po denarju, ki ga vodi in udejanja potro�ni�tvo, je dobilo v Sloveniji naci-
onalno goji� e. Na eni strani jadrnice in vile, na drugi strani kruh in Kekec 
pa�teta. Oboje skupaj pa je »normalna« struktura socialne dr�ave. 

Sindikati z vsemi oblikami protesta nasprotujejo zmanj�evanju pravic 
v delovnih razmerjih, v zdravstvu, pokojninskem sistemu in sociali. 
Dr�ava je v pat poziciji. Dr�avni zbor sprejema zakonodajo, ki jo opo-
zicija s sindikati, mladimi, z lahkoto onemogo a. Zakonodajna veja 
oblasti razpada. Tisti, ki imajo najmanj, delavci, se preko sindikatov 
zdru�ujejo z mladimi, v veliko mno�ico ljudi, ki ne dobi zaposlitve. 

Od Slovenije, de�ele pridnih ljudi, ki jo opevajo domoljubne pesmi, 
tako tiste prave, kot one zabavne, ni ostalo veliko. Zato velja izkoristiti 
morebitno toplo vreme in ob pe enju v naravi zau�iti nekaj pomladne 
rado�ivosti. Razglabljanje o prihodnosti naj v teh dneh ostane za politi -
ne zabavlja e. Plavi vlak je �e pred desetletji odpeljal v zgodovino, tako 
da ni skrbi, da bomo karkoli zamudili. 

mag. Stanislav Zarnik, LDS Ob inski odbor Komenda

8. aprila je minilo 21 let od prvih demokrati nih volitev, ko je koalicija 
Demos zmagala in ez mesec dni postavila 1. vlado, ki jo je vodil Lojze 
Peterle. Z veliko zadr�anostjo se govori o klju nem prispevku Demosa 
v procesu osamosvajanja. Kako je tekla zibelka na�i de�eli do danes? 
Ne malokdo ob uti kot bi skrenila s prave poti. Ni pravega poguma, ni 
politi ne volje za gospodarsko in duhovno prenovo Slovenije. Kako je 
v na�i lokalni skupnosti? Zdi se nam potrebno ve krat izpostaviti, da 
mora ob ina poleg z zakonom dodeljenih nalog, delati na �e sprejetih 
prioritetnih projektih, med katerima sta  kot prva kanalizacija in Medge-
neracijski center. Dogovarjanja na sestankih niso dovolj, potreben je 
kompromis in odlo itev. Sedanji utrip ka�e na razhajanja. N.Si uti ve-
liko moralno zavezo, da bi bile obljube iz volilnega programa uresni e-
ne. To pa je skrb za vse ljudi od najmlaj�ih do najstarej�ih. Ponuditi 
na�im ob anom kakovostno, dostojno in prijetno bivanje v doma em 
kraju, tudi tistim, ki v lastnem domu ne morejo ve  sami �iveti. Zato je 
potrebno dobro premisliti in se modro odlo iti ob informacijah, ki naka-
zujejo na dolo ene morebitne nepravilnosti. Ne sprejemamo, da bi se na 
ple ih na�ih ob ank in ob anov, ni  krivih, lomila kopja. Dobili smo 
mandat, da delamo za ljudi in z ljudmi. Obstaja dolo ena mera tolerance 
iz naslova »kdor dela gre�i«, nedopustna pa je zloraba polo�aja za 
osebne koristi ali koristi ciljne skupine oz. merjenje mo i z ene in druge 
strani. Za to tolerance ni. �al pa nam vsakodnevni dogodki v na�i domo-
vini potrjujejo, da po�tenje ni ve  vrednota in ni se potrebno uditi, zakaj 
toliko nezaupanja in dvomov. as pa te e, te e. 

Zarja Velikono nega jutra daje upati, da dobro vedno premaga zlo. 
Danica Zmrzlikar, OO N.Si Komenda

Da bo manj te�av z razumevanjem satire, bomo povedali zgodbo. Na-
vsezadnje, tudi pravljice so bile prvotno namenjene odraslim. Torej, 
nova basen je: Medved Zoki.

Toplo jesensko popoldansko sonce greje hrib nad vasjo in medveda. 
Ta udobno sedi pod hru�ko na robu gozda in hrusta sladke sade�e. Med 
basanjem oprezno pogleduje proti bli�njim hi�am in po dolini, kajti ko-
smatinca �e leta neusmiljeno preganjajo lovci. O itajo mu vse mogo e, 
od divjega lastninjenja do vandalizma, torej upravi eno zaslu�i kletko.

In res, ni minilo etrt ure, �e zagleda kolono v zeleno napravljenih 
postav, ki se po asi vije izmed va�kih hi� in krene po hribu navzgor.

»Mater jim�!« jezno zabrunda. »�e spet!! Po�ten medved ne more 
niti v miru po�reti, kar narabuta! Ni , pot pod tace.« Nerad spusti hru�ke 
v travo in jo urno pobri�e med drevje.

Drvi torej na� medo v dolgih, elegantnih skokih skoz gozd in se na 
dnu mra ne globeli kon no zadihan ustavi v grmovju: »Uf�, uf�, 
uf�, zgleda, da sem na varnem, uf - uf , banda lovska!! Uf�«

Sopihanje privabi radovedno lisico. Pomoli glavo iz listja in pozdravi 
gozdnega kralja: »Ah, ti si, Zoki! Ja, kam pa s tako ihto?«

»Spet me preganjajo, pojma nimam, zakaj?! e ni pravne osnove, jo 
pa najdejo!« se prito�i.

»Tudi sama dobro vem, kako je to res,« pravi lisica, potem se domisli: 
» uj Zoki, vem za ka� o na samem, lahek plen.« Doda: »Ko bi ti le videl 
vse tiste lonce sladkega medu, polne de�e masti in ocvirkov, pa verige 
debelih, di�e ih klobas pod stropom�, e bi ti smr ek samo za trenutek 
oplazil vonj po kra ah pr�uta�mmm�, nebe�ko; te zanima?!«

Zokija, ki mu je slina �e na debelo kapljala prek pove�ene spodnje 
eljusti dol po vampu, vpra�anje zdrami iz zamaknjenosti: »Aha, zani-

ma! Ve� da, zanima! In kak�na je moja naloga?«
»Samo vrata vdre�, pa je! Kar za mano, Zoki, v to smer.«
Glej, �e te e lisica po �ivalski stezi, te e medved za njo, te eta hlastno 

oba po slastno nagrado, vse dokler zdajci - REESK!! - se Zokiju ne 
vdrejo tla! Hru�koljub je padel v izkopano medvedjo past!

eprav papir marsikaj prenese, raje ne bomo zapisali besed, ki so 
prihajale iz globoke jame; nemo ni Zoki je nekam po�iljal tako klobase, 
kot pr�ut in lisico. 

Kaj pa zvitorepka?
»Ups!« izdavi lisi ka dobrotnica, hu�kne v podrast in izgine v somrak.

Naukov te zgodbe je kar nekaj. Od tega, da po�re�nost ni lepa ednost, 
da mora� paziti, kaj si �eli� in komu verjame�, pa tisti znani »kdor z 
malim zadovoljen ni - velikega vreden ni«, itd.. Tega se na�i Slovenski 
»zokiji« o itno �e niso nau ili. Vse preve krat jih premaga pogoltnost in 
�elja po oblasti in denarju. S pohlepom je pa  tako: nikoli ni dovolj, 
vedno je �e nekaj, kar nimamo in bi radi imeli.

Tudi na lokalnem odru nam ne manjka komi no-tragi nih likov in 
posebno v politiki prav mrgoli sme�no-resnih kreatur: velikih lobistov 
za kulturo, �port, moralo, neodvisnost, za razvoj in napredek, biznis, 
penzionerje in kar je �e takega, kar prina�a denar in glasove. Ja, �e sli-
�im: »Pa kaj vzvi�eno naklada?! Naj bo konkreten, e si upa!« Vidite, 
dragi bralci in bralke, bi bil �e konkreten, ampak potem vi niti tega ne bi 
brali. Posebno v teh »arabskih asih« je treba skrbeti za javni red in mir 
in paziti, da sumljiva in politi no nekorektna besedila preve  ne ope ejo 
va�ih nedol�nih o i.

Vseeno vrzimo vsaj eno kost za glodanje: tekst avtorja je na izredni 
seji Sveta ob ine uspe�no (o)hladil razgreto glavo z odvetnikom opre-
mljenega politika izjemnih sposobnosti. Kdo je to? Naj namignemo, da 
gre za samooklicanega »o eta ob ine«.

»Ups!« bi rekla lisi ka: »Ko bo velik, bo pa Glavar, Bismarck, ali kaj 
drugega.«

Stane Mo nik
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Ob inski prora un za 2011 je pod streho. Koliko realnosti je bilo upo�te-
vano pri njegovi pripravi bo pokazal as in morebitni sprejem rebalansa. 
Ta bo predstavljen �e na aprilski seji ter pomeni novo zadol�evanje ob i-
ne. V SDS smo, glede na razmerja v ob inskem svetu, s trenutno spreje-
tim prora unom zadovoljni, saj smo z vsemi svetniki na�li skupni jezik 
za podporo vlo�enima amandmajema. Tako se bo del sredstev, ki je bil 
namenjen ustanovitvi v tem asu nepotrebne komunalne slu�be, prelil v 
izgradnjo ceste oz. plo nika na Gmajnici, s imer bo, poleg splo�ne var-
nosti, zagotovljena tudi varna pot v �olo na�im otrokom. Te zadeva tudi 
drugi amandma, ki po nekajletnih obljubah kon no le zagotavlja sredstva 
za izgradnjo otro�kih igral v naseljih Nasov e in Suhadole. 

Konec marca je bila na pobudo dela svetnikov, tudi obeh iz vrst SDS, 
sklicana izredna seja ob inskega sveta, katere namen je pridobiti iz r-
pnej�e podatke o upravljanju Poslovne cone. Na podlagi sprejetih skle-
pov, ki omogo ajo vpogled v delo PCK, pravo delo svetnike �ele aka, 
zato o tem ve  drugi . Ve  si lahko sproti preberete v lankih na na�i 
spletni strani. 

Pomlad je letos zaznamovana s sindikalnimi referendumi. Aprilski, o 
malem delu, je �e za nami, pokojninski nas predvidoma aka v za etku 
maja. Za oba zakona velja, da tistim, ki jih s svojo vsebino zadevata, ne 
prina�ata pozitivnih sprememb in sta dale  od deklarativne naravnanosti 
vladne opcije. So pa zato pred nami tudi veseli dnevi, v katerih Vam 
�elimo kar se da prijetno praznovanje vseh treh praznikov v krogu naj-
bli�jih. 

Bojan �kof, predsednik OO SDS

Na ob nem zboru KO ZB 21. marca smo si lani ZB za vrednote NOB 
imeli marsikaj povedati. Ugotavljali pa smo tudi nekatere probleme, ki 
nas �ulijo; pa ne samo na�e lane, ampak ljudi v na�i domovini Sloveni-
ji. Na�a organizacija ZB se s politiko ne ukvarja, vendar nas nekateri 
politi ni dogodki v to silijo.

Ni in ne sme nam biti vseeno, kako bomo �iveli v prihodnosti in kako 
se obravnava na�a slavna polpretkla zgodovina NOB; zgodovina, ki so 
jo soustvarjali slovenski domoljubi dedje in o etje. V boj so �li v trdnem 
prepri anju v zmago nad okupatorjem in na lep�o prihodnost v svobodi. 
To se je sicer uresni ilo med vojno z velikimi love�kimi �rtvami, ki bi 
jih dana�nji �ivelj moral bolj spo�tovati, predvsem tisti na najvi�ji dr-
�avni ravni. 

V zadnjem asu je slovensko javnost dodobra pretreslo nekaj dogod-
kov, ki Sloveniji niso v ast. Ti negativni dogodki so se zvrstili od do-
ma e klerikalne populacije, italijanske iridente, in vse do hlastanja po 
na�i slovenski zemlji na Primorskem. Zgodovina 2. svetovne vojne na 
na�ih tleh je v o eh nekaterih mlaj�ih zgodovinarjev popolnoma izkri-
vljena. Znana zgodovinarka Tamara Grisman-Pe ar govori o na�i pol-
pretekli zgodovini o teh totalitarizmih - fa�izmu, nacizmu in komunizmu. 
Pozablja pa, ali pa se spreneveda na najhuj�ega, na klerofa�izem, ki se 
je mo no razrastel med NOB s pomo jo RKC in njenih dostojanstveni-
kov. Klerofa�izem je v bistvu zdru�eval vse slovenske dejavnike, ki so 
se udinjali okupatorju in povzro ili v Sloveniji najve  strahot in gorja. 
O NOB dolo eno usmerjeni pisci zgodovine pi�ejo zelo malo ali ni . 
Dajejo vtis, da so svoje znanje pridobili pod taktirko klerikalnih ideolo-
gov; vsem pa je cilj oprati medvojno kolaboracijo z okupatorjem in jih 
prikazati kot borce za svobodo. Prav to po ne tudi dr. Jo�e Plut, dipl. 
teolog, v knjigi, ki jo je napisal ob 10. obletnici voja�kega vikariata v 
slovenski vojski. V knjigi Voja�ki vikariat »opeva« hlapce, ki so se 
udinjali okupatorju za borce proti komunizmu in nacizmu, kar je lice-

merje brez primere. �e bolj �alostno pa je, da se na� dr�avni vrh zelo 
medlo odziva na tak�no izkrivljanje zgodovine. Dogodkom v Sloveniji 
pa se pridno pridru�ujejo tudi ob meji v sosednji Italiji. Manipulacija, ki 
so si jo privo� ili na plakatu, ki je vabil na prireditev v ob ini Bastia-
Umbria, Sliko eksekucije fa�isti nih vojakov nad slovenskimi civilisti v 
NOB so uporabili kot partizansko pobijanje Italijanov pred fojbami. 
Sledili so �tevilni protesti slovenskih domoljubnih organizacij, dr�ava 
pa je tu zaspala in se odzvala zadnja. Prav tako se na dr�avni ravni ni  
ne ukrene proti razprodaji slovenske zemlje na Primorskem. To se doga-
ja �e vse od vstopa Slovenije v Evropsko skupnost in ukinitve �engenske 
meje. Po statisti nih podatkih je bilo do konca lanskega leta prodano 
tujcem �e 1253 nepremi nin, od tega 802 italijanskim dr�avljanom. 
Znano je, kam to vodi, ko bo zaledje Trsta poseljeno prete�no z italijan-
skim prebivalstvom in ko bo dozorel as, bo Italija zahtevala revizijo 
Osimskih sporazumov; potem pa vemo, kaj nas aka. V bran temu je 
Civilna iniciativa za Primorsko in Kras ter ZZB Ajdov� ina � Vipava 
organizirala zbiranje podpisov za peticijo, s katero bi vlado prisilila v 
internacionalizacijo in za� ito obmejnega obmo ja Primorske. Tej akci-
ji se je pridru�ila tudi KO ZB Komenda in zbrala 48 podpisov.

O problemih, ki se porajajo v Sloveniji (pa tudi v na�i ob ini) smo na 
ob nem zboru 
govorili in za-
vzeli stali� a; 
vendar o tem 
ob kak�ni drugi 
prilo�nosti.
Filip �eleznik, 
predsednik KO 

ZB Komenda 

Tako kot vsaka stvar ima tudi starost in vse kar pride z njo, svojo 
ceno. Komend ani smo se tega obdobja love�kega �ivljenja zavedli 
dovolj zgodaj in se tudi dogovorili kako bomo uredili sobivanje gene-
racij.

�e pred leti smo za vse dogovorjeno  za eli pripravljati teren. Prva 
poteza je bila seznanitev im �ir�ega kroga ljudi, potem za etek izvaja-
nja izobra�evalnih programov in na koncu, to pa je �e sedanji as, se 
moramo dogovoriti �e za prostor - hi�o � Medgeneracijski center, kjer se 
bodo vsi ti na rti tudi uresni evali.

No, tu se je pa dokon no zapletlo, saj se izvoljeni predstavniki ljud-
stva, nikakor ne moremo zediniti o ceni za izgradnjo Medgeneracijskega 
centra.

Ob inski svetniki in �upan  moramo skrbeti za dobrobit vseh ob anov, 
zato menim,da je nujno najti skupni jezik in se odlo iti tako, da bo CE-
NA PROGRAMOV, ki se bodo v Medgeneracijskem centru izvajali, 
dostopna na�im ob anom, ki ta center podpirajo, pri akujejo in tudi  -
nancirajo.

Marko Dobnikar, predsednik Ob inske organizacije SD Komenda
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Orkanski veter je v nedeljo, 13. julija, 2008 
v suhadolskih gozdovih povzro il zelo veliko 
�kodo. Podrl je tudi veliko dreves v gozdovih, 
ki pripadata podru�nici sv. Klemena v Suhado-
lah. Les so posekali in odpeljali, ostalo pa je 
veliko vejevja in drugega, kar sta za ela prera-
� ati podrast in trnje. i� enja gozda sta se �e 
v januarju lotila suhadolski cerkveni klju ar 
Ferdinand Lah in �ena Vida, pomagali pa so 
tudi komendski skavti. V soboto, 9. aprila, so 
jima pri pogozditvi goli av na Klemenovem 
hribu s smrekicami, hrasti, e�njami, borovci 
in bukvami pomagali nekateri va� ani in skav-
ti, dru�ina cerkvenega klju arja Igorja Jenka 
pa se je lotila i� enja terena in sajenja gozdnih 
drevesc na parceli nad Mostkom. 

Jo�e Pavli

Sodobni lovek v t. i. razviti dru�bi po raziska-
vah sode  verjame v dobro ali to, da je »nekaj 
nad njim« oziroma veruje v Boga, v veliko 
ve ji meri kot pa verjame v zlo in v posebej v 
njegovega povzro itelja, to je hudi a oz hude-
ga duha. Tudi �tevilni kristjani imajo pomisleke 
v zvezi s tem, da bi hudi  res obstajal, eprav 
je v evangeliju jasno navedeno, da je preizku�al 
tudi Jezusa. Veliko bolj sprejemljiva se tem 
ljudem zdi razlaga, da je zlo odsotnost dobre-
ga.  

Ali je v zlo treba verovati, e vzamemo de ni-
cijo vere iz nove zaveze, ki pravi, da je (vera) 
prepri anje o tem, kar se ne vidi. O tem, kar se 
vidi, nih e ne dvomi. V to, o emer ne dvomim, 
mi ni treba verovati. To vem. Ali vem, da zlo je? 
Komaj kaj je v love�kem �ivljenju, v �ivljenju 
love�tva bolj razvidno (evidentno) od tega. Na-

mre , da zlo je. Je bilo in je. Ali tudi bo v nedo-
gled? To je vpra�anje, ki mu ne vemo odgovora. 

Kamor koli se ozremo, povsod nas spremlja 
zlo, je okrog nas in nazadnje, e smo po�teni, 
tudi v nas. Ni treba navajati odlomkov iz aso-
pisja in revij, ni treba na�tevati vsega, s imer 
nam stre�ejo zvo niki, tv ekrani in ra unalni�ki 
brskalniki. Prav danes berem na 24 ur.com o 
grozljivih obredih izganjanja hudi a, ki da se 
odigravajo tam in tam. Dovolj se je po�teno 
ozreti vase. �e pred dvema tiso letjema je Pa-
vel zapisal: �Delam, kar no em.� Kaj naj re em 
ob poro ilih o zlorabah otrok celo v okoljih, 
kjer naj bi veljalo, da je tisti, ki pohuj�a katere-
ga od najmanj�ih, vreden, da se mu obesi 
mlinski kamen za vrat in izgine v globo ini 
morja. Pa, �al, tudi ma� evanje ne izbri�e te-
meljne krivice, ki je bila prizadejana in je ne-
dol�no �ivljenje za zmerom zaznamovala. 

Bolj vznemirljiva se mi zdi ugotovitev, da je 
sredi zla tudi dobro. Dobro je, naj povem malo 
rno-belo, gra no, celo te�je razlo�ljivo od 

zla. Sredi pekla nacisti nega tabori� a je na 
primer p. Maksimilijan Kolbe izbral prosto-
voljno smrt od lakote, da bi re�il o eta mnogih 
otrok. In ga je re�il. �e bolj se udim temu, da 
je esesovec ali kar je pa  �e bil, sploh sprejel to 
zamenjavo. Logi no in v stilu trenutka bi bilo, 
da bi v smrt poslal oba. Tudi e bi bil en sam 
Kolbe, da ne govorimo o materi Tereziji in 
drugih, bi bilo to dovolj za znamenje...

Dobro in zlo sta za nas ljudi love�ki kate-
goriji. Postavljen sem pred izbiro in storil bom, 
kar pa  bom. Ni treba, da bi bil za to kriv hudi  
ali zaslu�en Bog. In vendar je v nas neki notra-
nji vzgib, - ki ni popolnoma odvisen od nas, 
ampak ga najdemo,- ki nam narekuje, kako in 
kaj. Hvali nas, ko delamo prav in graja, kadar 
vemo, da bi lahko storili ve  in bolje, druga e, 
pa nismo naredili tako.

Kdo ve, ali hudi  je ali ga ni. Zanesljivo pa 
vemo, da je lovek mnogokrat bil in je najhuj�i 
�hudi �. Kakor je pred leti rekel dr. Trstenjak v 
enem svojih predavanj: �Za loveka gre, ne za 
Boga! Bog ostaja v svoji prese�nosti neprizadet 
tudi ob vseh lovekovih zanikovanjih.� 

Ali pa je lovek �e naprej pripravljen svoje 
�ivljenje po love evati, e samega sebe razu-
meva le �e kot najvi�jo funkcijo dvojne vija -
nice in sebi nega gena?

Zares najbr� ni treba, da bi pozabili na vsa 
plemenita spoznanja, ki nam jih do dana�njega 
dne ohranja kultura v vseh svojih razse�nostih, 
med katere spadajo neizbrisno tudi vera, upa-
nje in ljubezen. 

Matija Rem�e, marec 2011

�upnijska cerkev sv. Petra v Komendi je �e za 
asa �upnika Petra PavlaGlavarja leta 1753 

dobila iz Rima truplo mu enca sv. Urbana. 
Polo�ili so ga pod menzo glavnega oltarja, v 
Komendo pa so zaradi njega za eli prihajati 
�tevilni romarji. Stro�ke za prevoz relikvije ter 
marmorne stopnice z menzo vred je poravnal 
baron Peter Jakob de Testaferrata, ki je bil po-
leg Glavarja velik ljubitelj in zbiratelj relikvij. 
Po njunih zaslugah je komendski glavni oltar

dobil �e �est relikviarijev: dva lesena v atiki, 
okra�ena z listno ornamentiko in Testaferrato-
vim grbom, in �tiri srebrne ob ni�i in ob taber-
naklju, dva s Testaferratovim in dva z Glavar-
jevim grbovnim � itkom. Ob prevozu 
posmrtnih ostankov sv. Urbana v Komendo je 
Glavar dal v spomin na velik dogodek natisniti 
tudi podobico tega svetnika.

V nedeljo, 27. marca, dopoldne pa je ko-

mendska �upnijska cerkev dobila tudi relikvije 
prvega reda (del ek kosti) bla�enega �kofa 
Antona Martina Slom�ka. 

�upniji in cerkvi jih je podaril upokojeni 
mariborski nad�kof dr. Franc Kramberger, ki je 
to nedeljo na pro�njo komendskega �upnika 
Zdravka �agarja obiskal Komendo in ma�eval 
v na�i �upnijski cerkvi. Tajnik �upnijskega 
pastoralnega sveta Komenda Ferdinand Lah je 
po evangeliju v imenu komendske �upnije 
nad�kofa Krambergerja prosil, naj dovoli za-
sebno in javno e� enje relikvij prvega bla�e-
nega med Slovenci. Po nad�kofovem dovolje-
nju je dru�ina Perme z Mlake v spremstvu 
ministrantov in mo� s sve ami prinesla relikvi-
arij pred oltar, kjer je dobil za asno mesto, 
dokler mu ne bodo na�li trajnega. 

Nad�kof Kramberger je komendskim �u-
pljanom za�elel, naj jim relikvije bl. Antona 

Martina Slom�ka pomagajo pri duhovni pri-
pravi na misijon, ki bo v na�i �upniji letos v 
adventu, ter k molitvi, naj jim �kof Slom�ek

izprosi potrebnih duhovnih dobrin.
Ob koncu ma�e sta se nad�kofu zahvalila 

Ne�ka in Bla� Zupan i  s Kri�a.  
J. P, foto: Ferdinand Lah
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Zastoj srca lahko doleti vsakogar, ne glede na 
starost, spol ali zdravstveno stanje. Vedno ga 
povzro i nenadna aritmija � motnja sr nega 
ritma. Ve inoma doleti povsem zdrave ljudi 
in teh je pribli�no v Sloveniji 4000 na leto. 
Ker se lahko vsak laik znajde v okoli� inah, 
ko bo lahko s pravilnim ravnanjem svojcu, 
prijatelju, znancu ali celo neznancu re�il �i-
vljenje, je toliko pomembnej�e, da ga prepo-
zna in pravilno ukrepa, �e zlasti, e gre za 
najhuj�o obliko zastoja srca, nenadno sr no 
smrt! 

Te�ave loveka, ki potrebuje na�o pomo , 
moramo najprej prepoznati. Bolnik se nepri a-
kovano in najve krat brez prej�njih znakov 
zgrudi, je nemo en in izgubi zavest. Na klic se 
ne odziva, tako reko  ne morete ga zbuditi. 
Pogosto ima kr e, zato naj vas ne zavede, da 
gre za bo�jast oziroma epilepti ni napad. Lah-
ko tudi hrope, nato bruhne in uide mu se  in 
blato. Za ne se postopek umiranja. e sumimo, 
da je vzrok srce, za nemo postopek osnovnega 
o�ivljanja.

Postopek o�ivljanja je slede i: klic na �tevil-
ko 112, kjer kratko in jedrnato povemo ime in 
priimek, od kod kli emo, kaj se je zgodilo in 
stanje prizadete osebe. Nadaljujemo z osnov-
nim sr nim o�ivljanjem, in sicer: prizadeti 
osebi najprej sprostimo dihalne poti in e ne 
diha mu dajemo umetno dihanje usta na usta (2 
vpiha). e  ni odziva za nemo z masa�o srca 
� pritisk na spodjo tretjino prsnice v ritmu 
okoli sto na minuto in prsni ko� se mora pri 
tem ugrezniti vsaj za tri do pet centimetrov, na 
vsakih petnajst masa� se priporo a en vdih 
usta na usta. e ne zmoremo osnovnega o�i-
vljanja bolnika vsaj mo no stresamo in mu 
polo�imo glavo ni�je od telesa (»spustimo kri 
v glavo«). 

Edini poseg, ki lahko obudi delovanje srca, 
je elektri na de brilacija. e bolnika de brili-
ramo v treh minutah po izgubi zavesti, lahko 
o�ivimo tudi 80 odstotkov umirjajo ih src. 
Kadar je zamuda ve ja kot deset minut, so 
mo�nosti za uspeh ni ne. Da bi zmanj�ali za-
mudo do prihoda zdravni�ke ekipe, ki lahko s 

svojim znanjem in elektri nim de brilatorjem 
o�ivi srce, so se tudi v Sloveniji uveljavili sa-
modejni zunanji de brilatorji - aparat za lai no 
o�ivljanje srca. To so naprave, ki jih namestimo 
na bolnika, same pa prepoznajo motnjo ritma 
in de brilirajo, e je potrebno. Ravnanje z nji-
mi je zelo preprosto, navodila so na aparatu in 
sam nas glasovno vodi skozi celoten postopek 
de brilacije in ne predstavlja nevarnosti za 
po�kodovanca in osebo, ki ravna z njim. Z 
aparatom za asno ohranimo �ivljenjsko po-
membne organe, kot so srce in mo�gani. Lahko 
bi rekli, da bolniku »kupimo ali podarimo« 
pomembne minute do prihoda urgentne zdrav-
ni�ke ekipe.

Ljudje se moramo znebiti strahu ali panike 
pri nudenju pomo i, toda vsaka pomo  je 
bolj�a, kot samo akati na prihod zdravnika. 
Sedaj imamo tudi v ob ini Komenda de brila-
tor, ki je name� en v prostorih Prostovoljnega 
gasilskega dru�tva Moste. 

Z dobrimi nameni, za dober namen.
Olga Hace

Zveza zgodovinskih dru�tev Slovenije je kot 
37. zvezek zbirke Zgodovinskega asopisa leta 
2009 izdala knjigo zgodovinarja dr. Branka 
Maru�i a z naslovom Meja evi iz Komende in 
podnaslovom Slovenska dru�ina v dogajanjih 
miru in vojne. Pisca je, kot je povedal pri 
predstavitvi knjige 19. marca v prostorih nek-
danje Glavarjeve bolni�nice v Komendi, k pi-
sanju nagnilo to, da je bila njegova mati Vida 
h erka Andreja Meja a iz Komende, »ohranje-
no in urejeno dopisovanje moje matere Vide z 
mojo staro materjo Franjo« (to dopisovanje se 
je za elo takoj po Vidinem odhodu v Solkan 
maja 1931, ko se je poro ila z zdravnikom dr. 
Francem Maru�i em) ter »poklicna radove-
dnost zgodovinarja /�/, da spoznam domo-
znansko delovanje mojega starega o eta An-
dreja Meja a«. Pri pisanju se je opiral na 
dosegljive vire in literaturo, vodil pa ga je an-
ti ni rek, da je »prva naloga zgodovine, da ne 
zamol i resnice in da ne govori neresnice«. 

»Moj temeljni namen je bil, da poka�em na 
usodo neke slovenske dru�ine v mirnem in 
vojnem asu, da opozorim, kako preteklost ni 
rno bela in kak�no zlo je vojna, da je posebno 

stanje duha, ko pravila �ivljenja obmolknejo in 
ko veljajo posebni nenapisani zakoni. Vojna je 
tudi as razli nih in usodnih odlo itev. Njih 
pestrost nazorno poka�e tudi, recimo ji kar saga 
o Meja evih iz Komende,« je povedal avtor za 
potomce Meja evih pa tudi za zgodovino Ko-
mende pomembnega dela, ki je za svoje obse-
�no znanstveno-raziskovalno in pisateljsko 
delo prejel visoka priznanja in nagrade.

Sama knjiga je razdeljena na poglavja: Me-
ja ev rod, Meja evina, Andrej Meja , V Ko-
mendi med prvo in drugo svetovno vojno, V 
drugi svetovni vojni, Nasledniki, sklepajo pa jo 

Priloge in povzetka v italijan-
skem in nem�kem jeziku ter 
imensko kazalo. Je bogato sli-
kovno in tudi druga e dokumen-
tirana. Njena najve ja vrednost 
je poleg prikaza Meja evih, zla-
sti �e o eta Andreja in matere 
Franje in njunih petih otrok � 
Vitka, Franceljna, Lojzeta, Mil-
ke in Vide � na podlagi pisnih in 
drugih virov ter zanesljive lite-
rature trajna zapisana ohranitev 
te ugledne in pomembne dru�ine 
za Komendo in Komend ane. 

Kako je tak�na knjiga po-
membna za krajevno zgodovino 
in �ir�e, je pri predstavitvi povedal njen soure-
dnik docent na Filozofski fakulteti v Ljubljani 
dr. Bojan Balkovec.

Prof. France Pibernik, na� rojak iz Suhadol 
pri Komendi, je spregovoril o pomembnih do-
ma ih in drugih osebnostih iz asa med prvo in 
drugo svetovno vojno, s katerimi se je dru�il 
Andrej Meja , so ti obiskovali Meja eve v 
Komendi (Janez Evangelist Krek, dr. Anton 
Koro�ec, Janez �trcin �), obudil pa je tudi 
spomin na same Meja eve. 

Predstavitve knjige, ki jo je na pobudo Kle-
mena Pibernika iz Suhadol pri Komendi pri-
pravila Ustanova Petra Pavla Glavarja Komen-
da, umetni�ko pa sta jo obogatila Katja 
Ravnikar z igranjem na citre in Jo�e Pavli  z 
recitacijo svoje pesmi Oda domovini, se je 
udele�ilo zelo veliko ljudi. Dovr�eno jo je vo-
dila predsednica UPPG Komenda dr. Marta 
Ciraj, ki je pripravila tudi program predstavi-
tve. Na koncu je k besedi povabila tudi poslu-
�alce, med katerimi so bili tudi �tevilni potom-

ci Meja evih. Oglasili so se zlasti tisti navzo i 
doma ini, ki so �e dobro poznali Meja eve 
(Klemen Pibernik, Marko Zadrgal iz Komende, 
Lovro Grkman s Kri�a), pa tudi zgodovinar 
Jo�ef Ciraj, ki je povedal o zanimivem na-
klju nem sre anju z enim od Meja evih po-
tomcev. Ti so iz spomina izbrskali dragocene 
podatke o Meja evih. Marta Ciraj je na koncu 
na pobudo ene izmed udele�enk, da bi Meja e-
vi potomci �eleli imeti kak spomin na Meja e-
vino (morda vsaj kak�no �lico) pozvala vse, ki 
hranijo odnesene predmete iz med drugo sve-
tovno vojno izropane in po�gane Meja eve 
doma ije, naj te prinesejo na Ob ino Komenda, 
da jih bodo vrnili Meja evim potomcem kot 
drag spomin na njihove prednike. Vnukinja 
Andreja Meja a Nada Slokar iz Ljubljane je po 
predstavitvi knjige povedala, da so Meja evino 
najprej en teden ropali Nemci, nato pa so do-
ma ini za eli iz nje odva�ati in odna�ati, kar je 
�e ostalo. 

- J. P.
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Od 25. do 27. marca je Orientacijski klub Ko-
menda v sodelovanju z Orientacijsko zvezo 
Slovenije v Komendi pripravil trening vikend 
mladinskih reprezentanc. Da bo na�a ob ina v 
lepem spominu ostala skoraj petdesetim mla-
dim �portnikom, zasluge ne gredo samo lanom 
doma ega orientacijskega kluba, pa  za pomo  
pri izvedbi velja zahvala ravnateljici O� Ko-
menda Moste Miri Rek, Branetu Marnu in 
sponzorjema tesarstvu �tebe ter piceriji Hram 
Gorjan. 

Orientacijsko tekmovanje za Pokal Komen-
de 2011je uspelo! Komenda je na son no nede-
ljo, 3. aprila, gostila 3. tekmo leto�nje Sloven-
ske orientacijske lige, ki je v elitni kategoriji 
�tela tudi za Dr�avno prvenstvo v orientacij-

skem teku na ultra dolgih progah. Tekmovanja 
na tak�nih razdaljah so razmeroma redka in 
zato zelo privla na. Na prizori� u dogajanja, 
Planinskem domu na Podbor�tu, je bilo �ivah-
no, tekmovanja se je udele�ilo prek 200 orien-
tacijstov, med njimi tudi nekaj tujih iz Italije, 
Avstrije, Hrva�ke in Srbije. V tekmi za DP se 
je od na�ih tekmovalcev najbolje odrezal Jure 
Zmrzlikar, ki je bil peti. Nadvse so nas razve-
selile zelo dobre uvrstitve komendskih mladih 
orientacijstov, kar je po pohvali Orientacijske 
zveze Slovenije dodaten pokazatelj kvalitetne-
ga dela v klubu. Kot je povedal Robert Slapnik, 
vodja prireditve, je bilo tekmovanje z vsemi 
spremljajo imi dejavnostmi na visoki ravni: 

» e �elimo, da se bodo tekmovalci vra ali, 

Turisti no dru�tvo je �e vrsto let v aprilu orga-
niziralo istilne akcije, lani pa so se prvi  lotili 
celovite akcije skupaj s krajevnim odborom 
O istimo Komendo v okviru vseslovenske ak-
cije O istimo Slovenijo.

»Leto�nja akcija po �tevilu udele�encev ni ta-
ko velika in predvidevam, da tudi smeti oziroma 
odpadkov ne bomo nabrali toliko kot lani. So pa 
bili tudi letos �e ob 8. uri spet med prvimi lani 
Ribi�ke dru�ine Bistrica, ki se jim �e posebej 
zahvaljujem. Sicer pa so v akciji prakti no vsa 
dru�tva v ob ini in tudi ob ani,« je na za etku 
akcije povedal predsednik TD Vid Koritnik. 

Po kon ani akciji, ko so se udele�enci zbrali 
pri lovski ko i na Kri�u, pa je ocenil: »Bila je 
uspe�na akcija. Sodelovalo je okrog 250 udele-
�encev dru�tev oziroma ob anov in okrog 100 
�olarjev ter 60 starej�ih otrok iz vrtca, kar je bila  
�e posebno vzgojna odlo itev vodstva Vrtca 
Mehur ki Komenda. V petih urah, od 8. do 13, 
smo v ob ini nabrali kar 35 ton smeti in odpad-

kov. Ob ini, ribi em, konjenikom in vsem, ki so 
sodelovali in nam pomagali pri dobavi vre , 
rokavic�, �e posebej iskrena hvala.« (Celovi-
tej�o oceno bomo objavili v majski Aplenci).

Zadovoljna je bila tudi predsednica Odbora 
O istimo Komendo Heli Drolec: »Letos je pre-
cej manj odpadkov, so se pa koordinatorji potru-
dili in organizirano  sodelovali pri usmerjanju 
udele�encev. Mislim, da je akcija uspela.«

Zanimivosti med dopoldanskim sre evanjem 
z udele�enci po ob ini ni manjkalo. Med nena-
vadnimi odpadki sta bila »odpisan« avto v 
strugi potoka Kne� in kopalnica, ki je po pre-
novi kon ala v gozdu. Na Gori smo sre ali  
lane Skakalnega komiteja in Ano Jeraj, ki se 

je v potoku kar po�teno okopala do pasu. Imela 
pa je imela sre o v nesre i. Na�la je namre  
denarnico z vsemi dokumenti oziroma naslovi, 
a brez denarja; kot tisti nesre ne�, 
ki so ga ozmerjali, da ga naj bo 
sram, ker so na veselici na�li njego-
vo prazno denarnico. Na poti proti 
lovski ko i smo sre ali Eda Grme-
ka s lani kro�ka Kamenkost, v 
Suhadolah Petra Pibernika s sku-
pino, v Poslovni coni pa svetnika 
Romana Gro�lja, Mirka Kepica, 
�upana Toma�a Drolca, ki je na-
povedal, da bo slovesno odprtje 
Poslovne cone 14. maja ob 16. uri 
in povabil vse ob ane na slovesnost, 
na Klancu Klan�ke fante, na Pod-

bor�tu stanovalce novega naselja, v Zelenem 
gozdi ku ob Petrolovem bencinskem servisu v 
Mostah pa stanovalce, ki so istili in urejali 
nanovo zgrajeno otro�ko igri� e, za katerega 
sta skupaj s stanovalci �e posebej zaslu�na 
Primo� Plantari  in Miroslav Gojdina.

Andrej �alar 

jim je treba nuditi ve , kot je obi ajno. Na� cilj 
je, da v prihodnjih letih organiziramo tekmo-
vanje, ki bo v Komendo privabilo 500 in ve  
tekmovalcev iz vse Evrope, kar nam je v prete-
klosti �e enkrat uspelo. Glede na dana�njo or-
ganizacijo, se nam ni potrebno bati. Rad bi se 
zahvalil vsem sodelujo im: lanom kluba, 
star�em in tudi sponzorjem.« 

Vsi, ki bi vas orientacija zanimala, lahko 
informacije pridobite na www.o-tek.si ali na 
e-naslovu orienteering.komenda@gmail.com .

Nejc Zorman, OK Komenda 
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Od skromnih za etkov s petimi razstavljavci na 200 kvadratnih metrih 
in ne ravno �tevilnimi obiskovalci pred dobrimi petnajstimi leti je sejem 
v Komendi postal specializirana sejemska prireditev na 22.000 kvadra-
tnih metrih urejenega razstavnega prostora. Na njem je od 25. do 27. 
marca predstavljalo kmetijsko, gozdarsko in gradbeno mehanizacijo 
doma ih in tujih poznanih velikih proizvajalcev blizu 500 zastopnikov 
in razstavljavcev. Posebno pozornost pa so tokrat na tem sejmu nameni-
li vrti karjem. Med 
prave sejme doma 
in vse bolj tudi v 
tujini pa ga je poleg 
razstavljavcev in 
raznovrstne ponud-
be uvr� al tudi  se-
jemski  program 
varnega vklju eva-
nju kmetijske me-

hanizacije v cestni promet, prikaz varne uporabe mehanizacije in posa-
meznih izdelkov ter razstava �ivine. Predstavljena je bila slovenska 
avtohtona cikasta pasma (bohinjska cika) z ocenjevanjem  kolekcij 
plemenic po odbranih bikih in predstacvitvi9jo pravilno zorjenega mesa 
cikastega goveda.  

Organizator sejma, predsednik Konjeni�kega kluba Komenda in a-
stni ob an ob ine Komenda Alojz Lah je ob odprtju �e posebej poudaril, 
da je bil sejem s programom predstavitve sodobne tehnologije, raznovr-
stne mehanizacije, opreme  naravnan k resnemu opozorilu in k podpori 
pridelave zdrave, doma e prehrane, ki naj bo v ponudbi, trgovini prija-
zna doma emu � slovenskemu kupcu. 

»K temu cilju in 
podpori pa mora te�iti 
tudi vlada oziroma 
kmetijsko ministrstvo. 
Slovenska, zdrava hra-
na naj bo namre  zdra-
va podlaga gospodarje-
nju slovenskega kmeta 
in cenovno ter kvalite-
tno zdravju Sloven-
cev.«      

Ugotovitvi in opozorilu Alojza Laha pa so ob odprtju pritrdili tudi 
direktor Direktorata za kmetijstvo v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano 

Branko Ravnik, predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice Slove-
nije Ciril Smrkolj in �upan Ob ine Komenda Toma� Drolec, ki so 
(tradicionalno skupinsko) s predsednikom Lahom sejem odprli. V treh 
dneh si ga je potem  ogledalo prek 50.000 obiskovalcev.

Andrej �alar

 Ro�e za gredice,

 ro�e za parke,
 ro�e za balkone,
 ro�e za okna,
 ro�e za obe�anke,
 ro�e za vsakogar
 in vse za ro�e.
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Eden izmed zastavljenih ciljev na operativnem podro ju je bila tudi 
udele�ba na FireFighter Challenge tekmovanjih, vendar �ele v drugi 
polovici leta, saj so priprave za tovrstna tekmovanja naporna in dolgo-
trajna. V za etku marca pa se je pokazala prilo�nost za udele�bo na Fi-
reFighter Flughafen tekmovanju v Dortmundu. Ker smo se lani sep-
tembra prvi  sre ali s tovrstnim tekmovanjem in smo vedeli kak�en 
napor terja udele�ba, smo se odlo ili, da  preizkusimo na�o pripravlje-
nost. Tako smo s trenutno »formo« od�li v Nem ijo.

Na pot smo se odpravili v petek v jutranjih urah. Pred nami je bilo 
dobrih 11 ur vo�nje in kljub dobremu razpolo�enju je bila v zraku nape-
tost, saj udele�ba na tekmovanju, ki ga opravi eno imenujejo najte�ji 
dve minuti v �portu, ni enostavna. 

Naslednje jutro smo se odpravili na letali� e, saj je bilo tekmovanje v 

enem od letali�kih hangarjev. Pridru�ili smo se ekipi  FireFighter Team 
Slovenija in za elo se je zares. Zaradi na�e nenapovedane odlo itve za 
nastop, smo uspeli vriniti na tekmovanje le Davida in Matica.

Na sre o so na�i tekmovalci led prebili v tekmovanju dvojic, kar je 
bilo dobro za spoznavanje poligona. Samo tekmovanje je bilo izredno 
hitro, saj je bilo na startu preko 140 gasilcev iz domala cele Evrope 
(Nemci, Avstrijci, Poljaki, Francozi,�) in nekaj tudi iz Kanade in ZDA.

e nas vse gasilce �irom sveta dru�i ena misel »pomagati bli�njemu«, 
smo Slovenci izstopali v spodbujanju na�ih fantov, saj je ob nastopu 
slehernega hangar dobesedno oglu�el. Da pa nismo izstopali le v spod-
bujanju, smo pokazali tudi z dose�enimi rezultati. Tako je An�e Habjan 
iz Radovljice dosegel neverjetno prvo mesto v konkurenci do 30 let, 
Gregor Stanonik pa 6. mesto. Skupaj  sta v dvojicah zasedla 3. mesto. 
Tudi David Brodar s 16. mestom in Matic Zupan s 43. mestom v 
konkurenci gasilcev iz cele Evrope ni od muh. Bravo fanta!

Kako je stati med ob instvom in poslu�ati na�o Zdravljico sredi 
Nem ije?  Hja, bilo je zares neverjetno. (Ve  na spletni strani PGD 
Moste, kjer je tudi  lm ).

Da s tovrstnimi tekmovanji mislimo resno, smo si v zgornjih prostorih 
uredili  tnes, ki bo slu�il tako za bolj�o  zi no pripravljenost operativne 
enote in vseh, ki se zavedamo, da je  zi na pripravljenost nujna, kot za 
tiste, ki se bodo posku�ali znebiti kak�nega kilograma.

V leto�njem letu nas aka �e kar nekaj tekmovanj. Tako bo prvo �e 
avgusta na Poljskem, septembra v Ljubljani, potem v Berlinu,� 

Mislim, da si tovrstna tekmovanja zaslu�ijo vso podporo, saj je nena-
zadnje  zi na pripravljenost operativcev klju  za uspe�no posredovanje 
in nudenje pomo i. 

Za sedaj si udele�bo  nanciramo sami (iz lastnih �epov), saj tovrstna tek-
movanja tako za GZ Slovenije, kot za na�o GZ o itno niso »primerna«.

Poveljnik 020

Gasilci si zimskega spanja ne moremo privo� iti. Na�e aktivnosti pote-
kajo skozi celo leto, le da se v spomladanskem asu mo no stopnjujejo. 
Na� novi prizidek potrebuje nekaj asa, da se malo osu�i, a vendar je na� 
pe ar Franjo Verhovnik polo�il vse plo� ice, ki nam jih je uspelo kupiti. 
Tudi na�i pleskarji so za eli z  delom, uredili pa smo okolico in zasejali 
travo. Nadaljevali bomo spet, ko se bo nabralo kaj denarja.

Na�e lanice A so kon ale zimsko ligo »hitro spajanje sesalnega vo-
da«. Udele�ile so se vseh petih tekem in v skupnem se�tevku zasedle 
odli no 4. mesto. Le nekaj sekund jim manjka, da bodo enakovredne 
ekipam, ki so sodelovale na gasilskih olimpijadah, kar je tudi na� cilj. 
Sedaj trikrat na teden trenirajo za poletno ligo »vaja z motorno brizgal-
no«. Bravo punce!

Gasilska mladina se je udele�ila tekmovanja v namiznem tenisu v 
Motniku. V skupni uvrstitvi smo bili etrti; po zaslugi Ur�ke Kepic, ki 
je osvojila srebrno medaljo. Pridno treniramo za naslednje tekmovanje, 
gasilsko orientacijo, ki jo bomo mi organizirali, za njo pa bo ob insko 
gasilsko tekmovanje.

Ne morem mimo spomladanskega kmetijskega sejma, na katerem 
smo sodelovali kot reditelji in imeli tudi po�arno stra�o. Pridru�ili pa 
smo se tudi istilni akciji.

Mihaela Poglajen



23

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.    

EBELA
pobudnikom in organizator-
jem ter vsem, ki so sodelovali 
pri ureditvi otro�kega igri� a 
blizu Petrolove bencinske 
rpalke v Mostah v naselju 

Zeleni gozdi ek. Bravo. 

OO N.Si KOMENDA

OSAT 
so podelili kraja-
ni Gmajnice na 
zboru za ustano-
vitev va�kega od-
bora  za dve pro-
metni oviri: 
priklju ku na ce-
sto pri znamenju 
in ulici z �ivimi 
mejami.

Trimski pohod na Ra�ico � PD Janez Trdina Menge� organizira 30. 
aprila tradicionalni trimski pohod na Ra�ico. Start med 7. in 9. uro 
izpred prostora na Slovenski cesti 28 v Meng�u (na parkiri� u za 
ob insko stavbo). 

Izlet � Dru�tvo upokojencev organizira avtobusni izlet od 4. do 6. 
maja: Bodensko  jezero�otok cvetja Mainau�Renski slapovi

Pohod � �pitali  � Lipovec. Odhod iz Most pri Kralju 21. maja ob 
8.30, organizator Pohodni�ka sekcija DU Komenda.

�ensko - balinarsko prvenstvo gorenjske regije 24. maja

Mo�ko - balinarsko prvenstvo gorenjske regije  25. maja

 S kolesom - Moste � Kri� � Gmajnica � Komendska Dobrava � 
P�ata � Cerklje � Komenda. Organizator Kolesarska sekcija 26. 
maja ob 8.00 izpred biv�e trgovine Scorpio iz Most

Menina planina � Odhod 28. maja ob 8.30 iz Most pri Kralju, 
organizator Pohodni�ka sekcija DU Komenda. 

 
VABI IN ORGANIZIRA 

Dru�tvo Zdrava Celica organizira maja in junija skupaj z unikatno 
ustvarjalko ga. Bredo �u�tar Kreativno �olo ustvarjanja MOZAIKA.

Vabljeni vsi, ki v sebi utijo neizra�eno �eljo kreativnega ustvarja-
nja.

Informacije in prijave: Vesna 040 757 374; Breda 041 540 629

12. maja 2011 ob 19. uri ob ob inskem prazniku v Glavarjevi bolnici 
vabljeni na 

PREDAVANJE PREHRANA PRIHODNOSTI
mag. Marko en ur
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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

POMO : MON� ljudstvo v Mnjanmaru in Tajski. NARDA� mazilo iz korenin indijske rastline. SER�� lahka 
bomba�na tkanina. KANAAN� biblijsko ime Palestino. KO � skrivali� e za lovce.

Vol ji potok 3, 1235 Radomlje
Tel.: 01 8312 345

Nagrade:
1. nagrada: 1x celoletna vstopnica 
2. nagrada: 1x dru�inska vstopnica 
3. nagrada: 1x vstopnica za 2 osebi 
4. in 5. nagrada: vstopnica za obisk arboretu-
ma 

Leto�nja  pomladna prireditev je 20. po vrsti. V 
vseh teh letih se je �tevilo ebulic kar nekajkrat 
pomno�ilo od 100.000 v letu 1992, do prvega 

milijona ebulic v letu 1994, do dveh milijonov 
v naslednjem letu in taka �tevilka je ostala tudi 
na leto�nji razstavi. Ve ji del tulipanov je posa-
jen na desni strani drevoreda; del kot �itno 
polje, del kot kombinacija s trajnicami in dru-
gimi ebulicami. Sortimentnih gred je 200, 
posebno zanimivi pa so zaboji s siljenimi tuli-
pani, ki so kot �opki razporejeni po vsem par-
ku.

Poleg tulipanov je v Arboretumu tudi raz-
stava cvetja in vrtnarstva, razstava dreve-
sni arjev, vrtne opreme, razstava orhidej in 

eksoti nih rastlin, del parkirnega prostora pa 
je spremenjen v Vrtnarski sejem z bogato 
ponudbo ebulic, semen, vrtnega orodja se-
men.

Posebnost 20. razstave pa so dinozavri in 
ledena doba in no ni ogled z vlakcem po tem 
delu parka z atraktivnimi zvo nimi efekti.

Re�eno kri�anko (lahko napi�ete tudi sa-
mo RE�ITEV GESLA) po�ljite na naslov: 
Uredni�tvo Aplence, Zaj eva 23, 1218 Ko-
menda DO VKLJU NO 12.  MAJA. Na ku-
verto napi�ite: ime, priimek, naslov in pripi�ite 
Nagradna kri�anka. 

Nagrajenci kri�anke Terme Snovik Kamnik 
D.O.O, Snovik 7, 1219 Laze v Tuhinju v 
Aplenci, Glasilu ob ine Komenda, �tevilka 
3-2011:
1. nagrada � 1 x celodnevna vstopnica za ter-
malne bazene v Termah Snovik � �PELA 
�PRUK, KLAV I EVA 10, 1241 KAMNIK
2. nagrada � 1 x 2-urna vstopnica za termalne 
bazene v Termah Snovik � �TEFKA GRKMAN, 
REMICOVA POT 7, 1218 KOMENDA
3. nagrada � 1 x majica Terme Snovik � JO-
�ICA ZORMAN, ZADRU�NA ULICA 7, 
1218 KOMENDA  

estitamo! Nagrade lahko uveljavijo nagrajenci 
na podlagi tega potrdila in osebnega dokumenta 
pri dru�bi TERME SNOVIK KAMNIK D.O.O., 
SNOVIK 7, 1219 LAZE V TUHINJU.
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5. VELIKA NAGRADA OB INE KOMENDA

DRŽAVNO PRVENSTVO in POKAL SLOVENIJE ter
OB INSKO PRVENSTVO V KOLESARSTVU

  9.00 10.00
:  moški 6.krogov, ženske 3.kroge

kategorije: 

                                - :

14.30

POKROVITELJI PRIREDITVE
OB INA KOMENDA

   

MEDIJSKI POKROVITELJ

www.radenska-kdft.si
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Mediji so polni novic o tem, kako se je v 
Nem iji zgodil incident, da je dioksin pri�el v 
prehransko verigo, v �ivila �ivalskega izvora 
(meso, mleko in jajca). Povpre en prebivalec 
Slovenije ob poro anju slovenskih medijev 
dobi ob utek, da se take stvari dogajajo le v 
tujini, pred dioksinom v na�i prehrani pa nas 
vneto branijo ustrezni organi. Dobimo ob utek, 
da je prisotnost dioksina v mesu in drugih �ivi-
lih �ivalskega izvora le izjema, ki se ga vedno 
rutinsko odkrije in ustrezno ukrepa, medtem 
ko v normalnih okoli� inah v mesu ni dioksina. 
Vendar to ne dr�i.

Dioksin je po poro ilu ameri�ke agencije EPA 
(Environmental Protection Agency) prisoten ta-
ko v zraku, zemlji kot v vodi. Viri dioksina so 
poleg industrijskih procesov tudi se�iganje od-
padkov in lesa, pa tudi naravni pojavi kot so 
vulkani in gozdni po�ari. EPA poro a, da je dio-
ksin relativno enakomerno razporejen po, kar je 
posledica �irjenja dioksina preko zraka in pada-
vin. Torej je dioksin prisoten v prakti no enakih 
koncentracijah v ekolo�kih in neekolo�kih kme-
tijskih povr�inah in pripadajo ih proizvodih. 

Pomemben podatek, ki si ga dolo ene intere-
sne skupine zelo prizadevajo skriti pred javno-
stjo je, da je EPA kot najve ji prehranski vir 
dioksina ozna il izklju no �ivila �ivalskega iz-
vora (predvsem meso, tudi tisto ekolo�ko pri-
delano). �ivali u�ivajo hrano iz zemlje, ki je 

onesna�ena z dioksinom. Ves dioksin, ki ga �i-
val zau�ije za asa svojega �ivljenja, se nakopi-
i v njenem mesu. Temu pojavu se re e biokon-

centriranje toksinov in je razlog, zakaj so �ivila 
�ivalskega izvora bistveno bolj obremenjena z 
dioksinom kot rastlinska hrana (za nekatere ribe 
poro ajo tudi preko 100.000-kratnik koncen-
tracije dioksina glede na njihovo okolje). 

Ker je dioksin relativno enakomerno razde-
ljen po vsem obmo ju, ne glede na uporabo 
pesticidov, pomeni, da je obremenjenost mesa 
z dioksinom relativno neodvisna od ekolo�ke 
pridelave mesa. 

Prav tako je izredno pomembno, da EPA ni 
dolo ila »varne« koli ine dioksina, kar pome-
ni, da je potrebno izlo iti (ali pa vsaj omejiti) 
vse najve je vire dioksina v hrani. Dosledno 
upo�tevanje tega priporo ila bi pomenilo izlo-
itev ali dramati no zmanj�anje porabe �ivil 

�ivalskega izvora, kar pa seveda ni po volji 
nekaterim interesnim skupinam, zato so uvedli 
pojem »varne koli ino dioksina« v �ivilih, ki 
je zavajajo  in �kodljiv kompromis med zdrav-
jem ljudi in dobi kom �ivinorejske panoge. 

Prakti no vse raziskave, ki so merile vseb-
nost dioksina v telesu, potrdijo, da je koli ina 
tega strupa v telesu ve ja, ve  kot nekdo poje 
�ivil �ivalskega. 

Najbolj zaskrbljujo e pa je, da je mleko do-
je ih mater �e veliko bolj onesna�eno, saj v 

telesu matere poteka nadaljnje biokoncentrira-
nje dioksina, ki ga mati nato (skoncentriranega) 
prenese na otroka. In raziskave poka�ejo, da je 
onesna�enost materinega mleka z dioksinom 
tem ve ja, ve  kot mati zau�ije mesa in rib.

Rastlinska hrana torej vsebuje za nekaj veli-
kostnih razredov manj dioksinov (in zaradi ena-
kih razlogov tudi manj pesticidov in drugih ke-
mi nih strupov), ki se poleg tega lahko z 
lupljenjem in pranjem ve inoma odstranijo, kar 
pri mesu ni mo�no. Prav tako je mednarodna 
prehranska znanost �e pred desetletji nedvoumno 
dokazala, da meso v prehrani ljudi ni potrebno.

Dioksinska afera torej ni to, kar smo poslu-
�ali v zadnjih mesecih v medijih, pa  pa to, da 
odgovorni prikrivajo ali celo izkrivljajo zgoraj 
navedena, v znanstvenih krogih dobro poznana 
dejstva o dioksinu. 

mag. Marko en ur, Dru�tvo Zdrava Celica

VPRA�ANJE  - Ob o etovi smrti sta Janez in 
njegov brat svoja dedna dele�a odstopila mami, 
ki je tako postala edina lastnica dru�inske hi�e. 
Brat se je odselil, Janez pa je adaptiral dru�in-
sko hi�o in si z maminim soglasjem v neizdela-
ni mansardi uredil popolnoma lo eno stanova-
nje za svojo dru�ino. Zanimalo ga je, kako naj 
zavaruje svoj pravni polo�aj.

ODGOVOR - Na podlagi Janezovih vlaganj 
se je pove ala vrednost dru�inske hi�e. Od 
uveljavitve Stvarnopravnega zakonika (v na-
daljevanju SPZ) 1.1.2003 velja, da graditelj na 
podlagi vlaganj, ki pove ajo vrednost nepre-
mi nine, na nepremi nini ne pridobi lastninske 
pravice �e po samem zakonu, ampak lahko od 
lastnika hi�e zahteva tisto, za kar je bil oboga-
ten. Graditelj lahko zahtevek sodno uveljavlja 
v 5 letih, �teto od dneva, ko je izgubil posest 
nepremi nine. Dokler ima graditelj nepremi -
nino v posesti zastaralni roki ne te ejo. SPZ je 
namre  uveljavil na elo povezanosti zemlji� a 
in objekta (t.i. na elo super cies solo cedit), 
po katerem je vse, kar je po namenu trajno 
spojeno ali je trajno na nepremi nini, nad ali 
pod njo sestavina nepremi nine (izjema velja 
za eta�no lastnino in stavbno pravico). To poe-
nostavljeno pomeni, da je lastnik nepremi nine 
hkrati tudi lastnik vseh njenih sestavin. Ome-
njeno na elo je pri vlaganjih v tujo nepremi -

nino dosledno izpeljano. Zakon pa dopu� a 
tudi mo�nost, da se lastnik in graditelj dogovo-
rita, da na nepremi nini nastane solastnina. Na 
podlagi takega dogovora lahko graditelj zahte-
va izstavitev listine za vpis lastninske pravice 
v zemlji�ko knjigo v roku 10 let, �teto od dne-
va, ko je izgubil posest nepremi nine. Tudi v 
tem primeru zastaralni rok ne te e dokler ima 
graditelj nepremi nino v posesti.

Janezu smo svetovali, da z mamo �e sedaj 
dose�e dogovor o priznanju lastninske pravice 
na podlagi vlaganj. V kolikor bo sporno, koli-
k�en solastni dele� bi pripadel Janezu, bo po-
trebno opraviti cenitev nepremi nine pred 
adaptacijo (na podlagi morebitnih fotogra j 
prvotnega stanja, pripovedi mame in Janeza) 
in po njej. Dobrodo�li so tudi ra uni, ki izkazu-
jejo obseg opravljenih del. Cenitev opravi so-
dno zaprise�eni cenilec. Predpostavimo, da bo 
Janez na podlagi vlaganj postal solastnik do 
1/3 in da ima ob dejstvu, da se je brat odselil, 
interes, da postane lastnik celotne dru�inske 
hi�e. V tem primeru bi bilo smotrno z mamo v 
soglasju z bratom skleniti izro ilno pogodbo, 
na podlagi katere bi Janez �e sedaj postal edini 
lastnik hi�e, mami pa bi bil dol�an nuditi 
ustrezno skrb v primeru njene onemoglosti. Na 
eni strani bi bilo potrebno ovrednotiti mamin 
solastni dele� in Janezovo protidajatev zanj, tj. 

skrb za mamo v primeru njene onemoglosti. V 
kolikor bi bila Janezova protidajatev ni�ja, bi 
prese�ek vrednosti pomenil darilo mame Jane-
zu. V primeru, da bi se brat v soglasju z mamo 
odpovedal neuvedenemu dedovanju po njej, bi 
brat zahteval, da ga Janez izpla a. Na tem me-
stu bi bilo potrebno pri obeh bratih upo�tevati 
vsa ve ja darila, ki sta jih prejela od svojih 
star�ev (npr. les za ostre�je bratove hi�e, nakup 
pohi�tva za dnevno sobo itd.) in njuno pomo . 
Izpla ilo bi pri�lo v po�tev le v primeru, e 
vrednost vseh daril in pomo i Janezu presega 
vrednost vseh daril in pomo i bratu. 

Na opisani na in bi u inkovito zavarovali 
Janezov pravni polo�aj, hkrati pa bi dolo eno 
varnost pridobila tudi mama, brat pa se ne bi 
util prikraj�anega.

Odvetnica Irena Hacin Kölner

Vpra�anja za rubriko PRAVNI NASVET 
lahko po�ljete na naslov: Uredni�tvo Aplence, 
Zaj eva 23, 1218 Komenda s pripisom 
PRAVNI NASVET (pripi�ite tudi ime, prii-
mek in va� naslov s pripombo, kako vas pod-
pi�emo pod vpra�anje). Lahko po�ljete tudi na 
e-naslov: urednistvo.gok@komenda.si ali 
irena.hacin.kolner@odvetnik-trsan.si (telefon 
031/347 989). Nasveti so brezpla ni.

Dru�tvo Zdrava celica v Komendi - Ustano-
vilo ga je novembra lani 14 lanov. Dru�tvo 
povezuje podobno misle e lane, jih izobra-
�uje, izvaja programe, usposablja svoje in 
pridru�ene lane. V programu dru�tva so 
zdrav, zadovoljen lovek, promocija in izbi-
ra zdravega na ina �ivljenja in zdrave hrane, 
ohranitev narave, krepitev vloge in izbolj�a-
nje kvalitete medgeneracijskega so�itja�
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Na son no jutro, 26. 
marca, smo se v Komen-
di, malo naprej od lovske 
ko e, na skavtskem 
travniku zbrali skavti iz 
Komende, Dom�al, Ka-
mnika, Homca in �kofje 
Loke. Letos je namre  
�e drugi  potekala tradi-
cionalna orientacija Se-
ver. Glavni organizator projekta je bila to leto 
Komenda, gostili pa smo �kofjo Loko, saj je 
bila prvotno to ideja �tirih, prej na�tetih, stegov. 
Tako se voditelji in otroci  sosednih stegov 
lahko �e bolj pove�emo in skupaj pre�ivimo 
zares skavtski dan. Kot je �e razvidno iz samega 
imena, je to orientacija, ki je namenjena skav-
tom iz ete. To je mladina od petega razreda 
osnovne �ole do prvega letnika srednje �ole. 

Za eli smo ob deveti uri, no nekateri so bili 
tam malo prej, drugi so pri�li z manj�o zamudo 
in ko smo se zbrali vsi, so nas skavti iz Homca 
popeljali v ude�no de�elo. Sli�ali smo zgodbico 
o Alici, ki je od�la v ude�no de�elo. Po kon a-
nem uvodnem delu smo razdelili �e zemljevide 

Morda se zdi, da voditelji na skavtskih aktiv-
nostih pre�ivimo skupaj veliko asa. Dve uri 
na teden, morda celo tri ali �tiri. A to nam ni 
dovolj. e �elimo biti med seboj povezani, si 
moramo kdaj vzeti tudi prosto in se kar tako 
nekam odpraviti. Ker smo si letos zadali cilj, 
da naredimo en izlet malce »vi�je«, smo se na 
neko lepo son no soboto (5. marca) odpravili 
na Kamni�ki vrh. V dolini ni bilo vreme ni  kaj 
obetavno, saj je bilo obla no in megleno. Tik 
pred vrhom pa se je odprl raj. Sonceeee  
Spodaj pa morje megle. Spomin na tople pole-
tne dni, pod nogami pa ostanki snega. Vzeli 
smo si as za malico in klepet, predvsem za 
tiste teme, za katere nam obi ajno zmanjka 

V soboto, 12. februarja, smo se lani klanov iz 
Kranja, Kamnika, Homca in �kofje Loke v 
organizaciji komendskega klana ufti s ustvi 
podali na Kamni�ki vrh z namenom, da se bolje 
spoznamo, pre�ivimo dan na sve�em zraku in 
da na vrhu skrijemo zaklad - �eleli smo ustva-
riti novo geocaching to ko. 

Geocaching je svetovno znana igra, posve-
ena uporabnikom GPS-a (Global Positioning 

System). Igro sestavljajo uporabniki GPS sis-
tema, ki skrijejo �zaklad� (�katla in njena vse-
bina) in objavijo njegove natan ne koordinate 
ter na ta na in omogo ijo drugim uporabnikom 
za etek iskanja zaklada. Edini pravili sta: e 
kaj vzame�, mora� nekaj tudi pustiti ter vpisati 
mora� svoj obisk v knji�ico. Geocaching je 

Zadnje ase rutko in kroj komaj odlo�im, 
in ju �e spet pograbim. Malce sem razmi-
�ljala o tem, da bi bila po celodnevni orien-
taciji, i� enju fevda � na�ega travnika in 
gozda, hoji na Kamni�ki vrh in vseh ostalih 
sre anjih �e res obupno potrebna pranja, 
ampak kaj ko niti ni asa, da bi se posu�ila, 
zve er pa jo spet potrebujem! Pa saj s sve-
tlobno prihajajo �e obljube, butarice in 
skavtska istilna akcija, pa bo tako ali tako 
spet umazana.  

In zakaj sem tisti ve er potrebovala rut-
ko? Od�li smo na Zlato �abo, presti�ni 
skavtski  lmski festival v organizaciji 
Dom�al, ki se po desetih letih poslavlja z 
odrov. Naj vas spomnim, to je tisti festival, 
kjer skoraj vsako leto zmaga na� klan. Le-
tos je sicer mala zlata �aba �la v Dom�ale, 
a izbirali smo tudi najbolj�i  lm desetletja 
iiiin� Nagrada za ve nega zmagovalca 
gre Komendi 1! Veseli bomo, e si ga boste 
pogledali na na�i spletni strani.

Bodite pripravljeni! 
Katarina, Simpati na ebela  

in lahko smo zares za eli. Skavti so se podili in 
iskali to ke po komendskih gozdovih in njihovi 
okolici. Na vsaki to ki, ki so jo na�li, so morali 
izpolniti nalogo, povezano s skavtskim znanjem. 
Oskrbeli so ponesre ence, s kompasom iskali 
azimute, zvezali lestev, naredili bivak,� Vsi so 
se zelo dobro odrezali. Po napornem tekanju, 
iskanju, potenju so jih ob prihodu na cilj pri a-
kali dobri makaroni. Za zaklju ek je skupina 
fantov, ki je na�la vse to ke, za nagrado lahko 
izbrala dva, ki sta spustila zastavi ter s tem po 
skavtsko zaklju ila leto�nji projekt; seveda ne  
zadnji. Naslednje leto nas akajo nove naloge in 
prigode, ki se jih �e sedaj veselimo.

Mojca, Frle a ebela

asa. Kaj nam je v�e , kaj nas 
moti, kaj delamo dobro in kaj 
bi lahko bilo �e bolj�e. Nazaj 
se nismo odpravili po isti poti, 
ampak zavili �e na planino 
Osredek ter ob postanku na-
redili na rte za prihajajo e 
projekte. Ko smo se vra ali v 
dolino nam ni bilo te�ko, saj 
smo svoja bremena pustili na 
vrhu, domov pa smo se od-
pravili spro� eni in navdu�e-
ni. Vesela sem, da imam tako 
super sovoditelje!

Tamara, Ekspresna ebela

odprta igra za vse, ki imajo GPS sprejemnik in 
pustolovsko du�o. Na svetu obstaja na tiso e 
skritih zakladov, ve  informacij o na�em in 
ostalih zakladih pa si lahko preberete na uradni 
spletni strani.

In tako smo se klanovci kljub obla nem in 
de�evnem vremenu odpravili na vrh, kjer smo 
si ogledali teritorij in si skrbno izbrali najbolj 
primeren prostor za na� zaklad. Nato smo 
posodo napolnili z malenkostmi, ki jih je pri-
speval vsak od nas, in jo skrbno skrili. Vse 
smo �e fotografsko dokumentirali in se odpra-
vili proti planini Osredek. Tam smo se razde-
lili v skupine, si pod smrekami poiskali zave-
tje pred de�jem in zakurili ogenj. Ker smo na 
pot od�li pripravljeni smo imeli s seboj tudi 

dra je in drva, tako da smo lahko hitro pri eli 
s pripravo kosila. Po tem, ko smo se podkre-
pili, smo hitro stopili na pot, saj nas je za el 
preganjati de�, v dolini pa je na nas �e akala 
sveta ma�a, ki jo je vodil na� biv�i diakon, 
Ale� Toma�evi . Za konec smo �e zapeli par 
pesmi, se slikali in si za�eleli varno pot do-
mov. 

Do sedaj so zabele�eni �e �tirje obiski na�e-
ga zaklada, kar pomeni, da ga le ni nemogo e 
najti in da je bila nova to ka dobro sprejeta. e 
pa je koga zamikalo da jo najde, smo jo na 
spletni strani skrili pod ime mountain jar, 
skrivali� e na Kamni�kem vrhu pa naj ostane 
skrivnost.

Barbara, Vesoljna aplja
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esa vsega ne naredi lovek, da bi spremenil 
svet � �eleli smo si napredka, ogromnega in 
velikega. �eleli smo z velikimi koraki naprej, 
za ve , za bolje, za bolj lagodno �ivljenje. 

Ne samo odrasli, ne samo strokovnjaki, tudi 
mladi �e vedo, da je to pehanje in tovrstna dr�a 
kratkoro na. S posledicami vsega pretiranega 
postavljanja nad naravne zakone smo, �al, 
lahko vsakodnevno seznanjeni. 

Pred leti sem v svojem strokovnem lanku 
zapisala: »Dober zgled je pomemben za ekolo-
�ko osve� anje in kapital za ekolo�ko delovanje 
posameznika«.

O zgledu odraslih mlaj�emu rodu ne upam 
ve  govoriti. Saj ni nikogar ve , ki bi verjel, da 
smo z vidika odnosa do narave odrasli dober 
zgled.

Mladim nasproti stopamo z idejo, ki je zrasla 
v glavah osnovno�olcev. Letos organiziramo 
�e tretjo eko konferenco, v kateri s svojimi 
prispevki in mnenji sodelujejo u enci, star�i in 
profesorji� Potekala bo v prostorih �ole v 
Mostah, v torek, 19. aprila 2011, z za etkom 
ob 16. uri.

Dele�ni bomo tudi kraj�ega kulturnega pro-
grama osnovno�olcev Komenda Moste. Ob 
koncu bomo pri akali �e u ence, ki s tekom za 
zeleno �tafeto simbolizirajo prizadevnost za 
isto okolje. Hitrost je v marsi em lahko kori-

stna, kot dejavnik ekolo�kega osve� anja pa 
sploh. To najbolje vedo u enci, ki se �e peto 
leto udele�ujejo eko teka. S tekom bodo pri e-
li pred �olo v Komendi in kon ali pred �olo v 
Mostah.

Eko konferenca je javna prireditev, odprta 
za vsakogar, ki ga skrbijo posledice pretirane 
potro�nje in postavljanja lastne samov�e nosti 
na prvo mesto. Z udele�bo na eko konferenci 
mladih lahko doka�ete, da smo nekateri v 
svojih razmi�ljanjih pa vendarle druga ni.     

DARINKA MARIJA DE�MAN

V soboto, 26. marca,  smo �li na goro Oljko. 
Peljali smo se proti Savinjski dolini. Pod goro 
smo parkirali avte in za eli hoditi po gozdu. 
Med hojo smo se zabavali. Vodila sta nas Peter 

in Brane. Ko smo pri�li na vrh, smo zagledali 
cerkev in ko o. Sedli smo in pomalicali. V 
ko i smo pritisnili �ige v na�e izkaznice. Izlet 
mi je bil zelo v�e .

Nika Ravnikar, 2. b

�li smo v �kofjelo�ki muzej
in mu rekli, juhej!
Tam smo preteklost spoznali
in se z njo poigrali.
Pekli smo kruh, ki ni bil od muh.
Ko smo se na klopco usedli,
smo ga z u�itkom pojedli.
�li smo k mlinu,
kjer se dela stvar, podobna cekinu.

mrlj priletel je k nam
in nam rekel dober dan.
Freska tam bila je,
kjer o nedelji pi�e vse.
Film smo gledali
in nekaj novega izvedeli.
Ko re emo �kofji Loki pa, pa,
se na�a pesmica kon a.

Patricija Lunar, Vita Marta Ciraj, Kaja 
Sodnik, 4. c

31. marca smo se u enci 4. a odpravili na 
naravoslovni dan v �kofjo Loko. Najprej smo 
se povzpeli po hribu, ki je vodil do na�e ciljne 
to ke � to je bil Lo�ki muzej. Sprva nas je neka 
gospa seznanila z dedi� ino peke kruha, pripra-
vo kruha ter s simboliko kruha. Otroci smo v 
delavnici spoznali, kako se zamesi testo ter ka-
ko se pe e kruh v kme ki pe i, saj smo opazo-
vali pravo mojstrico pri pripravi testa in peki 
kruha. Spoznali smo tudi razli ne vrste �it, iz 
katerih pe emo kruh, pa tudi kuhinjsko posodo 
in kme ko poljedelsko orodje. Nato pa smo �e 
sami zamesili testo in na koncu �e poskusili 
svoj kruhek, spe en v kme ki pe i. Nato je 
sledil ogled odlomka dokumentarnega  lma 
Od zrna do kruha. Da pa smo si la�je predsta-
vljali, kak�na so orodja v resnici, smo si jih po 
kon anem  lmu tudi od�li ogledat. Med drugim 

smo si tudi ogledali obnovljeni 
mlin na grajskem vrtu.

Ta dan mi bo ostal v spomi-
nu, ker sem prvi  spekel svoj 
lasten kruh. Nikoli si nisem 
mislil, da je treba vlo�iti toliko 
truda in sestavin v en samcat 
kruh, ki ga na koncu v eni sami 
sekundi z u�itkom pojem.

Spoznal sem tudi, kako so 
v asih pridobivali moko, ter 
da so se pri tem veliko bolj 
namu ili, kot pa se dandanes, 
ker za to poznamo �e veliko 
la�je na ine.

Matic Absec, 4. a 

V torek, 29. marca, smo se u enci 7., 8. in 9. 
razredov v spremstvu u iteljev odpravili v 
Ljubljano. Ta dan je bil namenjen glasbi.  

Preden smo zapustili avtobus, so nam u itelji 
razdelili karte. V Gallusovi dvorani smo se 
posedli. Ob enajstih se je za ela predstava, 
skozi celoten program sta nas vodila dva napo-
vedovalca. Najprej se nam je predstavil simfo-
ni ni orkester. Poslu�ali smo skladbe Karneval, 
Labod, Kurent, Dunajski karneval � fantazija 
ter Bene�ki karneval.

Dan mi je bil zelo v�e , saj imam veliko 
raj�i kulturne dneve kot pouk v �oli.

Manca Urbanija, 7. b

Vstopili smo v najve jo dvorano v Cankar-
jevem domu. Posedeli smo se in po akali na 
za etek. Na oder sta pri�la napovedovalca in 
glasbeniki. Nisem ravno najbolje poslu�ala, 
kaj sta govorila, saj sem raje gledala glasbeni-
ke, kako so se pripravljali na svoj nastop. Mi-
slim, da so imeli kar veliko treme. 

In kon no, za elo se je. Ob zvoku glasbil 
sem se po utila kakor v vesolju. Preplavljala 
so me udna ustva. Tako lepo je bilo poslu�a-
ti vse tiste zvoke. Nato sta na oder ponovno 
pri�la napovedovalca in napovedala solistko, 
ki je zaigrala Laboda. Ko je pri ela igrati, sem 
nekaj asa gledala kar z odprtimi usti, kako 
lepo igra, a sem se ez as malo naveli ala 
enega in istega zvoka. Z vsako naslednjo 
glasbo sem si bolj �elela, da bi bilo kmalu 
konec, saj sem se naveli ala sedeti in biti tiho. 
In res, kmalu so nam rekli, da bodo glasbeniki 
zaigrali zadnjo pesem in bomo lahko od�li 
domov. 

Komaj akam naslednje leto, ko gremo spet 
v Cankarjev dom.

Adrijana Stele, 7. a

Komenda je prelepa, 
na njivah njenih raste repa,
imamo tudi hosto, v njej se hodi prosto.
Komend ani nikdar ne hitimo, 
se vedno veselimo. 
V Komendi je lepo, da nikjer tako.

Pia Veronika Petrovi , 5. a

V�e  mi je moj rojstni kraj,
kamor rad vra am se nazaj. 
Tu rad vozim se s kolesom
in veselo gibljem se s telesom.

�an Burnik, 5. a 

V Komendi ob cesti hi�ka stoji, 
notri pa Sara spi.
V Komendi spomladi ri ki pojo, 
poleti pa ro�ice �e cveto.
V Komendi pozimi sne�ak �e stoji, 
jeseni pa grozdje dozori.

Sara Verhovnik, 5. a
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Planinsko dru�tvo Komenda, katerega del je 
tudi �olska sekcija, je 12. marca pripravilo 
vsakoletni ob ni zbor v Planinskem domu na 
Podbor�tu. Kulturni program na za etku so po-
pestrili tudi mladi planinci z igranjem na violi-
no, pre no  avto in citre ter recitacijo odlomka 
Kako je Trebu�nik lezel na Triglav. Mentorici 
planinskega kro�ka sva podali poro ilo o delu 
�olske sekcije v preteklem �olskem letu.

V �olskem letu 2009/2010 je bilo v planinski 
kro�ek vpisanih 29 u encev (6 u encev pred-
metne stopnje in 23 u encev razredne stopnje), 
ki so tudi redno hodili na pohode. Zelo pohval-
no in vzpodbudno je, da se planinarjenja pogo-
sto udele�i cela dru�ina. Tako sta lani z nami 
hodila (in se nosila) tudi dva ciciplaninca. 
Najmlaj�a udele�enka je �ele v decembru do-
polnila tri leta.

Vodja ve ine na�ih planinskih ciljev je bil 
vodnik Peter Zmrzlikar. Kadar je bilo prijavlje-
nih veliko u encev ali pa je bila tura zahtevnej�a, 
so v pomo  prisko ili tudi vodniki Franc Virjant, 
Franci Vidmar in Janez Ur�i . Kot vodnica in 
mentorica planinskega kro�ka na �oli v Komen-
di je vodnikom pomagala Jo�ica Ur�i . Sama 

Na predlog ob inske uprave je bil sestanek 4. 
aprila v prostorih nekdanje Glavarjeve bolni-
ce. Uvod v razpravo je bil predlog Ko�arkar-
skega kluba Komenda za spremembo Pravil-
nika za vrednotenje �portnih programov; 
naslovljen je bil na �upana, v vpogled in ko-
mentar pa so ga dobili tudi klubi in dru�tva 
ob ine. 

Predlog je problematiziral: 1. korekcijske 
faktorje za �portni objekt, 2. cenzus zahtevanih 
ur za polni obseg  nanciranja, 3. dodeljen ob-
seg sredstev kolektivnim �portom in 4. nerazli-
kovanje med olimpijskimi in neolimpijskimi 
�porti.

eprav so poslane pripombe (DP�, Orien-
tacijski in �ahovski klub) izra�ale precej�nje 
nestrinjanje (z izjemo druge to ke) s predlo-
gi in eprav predstavnik predlagatelja na se-
stanku ni navedel novih argumentov za 
spremembo Pravilnika, ki naj bi bili odlo il-
ni za sklic, posvet ni izzvenel v prazno. 
O itno so predlagatelji �e prej ocenili, da ne 
bodo uspeli s pobudo in je bil tem la�e sogla-
sno sprejet predlog ob inske uprave, da se 
javni razpis za leto 2011 izvede po veljav-

sem kot mentorica planinskega kro�ka na �oli v 
Mostah poskrbela za pravo asno obve� anje, 
zbiranje prijav in koordinacijo ter pripravila fo-
togra je za objavo na �olskih spletnih staneh.

Planinske pohode smo na rtovali enkrat 
mese no ob sobotah, seveda glede na vremen-
ske razmere. Tako smo v  �olskem letu 
2009/2010 oz. v letu 2010  premagali naslednje 
planinske cilje: Koro�ica (september 2009), 
Mrzlica (november 2009), Koko� (marec 
2010), Sveti Miklav� v Tuhinjski dolini (marec 
2010), Grmada s sv. Katarine (april 2010), 12 
ur �entur�ke gore � individualno s star�i (maj 
2010), Lepenatka (junij 2010), Sne�nik (sep-
tember 2010), Ur�lja gora (oktober 2010). 
Mladim planincem, ki so pridno nabirali pla-
ninsko kilometrino, je dru�tvo pla alo letno 
lanarino. Januarja, februarja, novembra in 

decembra nam je ponagajalo vreme, zato smo 
raje ostali doma na toplem in suhem. 

Konec junija smo organizirali �tiridnevni 
planinski tabor v Domu centra �olskih in ob�ol-
skih dejavnosti Kavka na Liv�kih Ravnah. 
Udele�ilo se ga je 18 mladih planincev, 15 
star�ev in starih star�ev ter 4 vodniki oz. men-

torji. Osvojili smo Kobari�ki Stol in Matajur. 
Sprehodili smo se po italijansko-slovenski meji 
na vrhu Kolovrata ter si ogledali rekonstruirane 
borbene polo�aje iz 1. svetovne vojne, ki so 
danes neme pri e vojnih grozot iz za etka 20. 
stoletja. Raziskali smo Kobarid in se povzpeli 
do italijanske kostnice � spomenika italijanskim 
vojakom, padlim v 1. svetovni vojni. Preko 
mostu ez smaragdno isto So o nas je pot 
pripeljala do veli astnega slapa Kozjak. Zadnji 
dan pa smo ob udovali �e lepote Krnskega je-
zera. as pred in po ve erji je minil v zagrizenih 
nogometnih in ko�arkarskih tekmah med otroci 
in star�i ter ob ognju, kjer smo se sladkali s pe-
enim krompirjem in hrenovkami.

Mladi planinci, njihovi star�i in mentorji se �e 
veselimo leto�njega junijskega planinskega tabo-
ra, ki ga ravno tako na rtujemo v Domu centra 
�olskih in ob�olskih dejavnosti, tokrat v Domu 
Trilobit v Javorni�kem Rovtu nad Jesenicami. 
Do takrat pa moramo z mese nimi pohodi  �e 
pridno nabirati planinsko kondicijo, da bomo kos 
ciljem, ki jih za nas na rtuje na� vodnik Peter.

Romana Ravnikar, mentorica planinskega 
kro�ka na �oli v Mostah 

lanom Teni�kega kluba Komenda je v mesecu 
marcu uspelo prenoviti teni�ka igri� a. Nanovo 
smo nasuli pesek, zamenjali smo rte, klopi, 
namakalni sistem� Nujna investicija je bila 
za teni�ki klub ogromen zalogaj, saj je ocenje-
na na okoli 8.000 evrov in �e ni kon ana.  

Podjetje Avto jug d. o. o. (www.avtojug.si), 
ki se ukvarja z odkupom in prodajo rabljenih 

vozil je prvo, ki se je izkazalo in nakazalo 
sponzorska sredstva. Vsak sponzor - donator 
pri tem dostavi dve blendi s svojim napisom in 
tako bomo tudi poimenovali zaporedna igri-
� a. 

Teni�ka sezona za stare in nove lane TK 
Komenda se pri ne 15. aprila. lanarino je 
mo  poravnati v klubskih prostorih na Podbor-

�tu, pla ati pa jo je  treba do 31. 5. 2011. Vi�ino 
lanarine smo objavili �e v prej�nji �tevilki 

Aplence, je pa tudi razvidna na oglasni deski 
TK Komenda ob teni�kih igri� ih. 

Vljudno vabljeni vsi teni�ki navdu�enci, da 
se nam v letu 2011 zopet oz. na novo pridru�ite. 
Teni�ki pozdrav!

Primo� Podbel�ek, predsednik TK Komenda 

nem, nespremenjenem Pravilniku.
Tako je bilo na sestanku veliko govora o 

povsem na elnih vpra�anjih (�e o dele�u 
�portnikov in �portnic iz drugih ob in, pa o 
pogostem usklajevanju »pravil igre« pri do-
deljevanju sredstev,�). Podpisani je zato 
predlagal, da se na osnovi »Nacionalnega 
programa �porta«, stali�  OK Slovenije, pre-
dlogov klubov in dru�tev in zainteresirane 
javnosti, pripravi »Strategija razvoja �porta 
v Ob ini Komenda«. Pobudo so navzo i 
sprejeli. 

Strategija bi bila nekak�na »�portna ustava«. 
Po analizi stanja v ob inskem �portu, ugoto-
vljenih ambicijah in �eljah klubov in dru�tev 
ter  nan no - kadrovskem potencialu za reali-
zacijo, bi Strategija omejila politiziranje v 
�portu, poskuse manipuliranja s pravilniki in 
omogo ila ve jo preglednost, za rtala bi tran-
sparentnej�o �portno politiko. 

Posebej je treba omeniti predlog Darka Bo-
lari a (NK Komenda), da se pripravi vpra�alnik 
za klube in dru�tva, s katerim bi poskusili 
ugotoviti mnenje in stali� a �portne srenje o 
osnovnih vpra�anjih ob inskega �porta. Vpra-

�alnik bo pripravil  Olaf Grbec.
Strategija je dolgoro en dokument, ki ga 

lahko pomagate soustvarjati, zato so vsi klubi 
in dru�tva vabljeni k sodelovanju. Med �por-
tniki je gotovo dovolj znanja, volje in poguma, 
da se projekt izpelje, recimo v roku enega leta. 
To bo le prvi korak k poenotenju, nadaljnjemu 
razvoju in ve ji neodvisnosti �porta v Ob ini 
Komenda. 

Naslednji sestanek naj bi bil konec maja.
Stane Mo nik 

 
vodilno podjetje na podro ju dostavljanja 

zamrznjenih �ivilskih proizvodov na dom ponuja 
 
 

PRILOŽNOST ZA DELO – ZA AMBICIOZNE m/ž 
(delo na podro ju Gorenjske) 

 
 

-VAS ZANIMA SAMOSTOJNA PRODAJA NA TERENU 
IN IMATE IZPIT B – KATEGORIJE  ? 

 
 

Info: tel. 04 250 52 00, e-mail: milena.sustar@eismann.com
Sprejmite izziv pri uspe�nem mednarodnem kolektivu Eismann. 

 

PRILO�NOST ZA DELO - ZA AMBICIOZNE m/�

(delo na podro ju Gorenjske)
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64. LJUBLJANSKA �AHOVSKA LIGA. 
Konec marca se je kon ala liga, ki je potekala 
tri mesece. Klubske ekipe so zelo uspe�no na-
stopile. V SUPER LIGI je ekipa �K Komenda 
Popotnik (za katero so igrali: Bojan Hribar, Jan 
Gantar, Bla� Debevec, Boris Skok, Gregor 
Ogradi, Igor Juhant) osvojila 3. mesto. Mlada 
ekipa �K Komenda Pogi je po odlo ilni zmagi 

Enajsti redni letni ob ni zbor �portnega dru-
�tva Suhadole je bil 31. marca v prostorih bi-
v�e mlekarne v Mostah. Iz poro il predsedni-
ka, tajnika, blagajnika, nadzornega odbora in 
disciplinske komisije je razvidno, da je bilo 
delo dru�tva v letu 2010 obse�no in uspe�no. 
Izvedene so bile vse predvidene aktivnosti. 
Posebno razveseljivo je, da je bila dober me-
sec in pol urejena proga za smu arski tek in 
led na naravnem drsali� u, kjer so mladeni i 
pridno igrali hokej. Izveden je bil te aj hoje 
in teka na smu eh, odprto ob insko tekmova-
nje v smu arskem teku, dru�tveno tekmovanje 
v malem smu arskem maratonu (21km), od-
prto ob insko tekmovanje v krosu za vse sta-

proti ekipi �D Dom�ale v 
zadnjem kolu ostala v super 
ligi. V I. ligi je ekipa �K Ko-
menda Gaber osvojila 7. me-
sto. V II. ligi je ekipa �K 
Komenda Utrdba (za katero 
so igrali: Laura Unuk, Ivan 

rni , Nadja Viharev, Darko 
Viharev, Robert Unuk, Maj 
Marko�ek, Jan Unuk) osvoji-
la 3. mesto.

ZAKLJU NI TURNIR 
64. LJUBLJANSKE LIGE, 
izvedeno v Komendi 31. 
marca. Ekipa 
�K Komenda 
Popotnik (za 

katero so igrali: Bojan Hribar, 
Bla� Debevec, Gregor Ogradi, 
Filip Kozarski) je osvojila 3. 
mesto. Ekipa �K Komenda Utrd-
ba je osvojila 13. mesto.

FIDE TURNIR. V Ljubljani 
je od 5. januarja do 16. marca 
potekel turnir za osvajanje med-

narodnega ra-
tinga in katego-
rij. V 
konkurenci 46 
igralcev in 
igralk smo 
osvojili: 2. mesto Samo Kralj, 
3. mesto Bine Brank, 4. mesto 
Laura Unuk, 6. mesto Alenka 
Trpin, 7. mesto Manca Kralj, 
10. mesto Markoja Sebasti-
jan, itd.

9. MLADINSKI TURNIR 
IG 2011, je potekal na Igu 
20. marca. V skupini do 8 let 
je Andra� Karner osvojil 2. 
mesto. V konkurenci 38 na-

stopajo ih smo osvojili �e: 13. mesto je osvojil 
Jan �ubelj, 18. mesto Matej Kralj, 23. mesto 
Rok Hlade, 31. mesto Gal Zalo�nik. V skupini 
do 20 let je nastopilo 161 igralcev in igralk. 
Osvojili smo: 3. mesto Samo Kralj, 4. mesto 
Jan Gantar, 10. mesto Caterina Leonardi, 12. 
mesto Manca Kralj, 19. mesto Tilen Lu ovnik, 
22. mesto Julian Novakovi , 29. Maj Marko-
�ek, 34. mesto Bine Brank, itd.

3. TURNIR NAJMLAJ�IH. Izveden v 
Ljubljani 22. marca. Osvojili smo: 1. mesto 
Maj Marko�ek, 15. mesto Peter Ojster�ek,  16. 
mesto Andra� Karner, 17. mesto Jan �ubelj, 
18. mesto Klemen Poglajen, 19. mesto Rok 

Hlade, 20. mesto Domen Kralj, 26. mesto Ma-
tej Kralj, 30. mesto Ana Pibernik.

6. TURNIR MLADIH. Izveden v Ljubljani 
25. marca. Osvojili smo: 1. mesto Caterina 
Leonardi, 6. mesto Laura Unuk, 8. mesto Maj 
Marko�ek, 14. mesto Noah Nov�ak, 21. mesto 
Gregor �uni , 23. mesto Anja Kandi , 24. 
mesto Domen Zalo�nik, 25. mesto Jan Unuk, 
40. mesto Jaka �ivavec, 47. mesto Jan �ubelj, 
49. mesto Klemen Poglajen, itd.

Franc Poglajen

rostne skupine, dvodnevni kolesarski marato-
nom v Osp in Koper, ekipni kolesarski 
kronometer na 20 km dolgi progi ter odprto 

ob insko tekmovanje z gorskimi kolesi. 
Po �tiriletnem mandatu je upravni odbor 

dobil razre�nico in volili so organe dru�tva. Za 
predsednika je bil ponovno izvoljen Peter 
Pibernik, podpredsednik pa je postal Franci 
Groznik. lani upravnega odbora so �e: Zden-
ka Lah, Marinka Boro�a, Andreja Bla�i  in 
Igor Jenko. 

Aktivnosti v leto�njem letu bodo poleg orga-
nizacije tradicionalnih prireditev usmerjene 
predvsem v spodbujanje redne vadbe, ki jo 
dru�tvo izvaja v okviru programa �porta v ob-
ini Komenda.  

Peter Pibernik
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Spomin na tebe 
ve no bo �ivel, 
nikoli ti zares 
od nas ne bo� od�el,
v na�ih srcih ve no bo� �ivel.

V SPOMIN

Mineva leto dni, odkar nas je zapustil 
na� dragi mo�, ati, ata, brat, stric in 
tast

Hvala vsem, ki obiskujete njegov prezgodnji grob, mu pri�igate 
sve e in se ga spominjate v molitvi.

Vsi njegovi
April 2011

ZAHVALA

V 86. letu starosti nas je zapu-
stila na�a draga mama, babica, 
teta in ta� a

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
znancem in sodelavcem za izre ena so�alja, besede tola�be, podarje-
no cvetje, sve e, svete ma�e in spremstvo na njeni zadnji poti.

Hvala dr. Pavlin Ko�irjevi in njeni ekipi za dolgoletno skrb med 
njeno boleznijo ter za ves njihov trud pri zdravljenju.

Hvala g. �upniku in pogrebni slu�bi za lepo opravljen pogrebni 
obred.

Ve no bo� ostala zapisana v na�ih srcih.

Vsi njeni
Komenda, april 2011

Justina Jeraj, rojena 12. 3. 1923, Gmajnica 112, stara 88 let
Fran i�ka Vidmar, rojena 26. 3. 1926, Gmajnica  39, stara 85 let 

V soboto, 16. aprila, je bilo v �portni dvorani v 
Komendi  nale EL-TT odbojkarske lige sezo-
ne 2010-2011. Najbolj�ih 16 ekip se je pomeri-
lo za najbolj�a mesta kon nice. 

V 11. krogih rednega dela lige je sodelovalo 
25 ekip, v katerih je igralo 350 tekmovalcev. 
Odigrali smo 265 tekem v rednem delu in 31 
tekem v  nalu. Ljubitelji odbojke so si lahko 
ogledali kvalitetne tekme, vzdu�je je bilo 
�portno in dru�abno. 

Prvo mesto je osvojila ekipa Cestel iz Kamni-
ka, druga ekipa Rauch iz Ljubljane, tretja pa 
ekipa KRANSTERDAM iz Kranja. Podelili 
smo �e nekaj posebnih priznanj: za najbolj�o 
igralko lige je dobila priznanje Cof �iva iz ekipe 
Cestel (doma iz Komende), najbolj�i igralec 
Dejan Matija�evi  je lan ekipe Maratonci, pri-
znanje za Fair play ekipo je prejela ekipa Tele-
port, za najbolj�ega sodnika pa je bil izbran 
Du�an Vre ar iz ekipe Tazadni. Posebno prizna-
nje je prejel tudi na� generalni sponzor lige 
Elektroinstalacije EL-TT Stanko Vodlan s.p..  

Mihaela Poglajen

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 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 5 bo iz�la bo iz�la 
27. maja 2011. Gradivo za objavo, tudi estitke in oglase, oddajte do 
etrtka, 12. maja 2011. 
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�ivljenje je skupek malih stvari, ki nam mno-
gokrat pomenijo veliko, v asih preve , da bi 
jih pustili vnemar. Pestrost dogajanja v mesecu 
marcu je taka, da celotna slika ne ka�e preve  
optimisti ne slike varnostne kulture v na�i ob-
ini. No em trditi, da so vsega krivi na�i ob a-

ni; veliko je naklju nih potnikov, ki zaznamu-
jejo nepredvidljive dogodke.

So pa dogodki, za katere lahko trdim, da 
smo velikokrat sami odgovorni. Med take so-
dijo tatvine iz avtomobilov, ki stoje nekje na 
samem, in akajo  na lastnika, padejo v o i 
nepridipravom, ki »razstavo« predmetov v avtu 
izkoristijo v nepo�tene namene.

»�krjan ki« to �e dobro vedo. Ne vemo pa 
lastniki, ki na sede�ih razstavljamo vse, kar 
premoremo od sodobne tehnike. To lahko 
skrijemo celo v predale ali prtlja�nik. Vpra�a-
nje pa je, e pri na�em po etju nismo opazova-
ni. Lopovi dobro organizirano pazijo na neor-
ganizirane posameznike in njihova vozila.

Izbruhnila je pomlad z vso silo. Pomislimo 
na to, da zimske gume niso ve  primerne za 
vo�njo po cesti� u, ki se je dodobra ogrelo in 
pnevmatike ne nudijo ve  optimalnega oprije-
ma. Obi� ite vulkanizerja ali servis. Tam vam 
bodo povedali ve  o tem in dosedanje zimske 
gume zamenjali.

Pomlad je prinesla na ceste tudi motoriste. 
Vsi niso najbolj previdni in vozila ne obvladajo 
tako, kot bi bilo to primerno za varno vo�njo. 
Objestnost, poseben u�itek v hitrosti, pa �e 
varnostna elada jim je v asih odve . Pa je 
nesre a tu. Nepotrebna in v asih tragi na.

Pa dovolj nasvetov. Upam, da bodo pomagali.
Na obmo ju na�e ob ine je bilo v marcu kar 

nekaj dela za Policijo. Poglejmo podrobnosti.

Vlomi
Da so gostinski lokali ve krat tar a vlomov, je 
morda kriva »�eja« ali gotovina v blagajni. 
Zgodil se je vlom v gostinski lokal in vlom v 
osebni avtomobil, ki je bil parkiran na parkiri-
� u pri cerkvi v Komendi.

Tatvine
Bencin je vedno dra�ji in dragocen. Predvsem 
za tiste, ki imajo neustavljivo �eljo, da se pre-
va�ajo po tem lepem svetu. �al so med njimi 
tudi taki, ki imajo avto, denar za gorivo pa bi 
radi prihranili za druge potrebe. Morda �e bolj 
nepo�tene, kot je kraja bencina na rpalki. Kar 
4 krat so nepridipravi »brezpla no« nato ili 
gorivo. Prepri an sem, da jih bo v primeru, da 
jih bodo izsledili kriminalisti, to »brezpla no« 
gorivo �e preklemano drago stalo.

Morda so zaradi takih skritih namenov brez-
pla nega to enja goriva prav pri�le tudi registrske 
tablice, ki so bile ukradene z vozila v Komendi.

Na povsem svojstven zna aj delavnosti pa 
ka�eta primera tatvine, ki sta se zgodila v IC v 
�ejah. Pri eni tatvini si je najbr� zelo delaven 
lovek »sposodil« razli no orodje in material, 

v drugem primeru pa je nekdo »oskubel« raz-
li ne dele z delovnega stroja. Med kazniva 

dejanja lahko pri�tevamo tudi po�kodovanje 
tuje stvari, kar se je zgodilo v Nasov ah. 

Javni red in mir
Kako je v asih te�ko biti prijazen in razumeva-
jo  do soljudi, sokrajanov ali celo lanov par-
tnerske skupnosti, ka�eta primera, ko je morala 
policija posredovati v Mostah in na Gmajnici.

Prometne nesre e
Izsiljevanje prednosti je bilo vzrok za prome-
tno nesre o, ki se je zgodila 4. marca na cesti 
Moste-Vodice v naselju �eje. Pa bo imel avto-
klepar zopet delo.

V asu Kmetijskega sejma v Komendi sta se 
malo izven kri�i� a pri Kralju v Mostah v 
smeri Komende, od blizu sre ala motorno vo-
zilo in kandelaber javne razsvetljave. Ve se, da 
pametnej�i odneha in zato se je lu ka lepo 
ulegla na trato, betonski podstavek pa se je 
nagnil, kot bi se udil, od kod tak udarec. 30. 
marca je voznik osebnega avtomobila zaradi 
vo�nje z neprilagojeno hitrostjo tr il v omarico 
kabelske televizije; pa leseno ograjo je sku�al 
poravnati. Preskus alkoholiziranosti je pokazal 
0,61 mg/l, zato je moral voznik preno iti v 
»policijskem hotelu«, podan bo tudi obdol�ilni 
predlog na sodi� e.

In za konec: policijska statistika, ki je bila 
objavljena v asopisu Delo, navaja, da je bilo v 
asu vsedr�avne kontrole uporabe varnostnega 

pasu ugotovljeno kar 2.755 kr�itev. Se imamo 
res tako malo radi, smo malomarni ali pa si 
preprosto mislimo: saj mene pa ne bodo dobili. 
Ali �e vedno ne vemo, da je varnostni pas vez 
z �ivljenjem?
Lepe pomladne dni in varno vo�njo vam �elim!

Tone Ogorevc

1. Na in oddaje
Uporabniki storitev ravnanja s komunalnimi 

odpadki na obmo ju ob ine Komenda, imajo 
mo�nost oddaje me�ane odpadne embala�e na 2 
na ina. Oddajajo jo lahko v sklopu sistema pobi-
ranja »od vrat do vrat« v tipskih posodah z rume-
nim pokrovom, lahko pa jo odlo�ijo tudi v zaboj-
nike za me�ano odpadno embala�o na ekolo�kih 
otokih. Izvajalec javne gospodarske slu�be rav-
nanja s komunalnimi odpadki odpelje zbrano 
me�ano odpadno embala�o enkrat na 14 dni (v 
blokovskih soseskah se odvoz vr�i tedensko).

Me�ana odpadna embala�a se v tipske 
rne posode z rumenim pokrovom odlaga v 

razsutem stanju ali v kakr�nihkoli vre kah.
Ve ji kosi embala�e, na primer plastenke   

pralnih sredstev ve jih velikosti, se lahko 
na dan odvoza odlo�ijo ob samem zabojni-
ku (ustreznej�a re�itev je predvsem razrez 

na manj�e kose in odlaganje v zabojnik). 
Ta izjema ne velja za odlaganje v sklopu 
ekolo�kih otokov.
Embala�o vedno izpraznimo in stisnemo,   

da zmanj�amo njeno prostornino.

2. Kaj oddajamo kot me�ano odpadno embala�o?

Odpadno plasti no embala�o:
plastenke pija  in �ivil,   
plastenke istil in pralnih sredstev,  
plasti ne kozarce in lon ke,  
plasti ne vre ke in folije,  
plasti ne posode in �katle (npr. za bonbo-  

ne),
plasti no embala�o nenevarnih kemikalij,  
tube (npr. od zobne paste).  

Odpadno embala�o iz sestavljenih materialov:
tetrapak � embala�a mleka, sokov, jogurtov �  

Odpadno kovinsko embala�o:
plo evinke �ivil in pija ,  
konzerve,  
kovinsko folijo (»alu« folija),  
kovinske zama�ke in pokrove kozarcev.  

Odpadno papirno in kartonsko embala�o:
�katle od �ivil - testenine, ri�, kosmi i, �  
�katle od evljev, kozmetike, zdravil in   

ostalih izdelkov.
3. Kam gre me�ana odpadna embala�a?

Zbrano me�ano odpadno embala�o izvajalec 
pripelje v Center za ravnanje z odpadki Suha-
dole, kjer se jo na vhodu evidentira, stehta 
zbrano koli ino in nato za asno skladi� i. 
Vsebino rumenih vre  in rnih posod z rume-
nim pokrovom se na sortirnici procesira na 
posamezne lo ene frakcije, vsako frakcijo po-
sebej balira in ustrezno skladi� i do predaje 
kon nemu prevzemniku.
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ODLOŽI TU!
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Tradicija 
in znanje
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