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OB DNEVU UPORA PROTI OKUPATOR-

JU IN PRAZNIKU DELA ČESTITAM IN 

ŽELIM PRIJETNO PRAZNOVANJE. 

OBČINSKI PRAZNIK NAJ SPODBUDI 

MEDSEBOJNO SODELOVANJE, UTRDI 

POVEZANOST IN PRIZADEVANJE ZA 

SKUPNO DOBRO! 
 

MIHA NOVAK 

NAČELNIK UPRAVNE ENOTE 

KAMNIK S SODELAVCI 

Občankam in občanom Občine 
Komenda želimo lepo praznovanje ob 

Dnevu upora proti okupatorju in 
1. maju ter najlepše želje na majskih 

prireditvah ob občinskem prazniku.

Lepo povabljeni na prireditve in vsi občani tudi na sejo 
občinskega sveta v torek, 15. maja, ob 17. uri v 

Kulturnem domu v Komendi.  

Župan Tomaž Drolec 
z občinsko upravo in

Občinski svet Občine Komenda 

Konjeniški klub Komenda je s sejmom v Komendi že 17. leto zapo-
red odprl pomembno in iz leta v leto bolj obiskano razstavno in 
gospodarsko sejemsko prireditev. Letos jo je na skoraj 30.000 kva-
dratnih metrih razstavnih površin z blizu 600 razstavljavci v treh 
dneh, po oceni organizatorja prometa Jelenka Miliča, obiskalo prek 
65.000 obiskovalcev.

To je obisk, kakršnega sejem doslej še ni imel. To je rekord, ki se v 
treh dneh lahko meri z Mednarodnim gorenjskim sejmom v Kranju, ko 
je bil le-ta v svojem najboljšem razcvetu. Tako med razstavljavci, kot 
med obiskovalci smo v pogovorih slišali, da se podobni sejmi v Slove-
niji danes ne morejo primerjati s tem v Komendi; ne po vsebini, pestro-
sti, organizaciji, s predstavitvami… 

Pomembne prednosti tega sejma pred drugimi danes pa so ob medna-
rodni udeležbi razstavljavcev in tudi vse bolj tudi obiskovalcev še 
brezplačen vstop in brezplačno, a zelo dobro organizirano parkiranje, 
letos pa tudi organizirani avtobusni prevozi iz Poslovne cone ter bogate 
strokovne in predstavitvene vsebine. Ja, sejem je bil je bil res Sejem z 
veliko začetnico, ki mu za mednarodno ime manjka še formalnost.       

V izobraževalnem programu so organizatorji v Konjeniškem klubu 
Komenda tokrat namenili posebno pozornost socialni varnosti kmetov 
in zavarovanju ter socialni pomoči iz naslova kmetijske dejavnosti. Ob 
številnih praktičnih predstavitvah (demonstracijah) so obiskovalci lahko 
spremljali, kako poteka varno delo v gozdu in druge dejavnosti; od vr-

Komenda je stopila med prave sejme
tičkarstva, pridelave zelenjave in tehničnih varnosti pri uporabi strojev 
in orodij. 

Mednarodni značaj so sejmu letos poleg proizvajalcev in njihovih 
poslovnih zastopnikov razstavljenih izdelkov obeležili tudi razstavljav-
ci, obiskovalci in najvišji vodstveni predstavniki iz Sremske Mitrovice 
in tudi s Kosova; pa z avstrijske Koroške ni sosednje Italije.

Tako v petek, 30. marca, ko je sejem s komendskim županom Toma-
žem Drolcem in predsednikom Kmetijsko gozdarske zbornice Cirilom 
Smrkoljem odprl državni sekretar v ministru za kmetijstvo in okolje 
Branko Ravnik, kot v nedeljo, 1. aprila, ko ga je obiskal in si ga ogledal 
minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič, je bilo sicer izven 
uradnih pogovorov slišati ocene  o potrebni ureditvi sejemskega prosto-
ra v Komendi in možnostih, ki so idealne v poslovni coni za postavitev 
avkcijske hale in za izvedbo tovrstnih prireditev. Sedanji prostor namreč 
zaradi razsežnosti prireditve v sedemnajstem letu poka po šivih.     

Poleg kmetijske, gozdarske in gradbene mehanizacije so na sejmu 
vzbujali še posebno pozornost komunalna mehanizacija, vrtnarska in 
ogrevalna oprema. Posebno zanimivi so bili prikazi varnega dela v 
gozdu. Obiskovalce s cele Slovenije pa je privabila 2. državna razstava 

Prvi dan so si z županom Tomažem Drolcem (drugi z desne), Alojzom 
Lahom (prvi z leve) in Cirilom Smrkoljem (prvi z desne) ogledali sejem 
najvišji predstavniki Slovenije in Sremske Mitrovice. 

goveda cikaste pasme in  ocenjevanje posameznih živali. Najvišji odličji 
sta na razstavi lastnikom in živalim podelila komendski župan Tomaž 
Drolec in minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič. Dva zvonca, 
kot najvišje priznanje, pa je po oceni dveh komisij dobila Šmarnica, last 
Košir Karničar Marijane z Zgornjega Jezerskega 104. Šmarnico sta za 
šampionko proglasili komisija Republike Kosovo in komisija Republike 
Slovenije izmed sedmih skupin krav, ki so se uvrstile v izbor za šampi-
onko razstave. 

Za odlično izvedbo razstave in za vsa prizadevanja za ohranitev cike 
pa velja velika pohvala tudi Rafku Rokavcu iz Kmetijsko gozdarske 
zbornice Ljubljana, saj brez njegovega dela cika v Sloveniji danes ne bi 
bila to, kar je.

Andrej Žalar

Šmarnica Marjane Karničar Košir in minister za kmetijstvo in okolje 
Franc Bogovič.
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SEJEM

DVE DESETLETJI KOMEDSKIH SKAVTOV – Leta 1991 je skupina 
mladih ustanovila prvo skavtsko skupino v Komendi. Šestnajst jih je 
bilo takrat, danes, ko se nekateri od ustanoviteljev že poročajo, jih je 
84. Sicer pa so minuli konec tedna proslavili dvajset let dela na fevdu 
– travniku, malo naprej od lovske koče na Križu. Slovesnost se je zače-
la z dvigom zastave. Izšel je tudi zbornik o dvajsetletnem delovanju, v 
katerem je zanimiv podatek, da je bilo v dvajsetih letih del skavtske 
družine več kot 280 otrok in  mladostnikov. Več v Aplenci prihodnji 
mesec. – A. Žalar

KOMENDA VRNILA OBISK SREMSKI MITROVICI – Leto dni je tega, 
ko sta Komenda in Sremska Mitrovica (Srbija) navezali prijateljske stike. 
Potem je bilo lani jeseni na sejmu v Komendi podpisano pismo o sode-
lovanju. Na letošnjem spomladanskem sejmu je bila številna delegacija 
(50) iz Sremske Mitrovice navdušena nad sejmom in Poslovno cono v 
Komendi. Sledilo je povabilo župana Sremske Mitrovice Branislava 
Nedimovića na srečanje v Sremski Mitrovici. Tako je delegacija Ko-
mende minuli konec tedna, 20. in 21. aprila, vrnila obisk, na katerem 
so ob prijetnem druženju veliko govorili o možnostih in oblikah poslov-
nega sodelovanja. Več v Aplenci maja. - A. Žalar 

Ciril Smrkolj, predsednik Kmetijsko goz-
darske zbornice Slovenije – »Vsa pohvala 
organizatorjem sejma, ki je letos že 17. leto. 
Upam in želim še mnogo sejmov tudi naprej. 
Kmetijstvo pa je ta trenutek pod velikim priti-
skom. Odkupne cene so tiste, ki tiščijo nav-
zdol.« 

Stane Štebe, pred-
sednik odbora za 
sejme – »Posebno 

pozornost smo tokrat namenili drugi državni 
razstavi cikaste pasme goveje živine in pride-
lavi zdrave domače hrane. Na sejmu so med 
razstavljavci gostje iz Sremske Mitrovice, ki 
vabijo maja na njihov sejem. Celoten program 
pa potrjuje, da je sejem upravičen do legitima-
cije za mednarodni sejem.« 
Goran Čekerinac, načelnik mestne uprave 
za kmetijstvo Sremska Mitrovica  - »Sejem je velik, posebno smo 
presenečeni nad predstavitvijo proizvajalcev traktorjev, strojev in trak-
torskih priključkov. Novosadski sejem je sicer večji, vendar za Sloveni-
jo je ta sejem v Komendi izredno velik.« 
Peter Zaletelj, Creina Kranj – »Vedno razstavljamo na sejmu v Ko-
mendi naš kmetijski program in program Lokaterm. Letošnja naša veli-
ka proizvodna novost pa je 6500-litrska komunalna cisterna. Sejem je 
dosegel izjemno rast.« 

Srečo Korbar, organizator večernih prireditev 
– »S prireditvami smo lani začeli, da popestrimo 
sejem; čez dan ansambli in postrežba s hrano, v 
večernih urah pa živa glasba z odličnimi nastopa-
jočimi.« 
Jelenko Milič – »Moja 
skrb je promet, varnost 
razstavljavcev in obisko-
valcev sejma ter vzdrže-
vanje reda. Sejem ima iz 
leta v leto več razsta-
vljavcev in obiskovalcev. 

Letošnjega si je v treh dneh ogledalo prek 65 ti-
soč obiskovalcev.«

- A. Ž..

Franc Bogovič, minister za Kmetijstvo in 
okolje – »Iskreno čestitam za uspešno pripra-
vljeno drugo državno razstavo cikaste pasme 
govedi, organizatorjem sejma pa za izredno bo-
gato gospodarsko prireditev.«
Tomaž Drolec, župan 
– »Sejem se je tako 
razvil, da ga ne bomo 
mogli več obvladati. 
Vsem oblikovalcem te-
ga sejma v Konjeni-

škem klubu s predsednikom  Lojzetom Lahom 
velja čestitka, saj ga pripravljajo brez redno 
zaposlenih. Že dlje časa v občini razmišljamo, 
kje bi bil ta sejem lahko v prihodnje, saj prav 
letošnji kaže pokanje po šivih. Prepričan sem, 
da bomo našli skupno zmagovalno pot, da bomo nadaljevali, čeprav bo 
potrebna tudi državna pomoč. Je pa zagotovo letošnji sejem eden velikih 
uspehov naše občine, saj ob organizatorju tu sodeluje tudi veliko naših 
društev.« 

Lojze Lah, predsednik Konjeniškega 
kluba Komenda – »Letošnji spomladanski 
sejem smo razširili s komunalno, vrtnarsko 
in energetsko opremo in ga tudi organizacij-
sko okrepili. Občni zbor je na moj predlog 
potrdil za predsednika odbora za sejme Sta-
neta Štebeta. V zgodovini sta velikokrat re-
ševala težave kmet in delavec in prav social-
nemu položaju kmeta smo na letošnjem 
sejmu namenili poseben poudarek.«
Branko Ravnik, 

državni sekretar Ministrstva za kmetijstvo 
in okolje – »Glede na sedanje težke razmere, 
bi opozoril na zamujene priložnosti v prete-
klosti. Potrebni bodo novi razvojni pristopi. 
Določiti moramo nosilca  razvoja, ponovno 
spodbujati predelavo in uvajati ukrepe, ki 
bodo prinašali nova delovna mesta. Država 
pa mora zagotoviti primerno infrastrukturo, 
da se bo  lahko dogajalo.«

Rekli so o sejmu 
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ŽUPANOVA BESEDAAplenca Glasilo občine Komenda 1/2012

Zadeve nas vse bolj 
žalostijo kot veselijo.
Dogajajo se z blisko-
vito naglico. Ko se 
pogovarjava in piševa 

je za nami velika stavka, ob občinskem pogledu pa pred nami redna 
občinska seja. Bližajo se prazniki, ko bo med drugmi prvič velika 
mednarodna prireditev Polmaraton Zlatih 21,1 km. Predlagam, da 
najprej rečeva besedo, dve o stavki.  

»Mislim, da je bila stavka preuranjena, saj po moje malo ljudi ve, 
zakaj in proti kakšnim vladnim ukrepom se je treba tako silovito in tako 
hitro upreti. Zakaj stavkajo šolniki, sem zelo na kratko izvedel šele dan 
pred stavko; in sicer, da ne zaradi zmanjšanih plač, ampak zaradi spre-
menjenih šolskih programov!?? Porajal pa se je vtis, da je šlo zgolj za 
plače. Osebno menim, da vsi, ki smo pripeti na državne jasli (zaposleni 
v vrtcu, šoli, najmanj še na občini), naj ne bi pristopili k tej stavki. Na 
občini smo delali, to pa ne drži povsem za šolo in vrtec. Upam, da nam 
bodo naši šolniki razložili, zakaj in proti čemu so se pridružili v stavki. 
Rad pa bi še dodal, da nas je bilo včasih v osmem razredu tudi 35, in so 
danes številni uspešni v življenju. Zato eden ali dva več v skupini, kot je 
sedanje merilo, ne bi smela biti razlog za sesutje šolskega in vzgojnega 
sistema. Morali pa se bomo odreči kakšnemu nadstandardu«.
Pred kratkim ste izjavili na vprašanje enega od medijev: »Če bi se 
pri programu s kohezijskimi sredstvi kaj zataknilo, bi bilo za občino 
oz. občane to zelo neprijetno in slabo«. Kako je sedaj?

»Naj ponovim, da smo se skupaj z občinami Kamnik, Domžale, 
Mengeš in Moravče prijavili za pridobitev nepovratnih sredstev za iz-
gradnjo kanalizacije vsak v svoji občini. Zaradi meril (kriterijev) pa 
smo morali nastopiti skupaj in nosilec projekta je sedaj Občina Kamnik, 
ki bo s tem tudi odgovorna za plačilo vseh del; ne glede, v kateri občini 
bodo potekala. Drugače povedano to pomeni, če katera od občin ne bi 
svojega deleža sproti plačevala, občina Kamnik sama tega ne bi zmogla 
pokriti. Zato je razumljivo, da smo se v občinah strinjali z ustanovitvijo 
posebnega sklada. Vsaka občina bo morala vanj nakazati svoj načrtova-
ni delež za celotno investicijo na njenem območju. Za našo občino to 
pomeni kar krepko prek 2 (dva) milijona evrov, saj nas bo izgradnja 
kanalizacijskega sistema veljala prek osmih milijonov.«

In v koliko obrokih bi bilo treba ta denar vplačati v sklad?
»Ja, bilo bi lepo, če bi ga lahko plačali recimo v treh letih. Vendar se 

je občina Kamnik odločila, da morajo občine na skupni račun vplačati 
celoten znesek do konca tega leta oziroma še pred podpisom pogodbe. 
(Sicer pa, meni je takšna odločitev logična in tudi sam ne bi ravnal 
drugače, če bi bil v takšni vlogi). 

Zato smo sedaj pred nalogo, da priskrbimo dva milijona, sicer bomo 
zgubili nepovratnih šest milijonov. To pa bila prava katastrofa, saj potem 
kanalizacijskega sistema v občini ne bi imeli še kar nekaj(!) štiriletnih 
mandatov. 

Da bi lahko zgradili celotni sistem tako, kot je bilo načrtovano (z iz-
kupičkom iz Poslovne cone), ne gre računati. Prodaja ne poteka, kot bi 
si želeli, za ogromen kos zazidljivih površin, ki nam ga ne pustijo ko-
munalno opremiti, pa sploh še ne vemo, kdaj ga bomo lahko prodajali. 
Skratka, denar bo treba zagotoviti tako, kot ga bodo tudi druge občine 
- s posojilom.«
Če se ne motim, ste pred nedavnim ugotavljali, da se občina ne 

more zadolžiti…? 
»Ja, tu pa je tudi težava. Naš občinski Nadzorni odbor je namreč prisi-

lil Občino, da se je sama prijavila ministrstvu za fi nance, češ, da ni zadol-
žena samo za dobra dva milijona evrov, kolikor prikazuje v poročilih (in 
kar je manj kot polovica dovoljenega), ampak, da ima še pet milijonov 

Župan Tomaž Drolec

Praznik in iskanje rešitev  
Preruranjena stavka – Prek dva milijona evrov ali pa še kar nekaj  
štiriletnih mandatov – Zelo nerodna pravovernost – Iščemo izhod, 
da bodo otroci varni – 15. maja v Kulturnem domu. 

obveznosti do svojega podjetja, kar namerava poračunati ob izplačilu 
dobička v PCK. Druga možnost pa je zmanjšanje osnovnega vložka, ki 
ga je občina vložila v podjetje in sicer iz 16 na 11 milijonov. (Omenjanih 
pet milijonov smo porabili za plačilo bivšim lastnikom zemljišč v Po-
slovni coni). Vendar pa je za takšen ali drugačen način pobota potreben 
čas. Vse pa bi bilo zelo enostavno, če ne bi bili »bolj papeški od papeža«; 
saj smo se sami prijavili ministrstvu, ki nam sedaj seveda ne dovoli do-
datnega zadolževanja. Skratka, z zahtevo Nadzornega odbora, smo si 
naredili medvedjo uslugo (kar je edinstven primer v državi), ko bi zakon-
sko lahko najeli posojilo, vendar ga ne moremo dobiti. Tako se sedaj 
trudimo, da čim prej pobotamo sporni kredit z našo fi rmo PCK in si po-
tem pridobimo plačilo našega deleža v sklad z bančnim posojilom.« 

Kaže, da bo potrebno tudi kar nekaj »sreče« pri tej fi nančni »te-
lovadbi«. Kako pa kaže z vrtcem?  

»Starši otrok, ki so svoje najmlajše vpisali v vrtec, so dobili obvestila 
o možnostih; verjamem, da so med njimi tudi manj zadovoljni. Naj pa bo 
spodbudno sporočilo staršem, ki so dobili negativne odgovore, da bomo 
naredili vse, da se bodo jeseni njihovi otroci pridružili vrstnikom v vrtcu. 
Pospešeno pripravljamo postavitev še dodatnih šest modularnih (monta-
žnih) učilnic v neposredni bližini vrtca v Komendi. Tudi za takšne enote 
je potrebno gradbeno dovoljenje, vendar upam oziroma sem prepričan, 
da v sodelovanju z Upravno enoto v Kamniku tudi ta oreh ne bo pretrd. 

Me pa ob tem vseeno zanima, kako se počutijo svetniki, ko spoznava-
jo, kaj vse so s svojim (neodgovornim) ravnanjem lani porušili, da sedaj 
takole rešujemo stanje. Čeprav so SVETNIKI, od njih še ni bilo predlo-
ga, kako se sedaj izvleči iz tega položaja. 

Je pa mnenje svetnika Vida Koritnika (na zadnji seji) izzvenelo, da je 
za vse, kar se je dogajalo, kriv župan. Zato, kot sem že nekajkrat, še 
enkrat poudarjam: Tako osebno kot župan, občinska uprava in svetniki 
iz prejšnjih dveh sklicev smo vsebinsko oblikovali in izoblikovali reši-
tev vrtčevskega in zdravstvenega programa ter programa za starostnike. 
Po priznanih, najvišjih strokovnih ocenah, smo imeli zgleden, enkraten, 
vzorčen projekt jutrišnjih vsebin doma in izven države. Žal smo ga, za-
radi pritlehnih ozkih osebnih nagnjenj in nepripravljenosti (ali pa ne-
sposobnosti) vsebinskega razumevanja, zrušili. S tem pa smo si nakopa-
li ogromno novih problemov in več kot neodgovorno in neupravičeno 
visokih stroškov.«

Gospod župan, prazniki se bližajo. In včasih smo znali tudi reči, 
da se nobena juha ne poje tako vroča, kot se skuha?  

»Mislim, da je poznano, da sem po naravi optimist in bližajoči se 
prazniki so v enem najlepših mesecev v letu. Za nas, občane Komende, 
je ta mesec še posebno pomemben, saj imamo maja tudi občinski pra-
znik. 15. maj je namreč dan, ko se spomnimo dogodka, ki je spremenil 
potek razvoja naših treh krajevnih skupnosti Križa, Most in Komende. 
Takrat je bil potrjen predlog, da te tri krajevne skupnosti ustanovijo 
svojo občino. Od takrat pripadnost občini kažemo ves mesec tudi z or-
ganizacijo kulturnih, športnih in različnih drugih prireditev. 

Vabim, da se udeležimo slavnostne seje, ki bo 15. maja ob 17. uri v 
Kulturnem domu v Komendi; saj je namenjena prav vsem; ne samo obči-
narjem in svetnikom. In seveda vsi povabljeni tudi na prireditve društev.

Prav posebej pa bi rad opozoril na prireditev 5. 5. ob 9. uri na 
hipodromu, kjer bo start na 10 in 21 kilometrov dolg tek prek Ko-
mendske Dobrave, Zaloga in nazaj za 10 kilometrov, ostali pa preko 
Cerkelj nazaj v Komendo in do Most, kjer obrnemo nazaj do hipodroma. 
Ker to prvič organizirano v Komendi, upamo na velik odziv tekačev, z 
željo, da to postane tradicionalen komendski POLMARATON. Tekači 
in navijači lepo povabljeni.

In naj velja moja iskrena čestitka vsem za praznik dela in želja, da 
lepo preživite najlepši mesec v letu.«               Andrej Žalar
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AKTUALNO

V Kulturnemu domu v Komendi je bila 2. aprila tako ime-
novana seznanitev vojaških obveznikov s pravicami in 
dolžnostmi. Vabljeni so bili fantje, ki so ali bodo letos star 
18 let. Fantom - vojaškim obveznikom so predstavili njiho-
ve dolžnosti in pravice ter možnosti za vključitev v Sloven-
sko vojsko (možnost zaposlitve kot poklicni vojaki, prosto-
voljno služenje vojaškega roka, opravljanje vojaškega dela 
kot pogodbeni pripadniki rezervne sestave in štipendiranje). 
Vojaški obvezniki so si ogledali tudi nekaj kratkih fi lmov o 
Slovenski vojski, vojaško tehniko, opremo in oborožitev. 
Predstavitev je pripravila Uprava za obrambo Ljubljana. Za 
vse, ki jih zanimajo vojaška tehnika, oprema, oborožitev…, 
bo vojašnica Franca Rozmana Staneta v Ljubljani odprta v 
petek, 11. maja, od 9. do 15. ure in v soboto, 12. maja, od 
10. do 18. ure. Lepo povabljeni.

A. Ž.

Tudi v Komendi se je v okviru akcije OČISTI-
MO SLOVENIJO 2012 in WORLD CLEANUP 
2012 odzvalo vabilu TD Komenda in zbora 
krajanov  na čiščenje 24. marca skoraj 600 

Čistilna akcija Komenda 2012

600 prostovoljcev skoraj 23 ton
prostovoljcev. Učenci 
OŠ Komenda-Moste in 
vrtca, so v tednu pred 
akcijo očistili šolsko 
pot in okolico šole in 
vrtca. Kakšnih 300 jih 
je dokazalo, da ima OŠ 
Komenda-Moste opra-
vičeno naziv EKO 
ŠOLA.

V akciji 24. marca 
smo zbrali 22,8 tone 
odpadkov. Letos nam 
je tudi prvič uspelo na 
zbirnih mestih ločevati 
odpadke, kar je zmanj-

šalo stroške odvoza. 
Ponosni smo tudi lahko, da se v naši občini 

število divjih odlagališč manjša.

Seznanitev s pravicami in dolžnostmi

Otroci se že veselijo

Vendar pa velja vseeno še enkrat ugotoviti, 
da je 22,8 tone prevelika številka odpadkov za 
našo občino. Vsak občan Komende namreč 
lahko brezplačno odda odpadke v zbirni center 
Suhadole. Imamo tudi ekološke otoke. Zato je 
težko razumeti, zakaj so še vedno gume, raču-
nalniki, pralni stroji, plastenke itd. v  naravi? 

Ob letošnji akciji velja posebna zahvala vsem 
vaškim koordinatorjem, skavtom, gasilcem, ribi-
čem, lovcem, društvu košarkarjev, društvu SAK 
in članom TD Komenda, ki so nam pripravili po 
akciji dobro malico. Hvala vsem, ki so dopoldne 
brezplačno vozili odpadke do zbirnega centra in 
hvala tudi donatorjem za fi nančno in materialno 
pomoč! Sicer pa so celotni stroški akcije v občini 
Komenda znašali 5.650,55 EUR.

Helene Drolc, Zbor krajanov OČISTIMO 
SLOVENIJO

Vid Koritnik, TD Komenda

Konec marca so v krajevni organizaciji  ZB za vrednote NOB Komenda 
pregledali delo v minulem letu. V kritični oceni krize vrednot pri nas so 
se člani strinjali, da je v takšnih razmerah še posebno pomembna skrb 
za spoštovanje zgodovinske zapuščine, za spomenike in obeležja pa tudi 
za starejše člane. To bodo v organizaciji, ki ima okrog 40 članov, nada-
ljevali še naprej. Prav tako se bodo udeleževali spominskih slovesnosti 
podobno kot lani. Že maja bo takšna slovesnost tudi pri Bolnici Tineta 
Zajca na Komendski Dobravi ob občinskem prazniku. Nastopili bodo 
pevci MePZ Komenda in učenci Osnovne šole Komenda Moste.

Ne samo velik stroj »bager«, tudi lopate, krampi, grablje in »šajtrge« v 
pridnih rokah vaščanov, v skrbi za svojo mladež, so opravili začetno 
delo. In tako bo tudi naprej. Povabljeni na akcije, do konca del na pro-
jektu, ki se mu reče »vaško igrišče«v Nasovčah. 

ar

Skrbimo za zapuščino NOB
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V Twirling in mažoretnem  klubu Komenda 
razvijajo tako twirling šport kot tudi klasično 
mažoretno dejavnost. Obema je skupen enak 
rekvizit – palica, drugače pa gre za dve različni 
dejavnosti.  

Mažorete so prepoznavne predvsem po uni-
formah, navadno v barvah občine, ki jo pred-
stavljajo. Plešejo in korakajo s palico v paradah 
ali v koreografi jah na mestu. Velikokrat nasto-
pajo v spremstvu godbe na pihala, lahko pa 
tudi  na posneto glasbo. 

Twirling je v Sloveniji dokaj mlad šport, ki 
se je razvil iz mažoretne dejavnosti.  V svetu 
pa bo pod okriljem Svetovne zveze twirlinga 
(WBTF),  avgusta letos v Parizu potekalo že 
31. Svetovno prvenstvo v twirlingu. Twirling 

Tretja tekma za Slovensko orientacijsko ligo 
je, čeprav je po malem rosilo, dodobra ogrela 
ozračje v komendskem gozdu. Zaradi dobre 
organizacije leto poprej se je tokrat tekmovanja 
za Pokal Komende udeležilo prek 220 tekmo-
valcev iz Slovenije, Hrvaške in Italije.

Tekmovalci različnih starosti od otrok do 
veteranov so merili moči na progah dolžine od 
1,5 do 10 km. Člani domačega kluba smo leto-
šnjo sezono začeli odlično in tudi na domačem 
terenu nismo razočarali. V treh od petih otro-
ških kategorij do 14 let so mladi upi osvojili 
dvojno zmago, posamične uvrstitve med prve 
tri smo zabeležili pri mladinskih in veteranskih 
kategorijah. In najpomembnejše, prvi mesti 

Vsako leto se v DPŽ Kamnik - Komenda vsaj 
dvakrat odpravimo na kopanje. Letos v januar-
ju pa se nam je porodila ideja, da bi še nekaj 
tistih žensk- neplavalk uživalo v plavanju. Kar 
dvanajst članic se je odločilo za plavalni tečaj. 
Nekatere bi rade svoje znanje samo izboljšale, 
druge pa končno osvojile. Tečaj smo izvedle v 
ZUIM Kamnik, s plavalnim učiteljem Petrom. 
Z nami je bil zelo potrpežljiv. Vse udeleženke 
so prejele ogromno znanja in v veliki večini 
tudi vse splavale ali pa vsaj premagale strah 
pred vodo.  

Irena Pibernik

Zadnjo soboto v marcu smo se planinci PD 
Komenda odpravili na Kredarico. Vodil nas je 
Milan Šinkovec, kot pomočnik pa se nam je 
tokrat pridružil vodnik iz PD Križe Robert 
Posavec. Izpred Planinskega doma na Podbor-
štu smo se odpravili ob 5. uri zjutraj in tako že 
v zgodnjih jutranjih urah pričeli z vzponom iz 
Krme. 

Vodnik je tempo prilagodil pohodnikom ta-
ko, da smo vsi brez večjih težav prispeli na 
vrh. Tudi vreme nam je bilo naklonjeno. Prava 
zimska idila. Razgled na okoliške hribe je bil 
res čudovit. Na vrhu so se nam počitek, malica 

Palica in dve različni dejavnosti 
Trdo delo in strokovnost sta Komendčanke postavile v finale državnega prvenstva v 
twirling športu in mažoretni disciplini. 

je kompleksen šport, saj združuje obvla-
dovanje palice, plesa in gimnastike. Je 
šport s predpisano tehniko obvladovanja 
elementov s palico in z izdelanim tekmo-
valnim sistemom.  

V komendskem klubu v letošnjem šol-
skem letu trenira 70 otrok v različnih sta-
rostnih kategorijah. Štiri twirling skupine 
imajo trening 2 krat na teden, dve mažore-
tni skupini trenirata 1krat na teden. Za ti-

ste, ki si želijo tekmovati kot posameznice, pa 
1 krat na teden potekajo tudi treningi solo, 
dance twirl in freestyle programov. Tako imajo 
najbolj pridne in zagnane članice kluba trenin-
ge 4 krat na teden in takšnih je kar 17. Najmlaj-
ši in začetniki imajo treninge 1 krat na teden.

V Sloveniji skrbi za razvoj in napredek obeh di-
sciplin Mažoretna in twirling zveza Slovenija 
(MTZS), ki je včlanjena v Evropsko mažoretno 
zvezo (EMA) in v Svetovno zvezo twirlinga (WB-
TF) in vsako leto organizira odprta državna prven-
stva za obe disciplini: twirling šport in mažorete. 

Komendski klub se je včlanil v MTZS že ob 
ustanovitvi in se vsako leto  udeležuje Odprtih 
državnih prvenstev, kjer dosega odlične uvrsti-
tve v obeh disciplinah. 

Letos je predtekmovanje za fi nale v disci-
plini twirling šport potekalo že januarja v 
Cerknici, 10. marca pa je v Trbovljah potekalo 
četrtfi nale in polfi nale. Odlično so se odrezale 
tudi komendske twirlerice, saj bo na FINALU 
12. Odprtega državnega prvenstva Mažoretne 
in twirling zveze Slovenije, kar 35 fi nalnih 
nastopov twirleric iz komendskega kluba. 
Tekmovale bodo 4 skupine: mala šola, group 
kadeti, group junior in team, kar je skupaj 44 
tekmovalk. Najmlajše članice  pa bodo tekmo-
vale v kategoriji basic strut. Tekmovanje bo 
21. in 22. aprila v Novi Gorici. 

V mesecu maju bo na sporedu še fi nale di-
scipline mažorete, ki se ga bosta udeležili 2 
skupini kluba – mažoretna skupina A in mažo-
retna skupina B. 20. maja bo v Ruše pri Ma-
riboru odpotovalo  33 mažoret s spremstvom. 
Prve tri najboljše uvrščene skupine po staro-
stnih kategorijah se bodo uvrstile tudi na 
evropsko mažoretno tekmovanje. Med favori-
tinje sodijo tudi članice Mažoretne skupine A, 
ki so med kadetinjami že dve leti zapored dr-
žavne vice prvakinje.
Članice in vodstvo kluba torej čakata zelo de-

lovna meseca. Želimo jim srečno in držimo pesti! 
B. Z. 

Orientacijski klub Komenda

Tekma za Pokal Komende
smo osvojili tudi pri članih in članicah.

»Komenda je v slovenskem orientacijskem 
prostoru znana po tekmovalnih in organizacij-
skih dosežkih. V prihodnjem letu bomo poskr-
beli za prepoznavnost tudi izven slovenskih 
meja, saj pripravljamo večje mednarodno tek-
movanje s 400 do 500 udeleženci. Glede na 
kakovost naše organizacije zadnjih tekmovanj 
se nam za uspeh ni treba bati,« je povedal 
vodja organizacije Robert Slapnik. 

Zavedamo se, da bi bilo brez posluha sponzor-
jev in drugih sodelavcev doseganje takšnih rezul-
tatov oteženo ali onemogočeno, zato se za stalno 
podporo zahvaljujemo piceriji Hram Gorjan, 
lončarstvu Kremžar in Sabini Kremžar Pančur pa 

za izdelavo edinstvenih glinenih medalj.
Nejc Zorman

Zimski vzpon na Kredarico
in klepet v prijetni družbi prav dobro prilegli. 
Pri sestopu v dolino sta nam vodnika pokazala 
nekaj osnov za ustavljanje s cepinom in hojo z 
derezami. Za poizkušnjo smo malo potrenirali, 
seveda pa bo vaja še potrebna.

Hoja v zimskih razmerah je zahtevna, vendar 
mnogim celo lepša kot poleti. Seveda pa je za 
varno pot nujno potrebno upoštevati zimske 
razmere. Letos je snega sicer malo, vendar 
previdnost vseeno ni odveč.

Pred nami pa so že novi vzponi. Vabljeni, da 
se jih udeležite.

Za PD Komenda, Martina Barle

Plavalni tečaj
Najmlajša zmagovalna dekleta
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Na četrtem kongre-
su federacije stro-
kovnih delavcev 
leta 1884 so pre-
dlagali, da bi 
osemurni delavnik 
postal resničnost s 
1. majem 1886. Na 
ta dan je bilo v 
ZDA 5000 štrajkov, 
bilo je veliko de-
monstracij za dela-
vske pravice, prišlo 
je do spopadov 

med demonstranti in policijo, veliko je bilo ra-
njenih in mrtvih na obeh straneh. Januarja 1888 
je kongres Ameriške federacije dela sklenil, da 
se v spomin teh žrtev 1. maj razglasi za delavski 
spominski dan. Do prvega praznovanja prvega 
maja je prišlo leta 1890, ki je bilo zelo množič-
no, tudi v slovenskih deželah, zlasti v večjih 
delavskih centrih in Ljubljani. Tedaj je bila 
Slovenija podložna cesarsko kraljevi monarhiji 
avstrijskih Habsburžanov, ki so vladali Sloven-
cem celih 600 let. Iz tistih časov najdemo zapis 
o praznovanju prvega maja leta 1908 v Idriji v 

To društvo, med občani Komende nekoliko 
manj znano, je na občnem zboru opravilo obra-
čun svojega vsestransko razvejenega in družbe-
no koristnega dela. Združujejo 1.187 rednih in 
75 podpornih članov, od katerih je v društvo 
včlanjenih tudi 100 članov iz občine Komenda. 
Nekaj se jih je občnega zbora tudi udeležilo.

Kot gost se je Občnega zbora udeležil pred-
sednik Zveze delovnih invalidov Rado Novak, 
podpredsednik Občine Kamnik Damjan Hribar 
in povabljeni gostje predsednik PD Kamnik, 
predsedniki DI iz Kranjske Gore, Jesenic, Ra-
dovljice, Škofje Loke in Kranja ter predstavnik 
DU iz Komende.

Predsednik Janez Sedušak je v svojem poro-
čilo nanizal uspehe na vseh področjih, ki jih 
društvo pokriva in poudaril, da je bil zastavlje-
ni delovni načrt v celoti izpolnjen. Ker je skoraj 
nemogoče našteti vse dejavnosti in številke, ki 
izkazujejo izpolnitev delovnega načrta, menim, 
da je najbolje za obveščenost naših občanov 
povedati kaj več o načrtih dela za tekoče leto. 
Vsebina dejavnosti je enaka, kot je bila v pre-

Občni zbor Medobčinskega društva invalidov Kamnik-Komenda

Pričakujejo več članov iz Komende
teklem letu.

Posebni socialni programi obsegajo skrb za 
neodvisno življenje težkih in nepokretnih in-
validov, prvo osebno in socialno pomoč ter 
informiranje, pomoč invalidom za ohranjanje 
zdravja po težkih operativnih posegih ali po 
nastanku invalidnosti ter skrb za ohranjanje 
psihofi zičnih sposobnosti invalidov (rekreacija 
in šport). Skrbijo tudi za vključevanje invali-
dov v kulturno in družbeno življenje.

Za obveščanje je poskrbljeno preko telefon-
skega odzivnika vse dni v tednu na tel.: 831-
73-62, na voljo je Informator društva, zloženka 
ZDIS in DI ter Vodnik po pravicah invalidov. 
Na voljo pa je tudi spletna stran ZDIS in DI: 
http:/www.zveza-zdis.si. Svoje prostore ima 
društvo (trenutno še) v II. nadstropju Zdra-
vstvenega doma Kamnik (soba 15), leta 2013 
pa načrtujejo selitev v lastne prostore. 

Za vse naštete dejavnosti in dokončanje 
prostorov načrtujejo v letošnjem letu prihodke 
v višini 115.000 EUR, od katerih je zagotovlje-
nih približno 80 %  sredstev. Posebej je predse-
dnik poudaril, da je prva nakazala obljubljena 
sredstva za nove prostore Občina Komenda.
Članom priporočajo koriščenje vrste ugodno-

sti, od znižanih cen v hotelih in zdraviliščih, 
plavanja v Snoviku in bazenu CIRIUS v Kamni-
ku, da koristijo tudi več ugodnosti-popustov za 
vstop v Arboretum, knjižnico v Kamniku in 
Komendi. Zaželeno pa je tudi vključevanje inva-
lidov v delo in dejavnosti Društev upokojencev. 

Predsednik ZDIS Rado Novak je spregovoril 
o težavah invalidov in upokojencev v primežu 

Praznovanje 1. maja skozi čas
lokalnem listu Naprej tole poročilo o proslavi: 
»Kakor povsod, kjer živi zavedno proletarsko 
ljudstvo, tako se je tudi v Idriji praznoval dela-
vski praznik l. 1908. Delo v rudniku je skoro 
popolnoma počivalo, le v odbiralnici, kjer kra-
ljuje liberalec Koršič in klerikalec Kumer je 
delalo nekaj dečkov. Slavna rudniška uprava 
vsled Koršičevega vpliva še ni prišla k temu 
nazoru, da ji čisto nič ne pomaga, če s teroriz-
mom na novo vstopivše prisili, da delajo prvega 
maja ter s tem onečaščujejo delavski praznik.

Na predvečer prvega maja so zaplapolale raz 
delavskega domovja rdeče zastave. Tudi raz 
mestno hišo je zaplapolala trobojnica v prosla-
vo delavskega praznika. Delavci so razsvetlili 
svoje domove. Krasno razsvetlenje na več 
mestih je vzbujalo splošno pozornost. Praznič-
no razpoloženje je razprostrlo svoje čare nad 
našim delavskim mestom. Delavsko godbeno 
društvo je sviralo na glavnem trgu koncertne 
komade, ljudstvo pa je promeniralo, veseleč se 
napredovanja delavske zavednosti. V podru-
žnici rudarskega društva je na predvečer po 
promenadnem koncertu predaval sodrug A. 
Kristan o zgodovini in pomenu prvega majni-
ka. Prvega majnika so zbudili zvoki delavske 

godbe idrijsko prebivalstvo naznanjujoč, da je 
današnji dan delavski praznik. Ob 9. uri dopol-
dan je bil shod pri Črnem orlu. Govoril je so-
drug Anton Kristan. Ponavljal je zahteve dela-
vskega ljudstva po političnih, kulturnih, 
gospodarskih in socialnih potrebah. Splošna in 
enaka volilna pravica v deželne zbore, posebno 
še v kranjski deželni zbor, splošno in enako 
volilno pravico v občinske zastope, osemurni 
delavnik, starostno in onemoglostno zavarova-
nje. Slavil je Prvi majnik kot dan veselja nad 
doseženimi zmagami, kot dan manifestacije za 
delavske zahteve in kot delavski praznik, re-
prezentanta delavske solidarnosti. Popoldne je 
bil manifestacijski obhod mesta. Na čelu kole-
sarji z mično okrašenimi kolesi, potem godba, 
nato pa krasno rdečo zastavo, za simbol dela-
vskih teženj, nepregledne trume idrijskih pro-
letarcev. Po obhodu mesta je sprevod krenil k 
Črnemu orlu, kjer je bila v pivarni in na vrtu  
prijetna vrtna veselica«.

Po prvi svetovni vojni so se politične razme-
re spremenile, v nastali kraljevini Jugoslaviji 
so delovale nekatere politične stranke, kljub 
prepovedi, zelo uspešno. Sredi aprila l. 1937 je 

nadaljevanje na naslednji strani

Vabilo 
domoljubom!
Krajevna organizacija ZB in DU 

Komenda
vabita vse, ki se zavedajo in spoštujejo 
žrtve NOB, da se udeležijo pohoda od 

Planinskega doma do partizanske bolnice 
dr. Tineta Zajca na Komendski Dobravi, 

18. maja 2012,
ob 8.30 uri.

Pri bolnici dr. Tineta Zajca bo spominska 
slovesnost v počastitev žrtev – pobitih ra-
njencev in uničenja bolnice. V kratkem 
kulturnem programu bo sodeloval MePZ  
DU Komenda in učenci OŠ Komenda-Mo-
ste. Po končani proslavi bo na balinišču 
družabno srečanje s pogostitvijo.

Pohod bo vodil Peter Jakomin.

Vabi ZB in DU Komenda

recesije, zagotovil pa je, da bo Zveza skrbela za 
delovanje in pomoč društvom v enaki meri kot 
doslej (vsaj za letos). Ne smemo pa mimo dej-
stva, da je bila Zveza društev delovnih invalidov 
Slovenije letos odlikovana z Redom za zasluge, 
ki ga je podelil predsednik RS dr. Danilo Túrk. 
Vsi predstavniki DI so čestitali za opravljeno 
delo in pohvalili delo Izvršnega odbora. Priča-
kujejo pa tudi več novih članov iz naše občine.

Tone Ogorevc

Klemen Pibernik
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imela Komunistična partija Slovenije svoj 
ustanovni kongres na Čebinah, drugega maja 
1937 pa je bil na Taboru nad Črnučami prvo 
zborovanje Ljudske fronte, tisto poletje jih bilo 
še veliko in preko njih je komunistična partija 
širila svoj vpliv. V publikaciji Delavske eno-
tnosti iz leta 1986 je zapis praznovanje v letu 
1938 v Ljubljani:

»Značilno je bilo praznovanje 1. maja 1938 
v Ljubljani v tekstilni tovarni Eifl er. Organiza-
cija KPS je v njej vodila vse priprave. Zbrali so 
denar za nakup raznih potrebščin, izdelali so 
zastavice, letake, pripravili rakete in kres na 
Taboru. Tisto leto je bilo na hribih okoli Lju-
bljane mnogo kresov, prvi je zagorel na Katari-
ni. Na praznik so se delavci Ljubljanskega 
Posavja, delavci iz Saturnusa, Unitasa, Avto-
montaže in Eifl erja zbrali na Rašici. Nekateri 
so šli peš, drugi so se pripeljali z okrašenimi 
kolesi, ženske so nosile na glavah ali okoli 
vratu rdeče rute. Na vrtu Knezove gostilne so 
poslušali harmoniko, plesali in prepevali pesmi 
Moja domovina, Bratje le k soncu, k svobodi. 
Ko so prišli orožniki, so jih »pozdravili« z 

dvignjenimi pestmi in pesmijo Delavski poz-
drav. Navidezno so se razšli in čez pol ure za-
tem zbrali na Dobenem, kjer sta govorila kovi-
nar Tone Dolinšek, komunist, in Franc 
Leskošek, član CK KPS. Slednji je govoril o 
organizacijski moči delavstva in poudaril po-
men njegove enotnosti, o Sovjetski zvezi in 
tudi o tem, kako bodo nekoč delavci mogli 
praznovati praznik javno in ne na skrivaj po 
hostah.«

Napoved Franca Leskoška, bil je član polit-
biroja CK KPJ, med vojno poveljnik glavnega 
štaba partizanskih odredov Slovenje, se je 
uresničila. Po zlomu fašizma in nacizma 1945, 
ko je Jugoslavija postala socialistična in fede-
rativna republika, je bila leta 1949 v Ljubljani 
proslava prvega maja veličastna. Kronist v DE  
takole opisuje ta dogodek:

»To leto so v Ljubljani pripravili še posebej 
obsežno parado, na kateri je sodelovalo okoli 
100.000 ljudi iz vse Slovenije. V skoraj štiri 
ure trajajoči paradi so korakale enote Jugoslo-
vanske armade in milice, za njimi pa »delovni 
cvet«, delegacije najboljših delovnih kolekti-
vov, udarniki, novatorji in racionalizatorji. Za 

njimi je šlo več kolon, tako kolona kolektivov 
kulturnih in prosvetnih dejavnosti, kolona, ki 
je odražala dvig življenjske ravni, kolona, ki je 
prikazovala dejavnosti OF, kolona športnikov. 
Sodelovale so tudi delegacije Slovenske Koro-
ške, Tržaškega ozemlja in Gorice. Udeleženci 
parade so se  pripeljali z več kot tridesetimi 
posebnimi vlaki, rednimi vlaki in mnogimi 
avtobusi. Samo iz goriškega okraja je prišlo 
1500 ljudi, iz Sežane 600 (med njimi 1. Sežan-
ska frontna delovna brigada, ki je bila uspešna 
pri gradnji železniške proge Sežana-Dutovlje), 
iz Predmeje pa npr. 200 članov OF, ki so na 
paradi prikazali, kako so v 40 dneh zgradili 
svoj zadružni dom in kako so  obnovili 100 
med vojno požganih hiš. Po paradi so bile šte-
vilne prireditve, med drugimi tudi predstava 
fi lma o paradi, ki so jo posneli dopoldne«. 

V samostojni državi Sloveniji se za 1. maj 
ne prireja tako veličastnih proslav kot leta 
1949, čeprav bi ta praznik tudi danes zaslužil 
več naše pozornosti, ne pa, da na ta dan v treh 
vaseh visijo »raz stavb« le dve zastavi. Časi se 
spreminjajo in mi z njimi.

Klemen Pibernik

V Aplenci sem prebrala 
oglas o tečaju računal-
ništva za starejše obča-
ne. Hm, kaj ko bi tudi 
jaz pokukala v to zago-
netno škatlo, kaj je v 
njej. Prijavila sem se in 
prišla na spoznavni se-
stanek. 

Gospa Viki Drolčeva 
je bila prijetno presenečena, ker nas je prišlo kar 24 uka željnih starejših 
občanov. V kratkem času nas je razporedila in povezala z mladimi, ki so 

se mi zdi zelo podobno izjavi voznika, ki trdi, da za prometno nesrečno 
ni kriv, zato avta ne namerava popraviti sam. Če se hoče še kdaj voziti s 
tem avtomobilom, potem bo moral sodelovati pri popravilu. Trmasto 
vztrajanje sindikatov na svojih zahtevah ali celo protesti po grškem 
vzoru ne bodo rešili ničesar, lahko pa situacijo še poslabšajo. V tem 
trenutku imamo priložnost, da naše javne fi nance stabiliziramo brez 
večjega znižanja standarda. Če javnofi nančnih zadev ne bomo uredili 
sami, nam lahko sledi grški scenarij. Evropska komisija in druge evrop-
ske fi nančne institucije nam bodo naložile ostre varčevalne ukrepe, ki 
bodo mnogo ostrejši kot ti, ki jih bo predlagala vlada.

Zavedam se, da mora pri zategovanju pasu politika najprej sama z 
zgledom dokazati, da misli resno, preden to zahteva od ostalih državlja-
nov. Pri sprejemanju interventnega zakona decembra 2011 smo bili 
funkcionarji (politiki) edini, ki smo si znižali plače, za vse ostale v jav-
nem sektorju so bile plače zamrznjene. Naslednji korak je bil zmanjšanje 
števila ministrstev. Že danes pa je popolnoma jasno, da zmanjševanje 
odhodkov ne bo mogoče pri vseh enako; pri nekaterih že zdaj ni kaj 
vzeti, pri drugih bo manevrskega prostora več. 

Matej Tonin, poslanec

Prva in ključna naloga nove vlade je priprava rebalansa državnega pro-
računa. Proračunske izdatke bomo morali zmanjšati za 800 milijonov 
evrov. V javnosti se največkrat uporablja izraz »varčevanje«, ki pa ni 
najbolj ustrezen. Varčujemo namreč lahko, če nekaj imamo in se odloči-
mo, da tega ne bomo porabili. Ko govorimo o varčevanju države, pa 
govorimo predvsem o tem, kako odhodke in prihodke državnega prora-
čuna čim bolj uravnotežiti.

V zadnjih treh letih je država porabila dve milijardi evrov (2000 mili-
jonov evrov) več kot jih je zbrala z davki. Takšen trend je nevzdržen, saj 
smo samo v zadnjih treh letih ustvarili toliko javnega dolga kot prej v 
šestnajstih letih samostojne države. Cilj nove vlade je, da v prihodnjih 
letih zmanjša zadolženost države, kar bo izjemno pomembno pri dolo-
čanju bonitetnih ocen Sloveniji. Nadaljnja rast dolga in primanjkljaja bi 
Sloveniji še dodatno poslabšala bonitetno oceno in država bi morala za 
izposojeni denar plačevati več. Časi, ki so pred nami, ne bodo rožnati. 
Zagotovo bodo na nogah sindikati in odpirale se bodo razprave o krivdi 
za nastalo situacijo. Žal nam te razprave ne bodo pomagale reševati 
naših težav. Pogosto lahko slišimo sindikate, ki trdijo, da niso krivi za 
krizo in zato njenih posledic ne nameravajo nositi. Stališče sindikatov 

nadaljevanje s prejšnje strani

IZ POSLANSKE PISARNE 

Zapravimo lahko toliko kot ustvarimo

VAŠA PISMA

Računalnik – ŠPANSKA VAS
nas bili pripravljeni učiti. Jaz sem dobila študentko Barbaro Prezelj, ki 
je tudi štipendistka UPPG.

Računalnika sem se bala. Imela sem pravi odpor do njega. Barbara 
me je z veliko potrpežljivosti vodila od koraka do koraka. Zdaj vem, 
kako se brska po internetu. Kako lahko rišeš in ustvarjaš vsemogoče 
umetnije, kako lahko poiščeš in poslušaš priljubljeno glasbo (tudi Črno 
Madonno, ki jo pojemo pri pevskem zboru) in seveda kako napišemo, 
sestavimo in pošljemo dopis. In tu je sedaj moj izdelek.

Hvala gospe Drolčevi za idejo in speljano organizacijo računalniškega 
tečaja.

Marija Schumet 
Komenda, 14.4.2012  
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Z zanimanjem sem v zadnji (3.) številki Aplence na četrti strani prebral 
razmišljanje našega župana Tomaža Drolca o »Medgeneracijskem cen-
tru« v naši občini. Pravzaprav ugotavljanje, zakaj le-tega ne bo, kdo mu 
nasprotuje in za kaj vse bomo občani zaradi tega prikrajšani. To smo se 
spraševali tudi člani Sveta Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda 
na zadnjih dveh sejah (prvi izredni 6. marca 2012 in 14. seji 26. marca 
2012). Ugotavljali smo, da od Občinskega sveta Občine Komenda dotlej 
nismo dobili nobenega tehtnega pisnega pojasnila oziroma obrazložitve, 
kaj bo z Medgeneracijskim središčem Komenda, oziroma kako naprej. 
Zato smo, ker se koncesija za projekt izteče 1. maja 2012, na zadnji seji 
sklenili, da bomo Občinski svet Občine Komenda pisno opozorili na 
iztek časa koncesije, obenem pa ga pozvali k oblikovanju zapisanega 
stališča, kaj mislijo kot merodajni pred iztekom omenjenega časovnega 
roka ukreniti. Torej k jasni dokumentirani besedi, da bomo tudi mi ve-
deli, kako naprej.

Sam sem na omenjenih dveh sejah zagovarjal, da projekt Medgenera-
cijskega središča Komenda še naprej ostane domena Občine Komenda; 
torej da Občinski svet Občine Komenda skupaj z županom poišče vse 
razpoložljive in možne načine, kako bi prišlo do njegove uresničitve. V 
prvi vrsti zaradi tega, ker je namenjen domačim ljudem, v drugi pa, ker 
je bilo zanj že toliko narejeno, vloženo veliko denarja, moči, volje, do-
mačega in tujega znanja. Torej nisem, kot drugi, zastopal stališče, da se 
projekt, če ne bo šlo drugače, proda skupaj z zemljiščem drugemu inte-
resentu, ki bo poskrbel tudi za podaljšanje koncesije oziroma morebitne 

Na kavi pri 
predsednici

Kar premajhna je bila sej-
na soba na sedežu stranke 
za vse, ki so se odzvali 
povabilu predsednice N.
SI Ljudmile Novak na 
kavo.  

Seveda je pogovor tekel 
o predlaganih varčevalnih 
ukrepih in napovedani 
stavki javnega sektorja. S 

pogajanji s sindikati bodo nadaljevali, nekaj manevrskega prostora je 
še, je dejala predsednica N.Si. V nadaljevanju je orisala razloge, zakaj je 
morala vlada pripraviti varčevalne ukrepe. Po njenih besedah je težava 
v tem, da je prejšnja vlada v Bruslju veliko obljubila, vendar obljub 
nato ni izpolnila, zaradi česar je Slovenija v veliki meri izgubila zaupa-
nje mednarodnih inštitucij in bonitetnih hiš in zato bodo morali vztraja-
ti na varčevalnih ukrepih, drugače pač ne gre. Ob tem je še posebej po-
udarila, da ukrepe sprejemajo zato, ker želijo ohraniti socialno državo, 
ne pa je uničiti in ni res, da bodo tisti, ki imajo manj, bolj na »udaru«. 
Žal pa se je iz pogovora navzočih dalo razbrati, da najbolje razumejo 
vladne ukrepe ljudje, ki že vseskozi varčujejo in so pripravljeni še nada-
lje malo več, da se le našo državo izpelje iz te nezavidljive situacije. 
Samo po sebi se poraja vprašanje, za koga se zavzemajo sindikati. 

Predsednici je bilo naloženo ponesti na vlado sporočilo, da naj ne je-
mljejo tistim, ki se ne morejo braniti, torej dojenčkom, materam, družini, 
za kar se tudi sama zavzema, vendar kot je dejala, »v vladi je pet strank, 
pet pogledov, potrebna so usklajevanja in kompromisi«. Pokončna in 
poštena drža naših poslancev, ministrice in ministra, pa kaže na to, da se 
tudi v politiki da delati izhajajoč iz obče človeških vrednot.

Bliža se praznik naše občine, zato vsem občankam in občanom če-
stitamo in želimo v dneh prireditev v počastitev občinskega praznika 
prijetno druženje. 

OO N.Si Komenda, Danica Zmrzlikar 

Uspešno končana šola
kvalitetnega starševstva 2012
Letošnja Šola kvalitetnega starševstva, ki sta jo organizirala Medgeneracij-
sko društvo za kakovostno starost in Društvo Knofl jica, je bila v naši obči-
ni že drugo leto. Letos od januarja do marca je bila uspešno končana. 

Tematike, o katerih so predavali različni strokovnjaki s področja psi-
hologije, sociale dela, pedagogike ter zakonske in družinske terapije, so 
bile raznolike in  aktualne. S področja starševstva in vzgoje smo govo-
rili o vlogi očeta in mame v družini, o komunikaciji in reševanju kon-
fl iktov med otroki in starši, izražanju jeze v družini in o razvoju otroko-
ve pozitivne samopodobe, h kateri tudi starši lahko veliko pripomorejo; 
s področja partnerstva pa o dobri komunikaciji med partnerjema, razvo-
ju in negovanju zrelega partnerskega odnosa. Eno predavanje je bilo 
namenjeno obvladovanju stresa v današnjih turbulentnih časih. 

Predavanja niso bila zgolj podajanje teorije, ampak so vsebovala tudi 
praktične prikaze komunikacije v družini preko igre vlog med starši in 
mladostniki, vaje za samopomoč in zamisli, katere so starši lahko upo-
rabili tudi v drugih okoljih – doma s partnerjem ali z otroki, pa tudi v 
službi in v prijateljskih odnosih.

Starši so ob koncu letošnje šole povedali, da je bila šola kvalitetna, 
zanimiva, s pestrimi tematikami in koristna. Ugotavljali so, da je bilo na 
vsakem predavanju nekaj, kar se jih je dotaknilo in o čemer so nato do-
ma premišljevali. Nekateri pa so zamisli celo začeli uresničevati pri sebi 
in v družini – z ostalimi člani. 

Organizatorji šole za starše so se tako prepričali, da delujejo dobro, 
kvalitetno in v pravi smeri. Njihov cilj je, da za občane organizirajo 
šolo za starše vsako leto. Ta šola je namreč dolgoročna naložba v najbolj 
pomembne in občutljive odnose; v odnose v družini, na katere starši 
lahko sami kar najbolje vplivajo.   

Ana Zarnik Horvat

Medgeneracijsko središče Komenda – da ali ne?
pridobitve nove. Predvsem zato ne, ker naša občina zaradi velikega 
števila priseljencev in s tem tudi povečujočega števila starejših ljudi 
potrebuje sodoben, starejšemu človeku prijazen, drugim občanom pa 
odprt dom na svojem ozemlju, v katerem bo za naše starejše ljudi dobro 
poskrbljeno, v njem pa bodo zaživeli tudi drugi programi in dejavnosti 
v smislu medgeneracijske solidarnosti. Tako smo načrtovali tisti, ki smo 
leta podpirali in si prizadevali za uresničitev prednostnega projekta naše 
občine (vsaj tako je bil načrtovan in prikazovan) Medgeneracijsko sre-
dišče Komenda. Letošnje Evropsko leto aktivnosti starejših in med-
generacijske solidarnosti bi bilo, kot je bilo načrtovano, pravo leto za 
to dejanje. Če res ni denarja za takšen dom in ga tudi ne bo, pa tudi ne 
prave volje, pripravljenosti in utemeljenosti zanj, potem naj se to obča-
nom odkrito pove. Pred tem pa premisli: tudi jaz bom enkrat star in bom 
vesel, če ne bo možnosti za to doma, dobre oskrbe v stavbi v lastnem 
kraju, bodo imeli domači možnost, da me lahko vsak dan obiščejo, sam 
pa, da bom še naprej živel s krajem, njegovimi ljudmi in dejavnostmi. 
Ali imamo pravico našim starejšim to odreči!?

Jožef Pavlič, 
predstavnik za Medgeneracijsko središče Komenda zainteresiranih 

občanov pri Svetu Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda  
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Številni bolniki in invalidi si krajšajo čas, 
predvsem pa dobro izkoriščajo svoje sposob-
nosti – podarjene in pridobljene sta poudarili 
invalidki Ivana Smole in Saša Rolih – z izdelo-
vanjem najrazličnejših ročnih izdelkov. Del 
teh smo lahko videli obiskovalci razstave, ki 

Med številnimi pozdravi in čestitkami za dobro 
delo iz sosednjih društev upokojencev je ob 
čestitki na težave pri skrbi starejših za starejše 
na občnem zboru Društva upokojencev Ko-
menda opozoril tudi predsednik Pokrajinske 
zveze društev upokojencev za Gorenjsko Ja-
nez Sušnik.

Pripomba je vsekakor imela namen in razlog. 
In čeprav pojasnila, odgovora ali razprave na 
zboru o tem ni bilo, se ve, da so izgledi na tem 
področju v občini trenutno zelo negotovi. Ob-

Ustanova Petra Pavla Glavarja je 23. marca 
pripravila v sejni sobi Občine Komenda prvo 
srečanje dosedanjih štipendistov in sodelavcev. 
Nanj sta povabili predsednica Uprave dr. Marta 
Ciraj in predsednica Odbora za dodeljevanje 
štipendij dr. Angelca Žerovnik, udeležilo pa se 
ga je le 14 povabljencev. Tudi zato so bili, po-
leg drugega povedanega, zelo umestni njuni 
napotki, prav tako nekdanje štipendistke Mate-
je Jurkovič, kako naj ustanova deluje v priho-
dnosti. 

Osnovni poudarek dosedanjemu 12-letnemu 
delu in tudi prihodnjemu je po pozdravu udele-
žencem dala dr. Marta Ciraj. Povedala je, da bo 
UPPG v času velikih družbenih in drugih 
sprememb, med njimi hude gospodarske in 
denarne, predvsem pa še hujše duhovne krize, 
še »bolj potrebna, kot je bila doslej«. Na ti dve 
krizi in druge bo odgovarjala tako, kot si je 
zadala za nalogo ob ustanovitvi: z denarno 
pomočjo štipendistom ter gmotno in deloma 
denarno pomočjo ljudem v stiski pa tudi s 
svojo vse bolj poudarjeno in znano šolo za 

Naprej z novimi močmi in cilji
vrednote in življenje. Navdih in usmeri-
tev bo dobivala iz duha, življenja in 
dela Petra Pavla Glavarja. Njegove do-
brotljivosti in dobrih del ter širitve nje-
govega duha, kajti »malo je krajev s tako 
bogato zapuščino«, kakor je Komenda. 

Veliko praktičnih napotkov, kako naj 
ustanova to dela, je za tem podala nek-
danja štipendistka Mateja Jurkovič. 
Predlagala je, naj delo UPPG po »nače-
lu samoobnove« še naprej »temelji na 
dobrodelnosti, prostovoljstvu in zaupa-
nju«, naj ustanova »posodobi način delovanja«, 
naj tega enkrat letno preverja ter naj bo še bolj 
pozorna na »kakovost izvajanja svojih dejav-
nosti«, večjo pripadnost članov, zlasti pa pri-
dobivanje novih mlajših moči. Še bolj naj bo 
navzoča v javnih občilih (facebook!), širše so-
deluje z drugimi ustanovami in organizacijami 
(išče prostovoljce na fakultetah), ozavešča 
javnost, deluje tudi na daljavo, je pozorna na 
zanimanja in potrebe ljudi, za sprotno obve-
ščanje pa uporablja tudi oglasno desko.

Nadaljnje delovanje v Glavarjevem duhu 
(razvijanje talentov pri mladih, izobraževanje, 
dobrodelnost in zastonjskost, gradnjo in nad-
gradnjo že doseženega) je imela v mislih tudi 
dr. Žerovnikova. Podarjanje drugim in poza-
bljanje nase, kajti »svet stoji na dobroti in do-
brodelnosti«, čeprav nista »modni«. Čisto 
»konkretnih dejanjih« ne le vseh sodelavcev 

ustanove in štipendistov, marveč vseh ljudi 
dobre volje v Komendi.

Kako to doseči, so predlagali tudi navzoči 
»poslušalci«, povezani z UPPG. Strinjali so se 
s predlogom, naj se za širitev glasu o UPPG in 
njenih dejavnostih uporabljajo tudi najsodob-
nejša sredstva družbenega obveščanja, da je 
nujno pritegniti nove mlajše sodelavce in raz-
širiti vsebine, ki bodo pritegnile ljudi, se bodo 
ti sami javili za delo v ustanovi. Ta naj v času 
vse širšega povezovanja Slovenije razširi svojo 
dobrodelno dejavnost tudi zunaj meja Sloveni-
je. Za vse to ji bodo potrebne mlajše moči, 
nove zamisli, predvsem pa ljudje, ki bodo 
znali »tako dajati, kakor tudi prejemati«. Tisti, 
ki se v ustanovi čutijo doma, se dobro zaveda-
jo, da je potrebna tudi v prihodnosti ter znajo 
in zmorejo živeti pa tudi širiti duha in izročilo 
Petra Pavla Glavarja. 

Jože Pavlič

Razstava ročnih del bolnikov in invalidov
sta jo marca v župnijskih prostorih v 
Komendi pripravila Prijateljstvo bolni-
kov in invalidov in Župnija Komenda. 
Na ogled pa tudi v prodajo so nam po-
nudili prte in prtičke, izdelke iz slame, 
voščilnice za veliko noč in druge, ma-
krameje, gobeline, slike in knjige pa še 
marsikaj drugega, kar so naredili bolniki 
in invalidi. Ivano, ki je tudi razstavljala 
svoje prtičke, in Sašo, ta pripravlja dru-
go pesniško zbirko, sta spremljali re-

dovnici s. Edith Metelko in s. Helena Drnovšek, 
obe iz reda Marijinih sester. 

Ivana in Saša sta mi v pogovoru povedali, da 
ju priklenjenost na invalidski voziček ne obre-
menjuje, čeprav imajo zdravi ljudje kaj malo 

čuta za to, da bi bili bolj obzirni do invalidov, 
marveč v njima sproža nove moči in tudi vese-
lje do življenja; je tega pri njima še več kakor 
pri prenekaterem zdravem človeku. Pri sodob-
nem človeku predvsem pogrešata, da bi si vzel 
čas za pogovor, saj brez njega ni prave osebne 
in družinske sreče in zadovoljstva. Veseli sta, 
če koga razveselita s svojimi sposobnostmi, 
zavedajoč se, da je vsako življenje dragoceni 
dar – tudi na invalidskem vozičku. Pomembno 
je predvsem, kaj človek da drugemu: najbliž-
jim, družbi, človeštvu. V tem, zlasti v potrpe-
žljivosti, vztrajnosti in požrtvovalnosti, so 
lahko invalidi zdravim marsikdaj za zgled. 
Razstava v Komendi je to zgovorno pokazala. 

Jože Pavlič 

UTRINEK

Skrb za stare
činski svetniki namreč trdijo, da žogico bloki-
rajo ustanovitelji Zavoda, ki da ne dovolijo 
prodaje. Slednji pa pravijo, da ne nasprotujejo 
prodaji, vendar zahtevajo ohranitev vseh opre-
deljenih vsebin centra. Komisija za prodajo 
Medgeneracijskega centra pa čaka, kdaj se 
bodo sporazumeli med seboj, kaj bodo proda-
jali. Ob tem pa posamezniki iz občinskega 
sveta skušajo dokazovati morebitno pravno 
neveljavnost ustanoviteljstva zavoda, da bi ta-
ko razveljavili vsebinski program medgenera-

cijskega centra, češ da prav vsebina preprečuje  
možnost nakupa oziroma odvrača investitorje. 

Trenutni epilog naštetega pa je vedno bolj 
razgaljena slika velike napake in škode zaradi 
zgolj posameznih interesov in akcije, ki je na 
medgeneracijskem izvedbenem programu vzklila 
v občini konec aprila lani. Zato je ta hip biti vede-
ževalec razpleta na tem področju slabše kot na-
povedovalec dežja ali pa celo snega meseca maja, 
ko bodo ledeni možje in »tausc… Zofka«. 

- aže    

O delu UPPG v prihodnje so spregovorile (od desne) dr. 
Marta Ciraj, Mateja Jurkovič in dr. Angelca Žerovnik.

Številni izdelki, plod marljivih rok invalidov
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Tretjega aprila smo se na ljubljanskih Žalah 
poslovili od bivšega ravnatelja naše šole Mar-
jana Založnika. Bil je delaven, redoljuben in 
odgovoren ravnatelj. Po prihodu na šolo je 
vpeljal zelo ugodne spremembe. Ni se hvalil s 
svojimi dosežki, zato mislim, da redki v naši 
občini vedo, kako pomemben je bil njegov 
prispevek. Jaz se tega dobro zavedam, saj sem 
hodil v našo šolo pred njegovim prihodom kot 
učenec ter sem ga kasneje kot učitelj opazoval 
pri vodenju šole in spremljal napredek v znanju 
učencev. 

Bil sem v zadnji generaciji, ki je po končanih 
štirih razredih osnovne šole nadaljevala šolanje 
v nižji gimnaziji. V tistem času je na podeželju 
primanjkovalo strokovno usposobljenih učite-
ljev, zato me je v prvem in potem tudi v drugem 
razredu nižje gimnazije isti 
učitelj poučeval kar pet pred-
metov. Spominjam se, kako 
sem vznemiril nekatere svoje 
učitelje, ko sem jim povedal, 
da bom šolanje nadaljeval na 
kamniški gimnaziji. Bil sem 
edini, ki se je tisto leto tako 
odločil. Od takrat sem moral 
ostajati v šoli pri dopolnilnem 
pouku.

Vseh osem let osnovnega 
šolanja sem bil med boljšimi 
učenci, pa sem na sprejemnem 
izpitu za vpis v višjo gimnazijo 
vseeno dobil samo zadostne 
ocene. Preverili so moje zna-
nje matematike ter maternega 
in tujega jezika. Oddal sem 
skoraj prazne liste, zato sem 
prepričan, da tudi zadostnih 
ocen nisem zaslužil. Mislim, da so me sprejeli 
samo zato, ker so potrebovali vse, ki smo se 
vpisali tisto leto, da so lahko obdržali dva prva 
razreda. Učitelji so me imeli za manj sposob-
nega, zato sem v višji gimnaziji le životaril in 
drugi razred celo ponavljal. Na lastni koži sem 
izkusil, kako neprijetno in neperspektivno je 
biti »cvekar«, zato tega nikomur ne privoščim. 
Z veliko muko sem le uspešno končal šolanje v 
gimnaziji in se potem na pedagoški akademiji 
vpisal v smer biologija in kemija. Tam sem 
imel odlične učitelje ter ob njihovih dobrih 
zgledih in spodbudah hitro nadomestil zamuje-
no. V mojem indeksu so prevladovale zelo 
dobre ocene.

Že med študijem sem dobil z Osnovne šole 
Komenda-Moste povabilo na pogovor. Ravna-
telj Marjan Založnik, ki ga pred tem še nisem 
srečal, me je prijazno sprejel kar na svojem 
domu. Po štiriurnem pogovoru mi je rekel, naj 
takoj po končanem študiju pridem na šolo, kjer 
me že čaka delovno mesto. In tako se je tudi 
zgodilo.

Moji učitelji na pedagoški akademiji so 
močno poudarjali nazornost pouka, zato sem 
bil zgrožen, ko sem med počitnicami kot učitelj 
prvič prišel na domačo šolo ter si ogledal 
zbirko učil in pripomočkov. Za pouk kemije so 

Marjanu Založniku v slovo
bile na razpolago tri umazane epruvete v stoja-
lu, nekaj stekleničk z vsebino brez oznak in že 
natrgan periodni sistem, za pouk biologije pa 
nekaj dotrajanih slik in nagačenih živali ter 
samo en zelo majhen mikroskop.

Ravnatelj Marjan Založnik je poskrbel, da 
sem še pred začetkom pouka dobil vse, kar je 
bilo nujno potrebno za izvedbo učnega načrta. 
Še danes sem mu hvaležen, da je razumel mojo 
stisko in se tako hitro odzval. Vsakemu zače-
tniku bi privoščil tako odgovornega in razume-
vajočega ravnatelja.

Sredi avgusta smo se po počitnicah na se-
stanku zbrali vsi delavci šole. Mislim, da rav-
natelj ni kaj dosti počival, saj nam je na tem 
sestanku predstavil urnik in jasno opredelil 
naše naloge. Mene je kot začetnika kar dobro 

obremenil: imel sem štiriindvajset pedagoških 
ur na teden, bil razrednik in vodil še šahovski 
krožek. 

Ko sem septembra začel poučevati, sta me 
prijetno presenetila red na šoli in dobro znanje 
učencev. In kako je ravnatelj Marjan Založnik 
to dosegel? Bil je odličen organizator. Kmalu 
po prihodu na našo šolo je z načrtno kadrovsko 
politiko ob sebi zbral ekipo učiteljev, ki je z 
dobrim šolskim in obšolskim delom močno 
dvignila usposobljenost učencev in s tem tudi 
ugled šole. Bil je dovolj samozavesten, da si je 
upal v kolektiv sprejeti učitelje s formalno izo-
brazbo, ki je bila višja od njegove. Spodbujal 
je tudi redno strokovno izpopolnjevanje učite-
ljev. A samo znanje ni bilo dovolj, učitelji smo 
morali tudi odgovorno opravljati svoje naloge. 
Marjan Založnik, ki je bil zasebno zadržan, 
razumevajoč in prijazen mož, je bil kot ravna-
telj strog do sebe in tudi do učiteljev. Prihajal 
je na učne ure, nas opazoval pri delu in spre-
mljal napredek učencev. Znal nas je pohvaliti 
za dobro opravljeno delo in tudi pograjati, ko z 
napredkom učencev ni bil zadovoljen. Bil je 
vedno točen in tudi nam učiteljem ni dovolil 
zamujanja. 

Probleme, ki smo jih imeli pri delu z učenci, 
smo takrat učitelji pod njegovim vodstvom 

sproti reševali. Spodbujal nas je, da si medse-
bojno pomagamo učitelji razredne in predme-
tne stopnje. Da smo se bolje spoznali in zbliža-
li, nam je ob praznikih na šoli organiziral 
druženje s skromno pogostitvijo. 

Na enem od naših srečanj, ko smo drugi ple-
sali in se zabavali, je molče obsedel za mizo. Ko 
sem ga vprašal, zakaj je tako resen in žalosten, 
mi je zaupal nekaj zelo osebnega. Povedal mi je, 
da mu včasih nehote oživijo spomini na grozote, 
ki jih je doživel med drugo svetovno vojno. Pri 
šestnajstih letih se je pridružil partizanom in se 
v prvih bojnih vrstah boril za osvoboditev do-
movine. Dva dogodka iz tega obdobja sta mu še 
posebej ostala v globokem spominu. 

Prvi se je zgodil, ko so Nemci vdrli v Ko-
čevje. Bilo je zgodaj zjutraj, ko je Marjan s 

prijateljem še trdno spal v 
eni od kočevskih hiš. Prebu-
dilo ju je ropotanje tanka, ki 
je pripeljal po cesti ob hiši. 
Zgrozila sta se, ko sta skozi 
okno zagledala njegovo de-
belo cev. Pograbila sta svoje 
orožje in zbežala skozi za-
dnji vhod. V sadovnjaku ob 
hiši sta se ločila in kar se je 
dalo hitro tekla proti gozdu. 
Takrat pa je dvakrat močno 
počilo. Marjan je videl, kako 
je topovska granata raztre-
ščila dobrega prijatelja, in 
začutil močan zračni udar, ki 
ga je vrgel po tleh. Rahlo 
omotičen je hitro vstal, tekel 
dalje in se rešil. 

Na pohodu Štirinajste di-
vizije na Štajersko je bil tudi 

Marjan huje ranjen. Soborci, ki so se pred 
premočnim okupatorjem umikali, bi mu ško-
dovali, če bi ga odnesli s seboj, zato so ga pu-
stili na neki kmetiji. Gospodar ga je obvezal, 
zvlekel v hlev in ga ob kravah zakopal v seno. 
Potem je vse njegovo telo, razen obraza, pokril 
še s hlevskim gnojem. Nemci so kmalu za tem 
prišli na kmetijo, pregledali vse njene kotičke, 
a Marjana le niso našli. Skozi seno na obrazu 
je opazoval njihove sence, ko so hodili po hle-
vu, ter poslušal njihovo vpitje in škrtanje vil, s 
katerimi so prebadali seno v kotu hleva. Po iz-
daji so ga Nemci vseeno ujeli in ga odpeljali v 
ujetništvo, iz katerega se je vrnil dolgo po 
osvoboditvi.

Po tem pogovoru sem svojega ravnatelja 
bolje razumel in ga še bolj spoštoval. 

Zelo sem cenil njegov socialni čut. Neuspeh 
učencev je doživljal kot neuspeh šole, zato je 
spodbujal nas učitelje, da se potrudimo tudi za 
tiste, ki so zaradi težkih domačih razmer slabše 
napredovali. Na redovalni konferenci smo se 
morali zagovarjati vsi, ki smo ob koncu šol-
skega leta nameravali učencem dati negativne 
ocene. Predstaviti smo morali smiselne razloge 
za svojo odločitev.

Najlepša hvala za vse, tovariš ravnatelj!
Rudi Ocepek



Aplenca Glasilo občine Komenda 4/2012

12

Ta praznik, imenovan tudi oljčna nedelja – v 
spomin na svetopisemski Jezusov slovesni 
prihod v Jeruzalem, je lahko v drugi polovici 
marca ali v prvi polovici aprila, odvisno od 
pusta oziroma pepelnice, vedno pa je to zadnja 
nedelja pred veliko nočjo.

Zato pa med Slovenci ni kraja, kjer na cvetno 
nedeljo ne bi nosili k blagoslovu šopov in 
snopov pomladanskega zelenja.

Blagoslavljanje zelenja je stara krščanska 
šega, ki je bila izpričana že v 9. stoletju. V 
Evropi je v resnici prekrila, kot vemo, arhaič-
no, predkrščansko obredje, ki se je vrtelo okrog 
določenih vrst »svetega rastlinja«, okoli gajev, 
dreves, grmov, zelišč, cvetlic, ki naj bi pospe-
ševalo rast, plodnost,razcvet, vitalnost, zdravje 
– skratka življenje, ter odganjalo zle čare, de-
mone, coprnice, bolezni in varovalo pred strelo, 
točo, ognjem in drugimi ujmami.

Glede na razlago šege so danes verniki, ki se 
udeležujejo bogoslužja cvetne nedelje, kakor 

Velika noč bi morala biti letos bela - pa ne tako 
bela, ko vse že cvete. Češnje, slive, hruške so 
se odele v belo kot nevestice, trate in obronki 
vrtov so polni cvetočih belih in rumenih narcis. 
Bujno rumene so tudi forzicije, vmes pa rožne-
te breskve. Kako lepo pisana je bila letos veli-
konočna sobota. In naslednji dan je velik pra-
znik - Velika noč eden največjih krščanskih 
praznikov. 

V kuhinji že diši po praznikih. Gledam skozi 
okno, ptički letajo med vso to lepoto narave, in 
glej ga. Trop liščkov čisti mojo jablano, ki že 
zeleni. Planinske siničke so se vrnile z višin. 
To pa pomeni mraz in snežinke. V zadnji šte-
vilki sem se spraševala, če bo se bo svečnica 
držala svojega pregovora: »Svečnica zelena- 
Velika noč bela«. Praktično smo imeli celo zi-
mo brez snega, dva dni po svečnici pa je padlo 
par centimetrov snega, ki se je držal le nekaj 
dni. In v strahu čakam, bojim se, da bo sneg 
pokril in polomil vso to cvetočo mavrico. 
Ampak narava ima vedno prav, nikoli nam nič 
ne ostane dolžna, s hudim pa nam vrača prav-
zaprav premalo, kakršen imamo odnos in se 
obnašamo z njo.

Ampak veselimo se praznikov, saj Velika 

Pomlad

Prav luštni je vigred,
Ko začno ptički pet.
Vse se veseli,
Karkol na svet živi.

Spomlad pojejo te drobne tičice,
Štinglci, cajzlci in pa sinice.
Med njimi pa pojejo veselo kuku,
Saj Bog je ustvaril taku.

(Slovenska ljudska)

Cvetna nedelja in »butarice«
nekdanja hebrejska množica s palmami. Aktiv-
no so vključeni v obnavljanje in podoživljanje 
evangelijskega dogodka, tako da pripravijo 
oljčne veje in drugo zelenje.

Na vasi tudi precej ljudi pripravlja zelenje za 
blagoslov kar doma. Način, kako ga sestaviti, 
se prenaša iz roda v rod. Tradicija je marsikje 
izredno zakoreninjena, saj je celo določeno, iz 
katerega grma smejo vzeti kakšno vejo 
(S.A.Stritar).

Zaradi kulturne in geografske pestrosti s 
Slovenci poseljenega področja in naše speci-
fi čne zgodovine se naša imenitnost – butare – 
izpričuje tudi v neverjetni raznolikosti in boga-
stvu cvetnonedeljskih butar ter imenih zanje. 
Če ob tem pomislimo še na relativno majhen 
slovenski prostor in na to, da ponekod že leta 
izdelujejo največje butare na svetu, smo v 
Evropi resnično nekaj posebnega.

Prvotno cvetni snop ni bil le sveženj šibja in 
pomladanskega cvetja ampak so včasih na 
»butarce« obesili tudi razno pecivo. To potrju-
jejo tudi nazivi, ki so se ohranili do današnjih 
dni: presnec (Mežiška dolina, Podjuna), žegen, 
pegelj, beganca, drenek cvetni prajtel. Povsod 
med Slovenci je cvetni snop ali butara sesta-
vljena zlasti iz različnega rastlinja (bršljan, re-
sa, pušpan, mačice, srobot, brinje z jagodami, 
dren, oljčne vejice…), marsikje pa obešajo 
nanje še jabolka, pomaranče, mandarine in pi-
sane trakove. Pri ljubljanskih butarah so 
osnovno gradivo pobarvani oblanci, v gorenj-
sko beganco povijejo mladike kolikor mogoče 
različnih dreves, da je blagoslovljeno vse sa-
dno drevje.

Oljčne vejice in preprosti šopki ali majhne 
butare meščanov se težko primerjajo z butara-
mi na kmetih. Te so bile vedno zajetne, visoke 
in težke, da so jih morali včasih v cerkev prine-
sti z naramnicami na hrbtu, ali pa so bile tako 
dolge, da jih je moralo nositi več fantov, ki so 
jih komaj spravili skozi cerkvena vrata. Kmetje 
so potrebovali velike butare zato, ker so jih po 
blagoslovu doma razdrli in »žegnan les« raz-
delili na nešteto krajev, kjer naj bi jim varoval 
imetje in pridelek. Butare pa niso bile velike 
zgolj zato, ker so njihov »žegen« uporabili za 
omenjene zadeve, ampak tudi zato, da so se z 
njimi postavljali ali celo tekmovali. Postavljali 
so se pred sosedi, fantje med sabo in pred de-
kleti, ena vas je tekmovala z drugo vasjo…

Velikost ni bila edino merilo in še danes ni. 
Posebno lepo in bogato okrašena butara, takšna 
»brez konkurence«, je bila vselej zmagovita. 
Kdor si je nekoč lahko na njej privoščil poma-
ranče, je vedno prehitel tiste z jabolki.

Naši sosedje so glede tradicije skromnejši, 
zato moramo biti mi nanjo še toliko bolj pono-
sni. Butaro lahko kupimo – pa naj jo potem 
nesemo blagoslovit ali jo imamo samo za okras 
oziroma priložnostno darilo, morda tujemu 
gostu…

Da bi ohranili tradicijo izdelovanja cvetno-
nedeljskih butar tudi v naši občini, je turistično 
društvo Komenda v sodelovanju s poznavalko 
in izdelovalko butar na tradicionalen način (z 
avtorico Sabino Romšak – op. ured.) pripravilo 
stojnico s prikazovanjem izdelave »butarc« na 
spomladanskem sejmu 30. in 31.marca. 

Sabina Romšak

Velika noč – veliki prazniki
noč - to je največji krščanski praznik. In ne 
praznujemo ga samo na velikonočno nedeljo, 
praznovanje se začne že teden prej, to je s 
cvetno nedeljo, ko je hiša že pospravljena, ko 
vse diši po svežem. Vsak naslednji dan je tudi 
praznik, če drugače ne - je praznik pomladi. 
Ostanejo nam najpomembnejše priprave v naši 
kuhinji in okraševanje doma.

Od pradavnine je jajce vir in simbol življe-
nja.

Pirh ali velikonočno jajce je tradicionalen 
velikonočni okrasek in ne sme manjkati na 
nobeni mizi. Vedno bolj krasimo razne aranž-
maje, šopke in mala drevca. Obešamo pred-
vsem spihana jajčka, pobarvana, poslikana, 
drsanke ali lukničarke. Umetnost okraševanja 
se dopolnjuje in spreminja. Ostaja pa nam tra-
dicionalna dediščina - umetnost slovenskih 
območij, ki ne bi smela nikoli zamreti. Belo-
kranjske pisanice ali pisanke sodijo med naj-
lepša velikonočna jajca v Evropi. V zadnjih 
letih sta se tradicionalni zbirki pridružila še 
vrhniški in brkinski pirh. Te vrhunske umetnije 
krasijo vse najimenitnejše domove, salone in 
urade sveta. Velikonočni pirhi so postali prava 
ljudska umetnina ki ima svojo govorico. Neka-

tere pisanice imajo tudi nabožne napise. Veli-
konočni pirh je bil darilo dekleta fantu in fanta 
dekletu. Dekle, ki ni smelo fantu povedati z 
besedo da ga ima rado, je svojo ljubezen napi-
salo na pisanico:

Pisanica rdeča- ljubezen goreča
Ti pisanico dam- rada te imam.... 
Sodobne pirhe barvamo na najrazličnejše 

načine, vse je dovoljeno, pomembna je le naša 
iznajdljivost in domišljija. Na trgu imamo 
vsemogoča barvila in pripomočke. Paziti mo-
ramo le, da niso prehransko škodljiva. 

Poznamo družabno igro - sekanje pirhov. 
Kovance se je metalo v pirhe in zmagovalec ga 
je moral pošteno razkosati. V veliko slovenskih 
krajih so nekdaj velikonočne jajčne lupine, 
raztresene okoli hiše, varovale domačijo pred 
kačami, mravljami in mrčesom.

Po lepih praznikih pa se moramo malo od-
dahniti. Prezračiti naše želodce in črevca, da 
bo telo zopet lahkotno zadihalo v pomladne 
dni. Pričelo se je delo na vrtu in okoli hiše, in 
ne bo nam manjkalo rekreacije. Veselimo se 
najlepšega meseca ki prihaja - Maj trka na 
vrata.

Katja Tabernik

ZANIMIVOSTI



Prireditev se bo s prijavami pričela zjutraj ob 8.00 na komendskem hi-
podromu, kjer bosta tudi štart in cilj. 

Organizatorji teka so Občina Komenda, Poslovna cona Komenda in 
Maraton klub Umag iz Hrvaške, prireditev pa je vključena v Alpe – 
Adria pokal, ki poleg komendskega teka vključuje še tek na 10 kilome-
trov, 29.4. v Umagu in jeseni na 13 kilometrov v Lanterni.
PROGRAM

8.00 zbiranje prijav tekmovalcev
9.30 štart Junior Mini Maratona za osnovnošolske otroke na 1,2 km
10.00 štart Pol in Minimaratona Zlatih 21.1 km in 10.0 km Občine 
Komenda
12.30 razglasitev zmagovalcev in podelitev nagrad 
13.00 Pašta party & gorenjska veselica

START
Komenda, hipodrom – Glavarjeva cesta – v. Gmajnica, Podboršt, 
Komendska Dobrava, Cerkljanska Dobrava, Zalog (obrat - za 10,0 
km), Glinje, Šmartno, Poženik, Cerklje, Pšenična polica, Klanec, 

Tekači bodo počastili občinski praznik

1. Mednarodni Polmaraton ZLATIH 21.1 Občine Komenda
v soboto, 5. 5. 2012, ob 10.00 bo v okviru prireditev ob občinskem prazniku tudi prva mednarodna 
tekaška prireditev na 21,1 in 10,0 km, ki jo bo spremljal tudi otroški tek po hipodromu.

Moste, CILJ: Komenda (hipodrom).
KATEGORIJE 

Polmaraton (21.1) in Minimaraton (10,0 km)
Start: Komenda - hipodrom ob 10.uri

KOTIZACIJA 
Polmaraton (21.1) in Minimaraton (10.0 km)
10 EUR do 30. 4. in 12 EUR do 5. 5.

NAGRADE
Vsi udeleženci prejmejo praktične nagrade (tekaške nogavice, energij-
ski napitek, osvežilec za avto) ter vrednostni darilni bon (sponzor 
BROOKS Run Happy) ali bon za popust pri nakupu športne prehrane 
v trgovini VO2 sport (TPC Murgle)

POSEBNE NAGRADE
3 prvouvrščeni(e) M/Ž v absolutnih kategorijah HM in MM
- prejmejo medalje in nagrade sponzorjev, najboljši tudi pokale
- posebna priznanja najštevilčnejši družini in klubu.
Vsi otroci prejmejo medaljo in športni napitek.

5. MAJ 2012

, tel.: 01 724 74 00

SPONZORJI
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KOLESARSKA DIRKA 

6. VELIKA NAGRADA OBČINE KOMENDA 
ZA LIDLOV POKAL  

  

SOBOTA  19.05.2011 od 10.00 
v POSLOVNI CONI KOMENDA 

 

POTEK TEKMOVANJA 

10.00 START REKREATIVNE DIRKE in                             10.30    START DIRK ZA POKAL SLOVENIJE – kriterijske dirke 
          OBČINSKO  PRVENSTVO 

Dolžina proge: moški in ženske 12 krogov           
kategorije: - moški :  do 30.let, do 40.let,  
             do 50.let, nad 50.let  

                                - ženske: do 30.let, nad 30.let 
 
13.00 RAZGLASITEV ZMAGOVALCEV 
 

       
Najboljše trije tekmovalci med mlajšimi mladinci na 5.VN Občine Komenda 2012           Trasa dirke  

                                                              POKROVITELJI PRIREDITVE 
 

Kolesarsko društvo Rog bo v sodelovanju s Kolesarskim             OBČINA KOMENDA 
društvom Bexel v letu 2012 že tradicionalno šesto leto zapored 
organiziralo » 6. VN OBČINE KOMENDA « in letos prvič 
»1. POKAL LIDL« na kateri bodo nastopili najboljši slovenski 
mladi kolesarji in kolesarke. Letošnja prireditev bo še prav  
posebna, saj jo bomo prvič izvedli v Poslovni coni v Komendi in 
to pod žarometi okrog podjetja LIDL, kar bo dirko še dodatno  
popestrilo tako za kolesarje kot za gledalce.  
            
                           

                                                                                                   
                    
    
 
 
 

MEDIJSKI POKROVITELJ         
  
   
 

Kategorija: dečki  C/ 
deklice B, C 

dečki B/ 
deklice A 

dečki  A/ 
Ml.mladinke 

Ml. Mladinci/ 
Ženske elite 

Število kr. 12 15 18 24 
dolžina 12.000 m 15.000 m 18.000 m 24.000 m 
pričetek 10.30 11.00 11.30 12.00 



 

 
 

Vabljeni na veselo PRVOMAJSKO 
kresovanje v ponedeljek, 
30.4.2012, ob 20.00 pri 

brunarici Društva SAK (Mlinarjev 
jez) na Klancu pri Komendi. Za 

dobro glasbo, pija o in jeda o bo 
poskrbljeno!!! 

**KRES!** 
------- 

** EVAP I I!** 
                      ------------------------  
**Ugotavljanje višine doma e salame!** 

 

 

V Aplenci tudi v letu 2012 nadaljujemo akcijo NA PREŽI in pode-
ljujemo ČEBELO IN OSAT. Predloge in pobude (na GSM 031 638 
699 ali urednistvo.gok@komenda.si oz. andrej.zalar@siol.net) da-
jejo lahko vsi občani, naslove na željo ne objavimo.

ČEBELA IN OSAT
April 2012

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

NA PREŽI

Hvala vam za 20 let zaupanja!

TRGOVINA ZA MLADE IN NAJMLAJŠE
Moste 80h, 1218 Komenda, tel: 01 83 41 757

delavnik od 9.00 do 19.00
sobota od 8.00 do 13.00

-20% POPUST 
PRI NAKUPU OD 28.4. DO 5.5.

LOGIN BV D.O.O.
TRGOVINA Z ELEKTRO 

MATERIALOM
SUHADOLE 21

1218 KOMENDA
TEL: 01/8341-399

ODPRTO OD PONEDELJKA DO 
PETKA OD 7.00h DO 18.00h, 

OB SOBOTAH OD 8.00h DO 12.00h,
NEDELJE IN PRAZNIKI ZAPRTO

PRI NAS DOBITE:

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

PRODAJA ELEKTRIČNEGA ORODJA 
MAKITA, METABO

TRGOVINA Z ELEKTRO IN 
TEHNIČNIM MATERIALOM

LOGIN BV D.O.O., SUHADOLE

ČEBELA – Kar tri 
zelo obiskane delavni-
ce je po začetku leta 
organiziralo Medgene-
racijsko društvo za ka-
kovostno starost Ko-
menda. Za vztrajnost 
kljub veliko večji »do-
mači« kot splošni re-
cesiji zato zares zaslu-
žena Čebela vodstvu. 

OSAT – Tistim, ki so 
v Suhadolah pred 
dnevi, takoj po spre-
membi v središču va-
si, z barvanjem želeli 
nekaj sporočiti. Pa je 
res bolestno, da takole 
zlorabljamo demo-
kracijo za to, da lahko 
spodbujamo nepoza-
bo neke fraziologije.



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

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

DOSTAVA NA DOM!

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

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

avtomehanika.marn@gmail.com
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NASVETI

Sestavine za te-
sto: 30dkg  pol-
nozrnate ali nava-
dne moke, 2 žlici 
kisa, 1 žlica oliv-
nega olja, ščep 
soli, kavna žlička 
pecilnega praška 
ali vinskega ka-
mna, dober dcl 
tople vode

Nadev: 1sko-
delica riža, pest 
opranega in nare-
zanega regrata na 

Olga Hace

OLGIN KOTIČEK

Pomladni zavitek
dolžino 2 cm, ali enako pripravljeno količino 
rukole, čemaža, mlade špinače ali kopriv, žlič-
ka curry ali poper, ingver, majaron, žlica oliv-
nega olja ali kokosove masti. 

Zamesimo rahlo testo in ga damo za dobro uro 
počivati v hladilnik, zavitega v folijo, tako se 
bo lažje valjalo in razvleklo. Medtem skuhamo 
riž - v razmerju 1 skodelica riža, 2 skodelici 
vode, začimbe in olje. Ko se zgosti, odstavimo, 
rahlo ohladimo, nato dodamo regrat ali drugo 
pomladno zelenje. Če uporabimo mlade kopri-
ve, jih moramo blanširati!

Testo na pomokani krpi razvaljamo in raz-
vlečemo čim tanjše. Lahko pa uporabimo ku-

pljeno vlečeno testo, ki ga rahlo premažemo z 
oljem. Namažemo nadev in zavijemo. Zavitek 
pečemo v naprej ogreti pečici na 180°C dobre  
pol ure. Pečen zavitek pokrijemo z mokro krpo, 
nato še toplega ponudimo poleg solate. 

Priporočam vam regrat in morda za spre-
membo dodajte bučno olje in balzamični kis, 
ali kapljo limone. Tako si boste očistili telo 
strupov, ki so se nakopičili v telesu čez zimo. 
Enake zdravilne učinke za naše zdravje ima 
rukola, ki jo sejemo v domačem vrtu čez celo 
leto, saj ni zahtevna enoletnica. 

Ne pozabimo, da je regrat užiten čez celo 
leto! 

NAJ VAM TEKNE!

S sestrično sva 
skupaj podedo-
vala več ze-
mljišč in manjše 
stanovanje. V 
zapuščinskem 
postopku de-
dnega dogovora 
nisva sklenila, 
tako da je vsak 
od naju postal 
lastnik vseh ze-
mljišč in stano-

vanja do ene polovice. Poskušal sem se z njo 
pogovoriti, da bi me izplačala, a žal neuspešno. 
Kako lahko dosežem, da se bo premoženje 
pravično razdelilo?

Iz vašega vprašanja lahko razberemo, da ste 
na podlagi sklepa o dedovanju postali solastnik 
večjega števila nepremičnin. V kolikor dediči 
tekom zapuščinskega postopka ne sklenejo de-
dnega dogovora, v katerem bi se dogovorili, 
katero premoženje bo vsak od njih podedoval v 
celoti, sodišče odloči, da ga podedujejo skladno 
z idealnimi deleži, ki jim gredo po zakonu. Kar 
se v praksi dogaja kar pogosto. Način delitve 
stvari, ki so v solastnini ureja Stvarnopravni 

Irena Hacin Kölner

PRAVNI NASVETI

Pravična razdelitev
zakonik v 69., 70. In 71. členu. V zakonu je 
določeno, da solastniki prvenstveno sporazu-
mno določijo način delitve ter nato sklenejo 
ustrezni pravni posel npr. pogodbo o razdružitvi 
solastnine. Zadostiti pa morajo tudi siceršnjim 
zahtevam za veljaven prenos lastninske pravice. 
Če pa se o tem ne morejo sporazumeti, odloči o 
načinu delitve sodišče v nepravdnem postopku. 
Solastnik, ki želi, da se solastna stvar razdeli, 
vloži predlog za delitev solastnine pri pri-
stojnem Okrajnem sodišču.

Vsak solastnik ima vedno pravico zahte-
vati delitev stvari, razen v neprimernem 
času. Kdaj je čas neprimeren, je odvisno od 
vsakega konkretnega primera posebej, saj gre 
za pravni standard, ki nima konkretne vsebine. 
O tem, da gre za neprimeren čas, bi lahko go-
vorili, če je solastnik huje bolan ali če bi delitev 
prekomerno prizadela njegove interese – npr. 
drugi solastnik v stanovanju živi in bi si moral 
urediti novo bivališče itd.. Razlog neprimerno-
sti mora biti prehodne narave in s predvidljivim 
koncem. Dejstvo, da je delitev predlagana ob 
neprimernem času, mora drugi solastnik zatr-
jevati v ugovoru. Vendar pa sodišča v primeru, 
da bi bil tak ugovor utemeljen, predloga za 
delitev ne zavrne, ampak odloži odločitev o 

predlogu za največ 3 leta.
Primarno se sodna delitev opravi tako, da 

vsak od solastnikov v naravi dobi tisti del 
stvari, za katerega izkaže upravičen interes 
(fi zična delitev). V kolikor bi posamezni sola-
stnik dobil večji delež kot mu gre glede na 
njegov solastni delež, je dolžan drugim izpla-
čati razliko v vrednosti. Navedeno pride v po-
štev le, če je fi zična delitev v naravi možna. V 
kolikor fi zična delitev ni mogoča niti z izpla-
čilom razlike v vrednosti ali bi bila mogoča, 
a bi se zaradi nje znatno zmanjšala vrednost 
stvari, sodišče odloči, naj se stvar proda in 
kupnina razdeli med solastnike sorazmerno 
njihovim solastnim deležem. Solastnik pa 
lahko sodišču predlaga, da namesto prodaje, 
stvar v celoti pripade njemu, on pa bo izplačal 
druge solastnike tako, da jim plača sorazmerni 
del prodajne cene, ki jo določi sodišče. Sodišče 
v ta namen postavi izvedenca-cenilca, ki oceni 
vrednost stvari. 

Odvetnica Irena Hacin Kölner
T  + 386  31 347 989
    + 386 1 438 61 30

F  + 386  1 438 61 34
E     irena.hacin.kolner@moj-odvetnik.si

http:// www.moj-odvetnik.si

V marcu smo se članice Društva podeželskih 
žena Kamnik - Komenda odpravile na spomla-
danski izlet v Benetke. Iz Stahovice smo odšle 
ob 6. uri zjutraj in se mimo Kamnika in Ko-
mende podale na pot proti Italiji. Na avtoce-
stnem počivališču Ravbarkomanda se nam je 
pridružila tudi vodička Gabrijela. Vso pot smo 
z zanimanjem opazovale okolico, ki pa tokrat 
zaradi suše še ni bila tako zelena in razcvetena 
kot ponavadi v tem času. Z avtobusom smo se 
pripeljale do Beneške lagune; vse do skrajnega 
rta Punta Sabbioni. Tu nas je pričakal res kra-
sen sončen dan in pa seveda ladijca, s katero 
smo se odpeljale do otoka Murano. Tu smo si v 

ogledu smo se vrnile nazaj na trg sv. Marka, 
kjer smo se povzpele še v zvonik cerkve. Zara-
di lepega sončnega vremena je bil razgled na-
ravnost čudovit. Polne lepih vtisov smo se 
vkrcale  na ladjico, ki nas je popeljala nazaj v 
Punto Sabbioni. Od tu pa nas je avtobus odpe-
ljal nazaj v Slovenijo. Po dobri večerji v Seno-
žečah in lepih vtisih pa tudi pot do doma ni 
bila več dolga.

Ob izredno dobrem vodenju (zahvaljujemo 
se Prevoz in turizem Edita Vrankar s.p.)  in 
zares čudovitem vremenu smo preživele en-
kraten dan.

Irena Pibernik

Obiskale smo Benetke
eni izmed steklarn ogledali pihanje stekla. 
Mojster je v naši prisotnosti izdelal vazo in 
znamenitega konjička. V njihovi prodajalni 
smo si ogledale, lahko pa tudi kupile razne iz-
delke iz stekla. Ko smo z ogledom končali, 
smo se znova vkrcale na ladjico in se odpeljale 
na Markov trg. Od tu smo se peš podale preko 
mostu vzdihljajev do Doževe palače in naprej 
do cerkve sv. Marka. Cerkev je res vredna 
ogleda predvsem zaradi prekrasnih mozaikov 
po tleh in stenah. Po ogledu cerkve sv. Marka 
smo odšle do mostu Rialto. Tu se nam je pogled 
odprl na Canal Grande. To je najlepši kanal v 
Benetkah, ki ga obdajajo čudovite palače. Po 
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SKAVTI, S ŠOLSKIH KLOPI

Naše zimovanje se je začelo na avtobusni po-
staji, od koder smo se z avtobusom odpeljali 
do Kranja. Tam smo na železniški postaji malo 
peli in se pozabavali, nato pa smo se z vlakom 
odpravili proti Jesenicam, kjer nas je spet čakal 
avtobus, ki nas je odložil v Gozd Martuljku. 
Od tam pa smo se odpravili peš proti Lipov-
škovi koči pod Špikom. Tam nas je čakala pri-
jetna snežena oko-
lica v objemu gora. 
Takoj po prihodu 
smo začeli s temo 
»v deželi testenin«, 
zato smo tudi sami 
izdelali testenine, 
ki smo jih seveda 
tudi pojedli. Po ve-
čerji in krajšem za-
bavnem večeru, 
smo zaključili z 
dnevom in se od-
pravili spat.

Naslednji dan pa 
smo se odpravili na 
pohod proti zgor-
njemu Martuljške-

Razparane gurtne v deželi testenin
mu slapu, ki smo ga začinili z adrenalinskim 
spustom po rečni strugi. Naslednji dan pa smo 
začeli z novim in odšli proti Kranjski gori, kjer 
smo se udeležili sv. maše po kateri smo imeli 
krajši zaključek. Sledil je odhod domov, a to-
krat s starši in njihovimi avtomobili.

Mirni volk

Že nekaj let na šoli izvajamo tehniški dan, v 
katerem prvi razredi obiščemo letališče Jožeta 
Pučnika. Učenci spoznavajo poklice in razna 
dela, ki se opravljajo na letališču. Kaj od tega 
pa jih najbolj pritegne, jim je všeč in si dobro 
zapomnijo, kaj najbolj doživijo, so povedali 
učenci sami. 

VŠEČ MI JE BILO…
… ko smo »špricali« in gledali helikopter.  

(Neža)
… ko je helikopter vzletal, ko smo se peljali 

z avtobusom, videl sem tudi, ko so popra-
vljali avion, ko smo »špricali« z vodo. 
(Nejc)

… ko je kombi spustil vodo ven. (Vita)
… ko je bila mavrica, ko smo »špricali«. 

(Živa K.)
… ko smo sami lahko »špricali« in ko sem 

bil jaz in moj prijatelj lahko v gasilski 
obleki. (Jaka)

… ko smo šli z avtobusom, ki ni imel sede-
žev. (Lucija)

… pri gasilcih, ko je bila mavrica. (Tjaša in 
Zala)

… na tistem avtobusu, pa pri gasilcih. En 
kombi lahko »šprica« tako peno, da lahko 
letalo prileti na mehko. (Jakob)

… ko je iz avta »šprical«. (Mark)
… ko smo šli s tistim (letališkim) avtobu-

som, ko je tisti kombi »pošprical« kovčke. 
(Živa Z.)

… vse. (Jerca, Mojca, Rok)
… ker se je helikopter dvignil in je bil kar na 

mestu. (Hana)
… vse, najbolj, ko je »šprical« in je bila 

mavrica. (Amila)
… ko je gasilski avto »šprical«. (Filippo)

Na letališču

Torej, kot običajno gre tudi klan vsako leto na 
zimovanje. Vendar pa to leto temu ni bilo tako, 
ker je klan zimo zamudil. Zato pa smo imeli 
prav tako enkratno, če ne celo bolj fantastično 
pomladovanje.

V petek po šoli, službi in drugih obveznostih, 
se je skupina mladih nadebudnih čuftov odpra-
vila na prijeten konec tedna na Jezersko. Med 
seboj smo spletli rdečo nit pomladovanja, ki je 
tokrat vsebovala vprašanja o naših odločitvah. 
Vsak je dobil »novo identiteto«, nek lik, v ka-
terega se je moral vživeti in ki je bil pred po-
membno odločitvijo. Skozi 3 dni smo morali 
svoj lik čim bolje predstaviti ostalim in posku-
siti razvozlati čim več o drugih ter ugotoviti, 
kakšna pomembna odločitev čaka vsako izmed 
teh oseb.

Prvi večer smo si ogledali fi lm Učinek metu-
lja (The Butterfl y Effect), ki nam je slikovito 

Čufti na Jezerskem… s čustvi
prikazal težo naših odločitev v našem 
življenju. Po dolgih urah petja, dretja 
in igranja na kitaro, ki so sledile, pa 
smo se počasi spravili v postelje.

Drugi dan smo pričeli s prijetno 
kavico v postelji, nato pa takoj prešli 
k naši temi, ki smo ji dodali še orien-
tacijo. V nekaj urah smo se sprehodi-
li po Jezerskem, udarili kakšno 
krepko debato, se veliko smejali, še 
več premišljevali in odkrivali aktual-
ni »planking«. Sledila je slastna pica 
in kratka, vendar zabavna ponovitev 
prve pomoči. Potem pa dolgo, dolgo, 
dolgo in uspešno načrtovanje novega 
projekta, na katerega pa boste morali, 

predvsem skavti, še malo počakati. Za konec 
še zabavni večer z igrami Minuta do zmage in 
potem sladke sanje.

V nedeljo nas je zopet prebudilo prelepo ju-
tranje sonce... se opravičujem... jutranja kava 
☺. Kot se spodobi, smo dan začeli z nedeljsko 
mašo. V načrtu je bilo le še pospravljanje, sla-
sten pečen piščanec, kratka refl eksija in odhod 
domov.

Tudi to pomladovanje je bila pomembna 
odločitev na naši poti, ki nas je zagotovo še 
bolj povezala in nam omogočila en prelep in 
zabaven konec tedna. In čeprav se mogoče 
nekoliko bolj zavedamo, kako pomembna je 
vsaka naša odločitev, še ne vemo, kakšne odlo-
čitve prinaša jutrišnji dan. Mogoče bo to naj-
pomembnejši dan v našem življenju. Kdo ve, 
pustimo se presenetiti.

Rok Valenčič, Vedri volk

MATERINSKI DAN V MOSTAH
Tudi letos smo materam podarili »najlepše da-
rilo« – nastop njihovih otrok. Skupaj z mento-
ricami so otroci oblikovali resnično lep pro-
gram in ga pred mamicami tudi krstili. Nabito 
polna dvorana je ploskala in bila navdušena 
nad slehernim nastopom. Nastopili so učenci 
lutkovnega krožka, učenci dramskega krožka, 
učenci OPB-ja, nekateri razredi s svojimi toč-
kami. Še posebej pa so bili otroci ponosni na 
to, da so bili posneti in da se bodo videli na 
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televiziji. Zahvala velja vsem nastopajočim, 
mentorjem in seveda Rdečemu križu, ki je 
vsako leto organizator tako lepe prireditve.

Učiteljice iz Most

POUK S STARŠI
Že januarja, ko je bilo še vse pobeljeno s sne-
gom, smo se v šoli z učiteljico in ostalimi 
učenci dogovorili, da bomo izvedli pouk s 
starši ter da jim bomo priredili kratek program. 
Že takoj naslednji dan smo morali v šolo prine-
sti kvačko št. 5 in tri klobke. Vsi smo sedeli 
okoli mize in gledali ter poslušali učiteljico, 
kako moramo kvačkati. Kar nekaj časa je mi-
nilo, da smo se vsi naučili, in ko smo znali, 
smo vsi cele odmore kvačkali. A to še ni vse – 
naučili smo se tudi cel kup pesmic, ki so jih 
nekateri učenci spremljali z glasbili. Čas se je 
iztekal in vsi smo komaj čakali na nastop.

Matej Kovač, 5. a 

V petek, 23. marca, je končno prišel dan, ko 
smo imeli učenci našega razreda pouk s starši. 
Tega dne sva dopoldan z Rokom nabirala 
zvončke, ki sva jih odnesla v šolo, kjer smo jih 
razporedili po mizah. Veliko učencev je prine-
slo pecivo. Skupaj smo pripravili mize, stole, 
jedačo in pijačo. Ko smo vse to opravili, smo 
pričakali starše. Vsak je svoje pospremil v ra-
zred, kjer smo se posedli. Učiteljica je povedala, 
da bo ta dan namenjen poučitvi učencev o ra-
zvoju otroka v maternici. Nato smo peli in reci-
tirali, jaz sem recitiral šele ob koncu pouka. 

Po odmoru smo morali prepoznavati sošolce 
na fotografi jah, na katerih so bili še dojenčki. 
Slike so se pritrdile na krog z našimi imeni. 
Najbolj zanimiva se mi je zdela izdelava pla-
kata. Z njimi smo na različne načine prikazali 
razvoj otroka v maternici. V skupinah so bili 
na eni strani očetje, na drugi pa mamice z 
učenci. V spominu so mi najbolj ostali plakati 
z naslednjimi naslovi: Devetmesečni maraton, 
Mini vložek – maksi dobitek in Reli za veliko 
nagrado družine. Po predstavitvi plakatov smo 
reševali sestavljanko in preglednico s skritimi 
besedami. 

Pouk se nam je zdel zanimiv, zato smo se o 
njem s starši pogovarjali še v soboto.

Sebastjan Homan, 5. a 

PREIZKUS LI-
KOVNE NA-
DARJENOSTI
Ker rada rišem in 
slikam, sem se 
odločila vpisati se 
na SŠOF – Sre-
dnjo šolo za obli-
kovanje in foto-
grafi jo. A za vpis 
je treba najprej 
opraviti preizkus 
likovne nadarje-
nosti …

Program preiz-
kusa traja pribli-
žno 4 ure, zato 
sem se tistega dne 

(četrtek, 1. 3. 2012) ostala doma. Tako sem se 
lahko zbudila malo kasneje in takoj sem začela 
s pripravami. Likovne potrebščine smo morali 
prinesti s seboj. 

Z mami ter mojo sošolko Leo smo se ob 
dvanajstih odpravile v Ljubljano. Po polurni 
vožnji smo pravočasno prispele na šolo, kjer 
nas je z uvodnim nagovorom pričakal eden iz-
med učiteljev. Kandidatov nas je bilo veliko, 
zato so nas razvrstili v skupine. Učitelji so nas 
popeljali v razrede, kjer nas je že čakala prva 
naloga. Kos risalnega lista smo morali razreza-
ti na dva dela. En del smo razdelili na 11 po-
ljubnih delov, ki smo jih morali pobarvati s 
črno in belo barvo, tako da smo ustvarili barv-
no lestvico, na kateri presledki med barvami 
niso bili vidni. Imela sem občutek, da sem na-
logo dokaj dobro opravila. Pri drugi nalogi 
smo vsi dobili črno-bele slike sobe. Morali 
smo si izbrati svoj najljubši kot in ga prerisati 
s svinčnikom. Nato smo sliko barvno dopolnili 
s kolaž papirjem in fl omastri. Sledil je 20-mi-
nutni odmor. Ob vrnitvi v učilnico nas je priča-
kala miza, na kateri je bilo postavljeno tihožitje 
(kvader, kocka, stožec, različni valji …). Naša 
naloga je bila, da postavitev čim bolj realno 
ujamemo na list papirja. To je bila naša zadnja 
naloga in utrujeni smo se odpravili domov. 

Dva dni smo nestrpno pričakovali rezultate. 
Objavljeni so bili na šolski spletni strani, kjer 
je pod učenčevo kodo pisalo število pridoblje-
nih točk. Vsak učenec z vsaj dvajsetimi točka-
mi je izpit opravil. Ko sem poiskala svoj rezul-
tat, sem bila zelo presenečena, saj sem preizkus 
uspešno opravila. 

Erika Čebulj, 9. a       

DAN NA POP-TV
Ko smo v torek, 27. marca, z Anjo in Emo 
prišle na POP-TV, smo pri vratarju prosile, naj 
pokliče Damjano Kosec. Kmalu smo ugotovi-
le, da Damjana ni ona, ampak je on – Damjan. 
Tako nas je prvi nelagodni trenutek pričakal že 
pri vratarju.

Vratarica ga je poklicala, a ker je imel sesta-
nek, nas je zelo toplo pozdravila neka druga 
gospa in nas odpeljala k novinarjem. Prišle 
smo točno na njihov jutranji sestanek, ob pol 
desetih. Dovolili so nam, da ostanemo na se-

stanku ter poslušamo in gledamo, kako poteka. 
Vsi novinarji so se zbrali za okroglo mizo v 
sejni sobi. Bili so zelo sproščeni, zanimalo jih 
je, od kod smo in podobno. Takoj so nam bili 
všeč. Prvih nekaj minut so se hecali. Nato je 
glavna urednica Tjaša zaključila s šalami in 
začela s pravim sestankom. Najprej so ji vsi 
povedali, kaj so novega izvedeli, nato pa jim je 
porazdelila naloge. Nekateri so morali napisati 
prispevke, drugi so odšli na teren, tretji pa so 
dobili povsem nov projekt, s katerim se bodo 
ukvarjali. Potem je vzela še naš list z vprašanji, 
na katera so na hitro odgovorili.

Prevzela nas je Vesna Ban, ki je tudi novi-
narka, čeprav je po izobrazbi profesorica 
športne vzgoje. Ona se ukvarja predvsem s 
kriminalom in podobnim, zato v tistem času ni 
imela preveč dela. Razkazala nam je hišo – 
pogledale smo si studie, opazovale snemanje 
oddaje MotoGP, ki ni snemana v živo, in režijo, 
ki v drugi sobi preklaplja kamere in reklame. 
Ogledale smo si tudi različne oddelke in ker je 
POP-TV komercialna televizija, ki se preživlja 
samo z reklamami, je bil marketinški oddelek 
precej velik. Videle smo tudi del A-kanala.

Približno ob 12. smo spoznale Petro Ker-
čmar, s katero smo odšle v masko. Nekdanja 
miss Slovenije Metka ji je naročila, kaj mora 
tistega dne obleči. Kasneje je prišla še Ota Roš. 
Takrat so ju posebej lepo naličili, ker so imeli 
kasneje še fotografi ranje. Spoznale smo tudi 
Janeza Usenika, ki sem ga enkrat že gledala na 
stand-up-komediji z Vidom Valičem. Rekel mi 
je, da če želim postati igralka, tudi bom.

In ker imamo vse tako srečo, je prišel še 
Vid Valič, ki je bil ravno tega dne gost v 24 ur 
popoldne. Z njim smo se slikale in dal nam je 
tudi avtograme, kasneje pa smo se slikale še 
s Petro Kerčmar in Oto Roš, ki sta se nam 
tudi podpisali. Počutila sem se, kot da smo 
turistke. 

Nekaj časa smo bile proste, da smo malo 
prigriznile in sestavile nova vprašanja. Ker 
smo se slikale tudi med snemanjem oddaje 24 
ur v živo, so našo sliko takoj naložili tudi na 
POP-ovo spletno stran. Po odmoru smo se do-
govorile, kako bomo odšle na teren. Z Anjo 
sva se odločili, da greva z novinarko Majo po-
snet nekega hrvaškega odvetnika za hrvaško 
televizijo. Snemalec Miha Žnidaršič in voznik 
sta se veliko hecala in se pogovarjala v opona-
šanju različnih slovenskih narečij, na poti nazaj 
pa nam je Miha kupil še rogljičke.

Na POP-TV mi je bilo zelo všeč predvsem 
zato, ker so nas skoraj vsi obravnavali kot 
enakopravne in smo se počutile kot njihove 
stare prijateljice. Bilo je zelo sproščeno in zelo 
podobno, kot je v šoli. Tam namreč uporabljajo 
sleng in najstniške 'fore'.     

Manca Kepic, 8. c  

POPRAVEK
Avtorica članka Izkazali smo se …, ki je bil 
objavljen v prejšnji številki Aplence, je Aja 
Kamšek iz 9. a in ne Ana Kamšek, kakor se 
nam je pomotoma zapisalo. Aji se za neljubo 
napako opravičujemo.

S ŠOLSKIH KLOPI
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Mladinci Košarkarskega kluba Komenda imajo 
letos že tri leta prvoligaškega statusa. V sezoni 
2009/2010 so se prvič uspeli prebiti preko 
kvalifi kacij v družbo 16 najboljših slovenskih 
ekip. Čeprav so bili novinci, niso igrali stran-
ske vloge in so se na koncu uvrstili na 9. mesto. 
Sicer je v I. in II. ligi nastopalo skupaj 58 ekip. 
Kljub odličnemu rezultatu pa je bila končna 
uvrstitev za mesto »prekratka«, da bi Komen-
dčani avtomatično obdržali prvoligaški status. 
In tako se je zgodba ponovila v sezoni 
2010/2011. Ponovne kvalifi kacije in ponovno 
končno 9. mesto. In posledice: kvalifi kacije za 
sezono 2011/2012.

SEZONA 2012
Glede na predhodno uvrstitev je bil košarkar-
jem prihranjen prvi del kvalifi kacij, s tekmami 
so pričeli šele v 2. delu, kjer se je igral turnirski 
sistem treh ekip, napredoval pa je zmagovalec. 
Da bo ekipa Komende v tej sezoni kar hud na-
sprotnik, se je videlo že po tem, da je svoja 
tekmeca premagala z razliko preko 30 točk.

Tiha želja vodstva, trenerja in igralcev je 

Planinci PD Komenda so minuli mesec na 
občnem zboru pregledali delo v preteklem letu, 
ga ocenili in predstavili program dela za letos. 
Občnega zbora se je poleg skoraj 70 članov 
udeležilo tudi nekaj gostov, ki so s svojo nav-
zočnostjo dali priznanje sodelovanju z našimi 
planinci (predstavniki PZS, Meddruštvenega 
odbora PD Kamnik, DU Komenda, Športnega 
društva Suhadole). Uvodni kulturni program 
so sestavili vokalna skupina Veronika, glasbe-
ne in recitacijske točke učencev OŠ Komenda 
- članov planinskega krožka, ki ga nadvse 
uspešno vodi Sonja Podboršek. Nastopili so 
Monika in Miha Ravnikar, Timotej Peršin in 
Klara Uršič. 

Poročilo predsednika je bilo kratko in jasno. 
Ob vsestranskem sodelovanju najemnika doma 
je bilo postorjeno vse (in še več), kar so načr-

Planinci so zborovali
tovali v preteklem 
letu. Tako bodo za-
gotovljene zmoglji-
vosti za vedno več 
obiskovalcev (pred-
vsem v poletnem 
času in za igrala za 
otroke), ki se bodo 
tu lahko naužili iger 
na čistem zraku. 
Planinsko šolo so 
uspešno opravili 
pripravniki v mla-
dinskem odseku: 
Domen Ulčar, Luka 
Fartek, Filip Zavrl, 
Lucija Jurkovič, 
Andraž Košir in 
Monika Ravnikar; 

prejeli so priznanja in diplome z željo, da na-
daljujejo. Še vedno je namreč premajhno zani-
manje mladih za gore. Morda ga bo obudila 
nova plezalna stena, ki jo načrtujejo v tem letu. 
Športni plezalec Marko Pogačar bo vodil tre-
ninge plezanja v steni, ki bodo začetni korak za 
terensko plezanje v gorah. Poudarja, da stena 
pri Domu ne bo namenjena le mladim. Tudi 
planinci ostalih generacij bodo lahko obnovili 
osnove za »dober ošvat«, kot bi rekli Jeseniča-
ni.

Poročila sekcije in odsekov so bila optimi-
stična in so poudarjala uresničene načrte (če 
jih ni preveč oviralo vreme), markacisti so 
pridno »risali« potrebne markacije in jih tudi 
obnavljali, kjer je bilo potrebno. Vodniki niko-
li ne prenehajo z izobraževanjem, tudi kaj 
»mladega« se bo dobilo vmes. Zabeležili niso 

Uspeh, ki ga bo težko ponoviti
bila, da nam v tretje uspe uvrstitev med 4 naj-
boljše ekipe po prvem delu tekmovanja in 
končna uvrstitev med 5.  in 8. mestom. 

V prvem delu tekmovanja so bile ekipe raz-
vrščene v dve skupini: »vzhod« in »zahod« – v 
vsaki po osem. Komenda je nastopala v skupi-
ni »zahod«, kjer so bile vse ekipe premagljive; 
doma in v gosteh. Najbolj smo se opekli na 
gostovanju pri ekipi Geoplin Slovana, ko smo 
izgubili za 36 točk, doma pa bi lahko z malo 
sreče tudi lahko zmagali. Tako imamo edino s 
Slovanom dva poraza, z vsemi drugimi pa po 
en poraz in zmago oz. celo dve zmagi. Žal so 
nas v končnici pestile poškodbe. Z odličnimi 
igrami smo po prvem delu zasedli celo 3. me-
sto, kar je bil že velik uspeh, če upoštevamo, 
da to ni uspelo ekipam kot so Olimpija, Nova 
Gorica…

Končna razvrstitev po prvem delu: 1. Geo-
plin Slovan; 2. Parklji; 3. Komenda; 4. LTH 
Castings Mercator, 5. Union Olimpija …  

MLADINCI 6. V DRŽAVI
V drugem delu smo tekmovali v skupini osmih 

nobene nezgode ali nesreče na svojih planin-
skih turah. Načelnik vodniškega odseka Milan 
Šinkovec je poudaril, da bo treba poskrbeti za 
šolanje novih vodnikov in za nadaljnje izpo-
polnjevanje znanja sedanjih vodnikov za pri-
dobitev višje kategorije.

Planinska sekcija na OŠ Komenda je prav 
tako opravila vse pohode in izlete. Posebno 
pohvalna je soudeležba staršev (včasih celih 
družin), planinski tabor na Javorniškem Rovtu, 
kjer bo tudi letos, je lepo uspel.

Že 7 let žvrgolijo Škrjančki na poteh po ob-
čini in okoli nje. Mnogokrat so na poti in dose-
gajo osebne in društvene rekorde po številu 
pohodov. Tako so med najmarljivejšimi žen-
skami na pohodih na Šenturško Goro bile Iva 
Lončar (350), Ivanka Žulič (342), Majda Dro-
lec je bila na Šenturški Gori 310 krat.

Moški so nekoliko zaostajali, saj je bil naj-
večkrat na pohodu Peter Lončar, st. (348), 316 
krat pa je goro osvojil Franc Drolec. Junija se 
je na pot posebne vrste podala skupina bosono-
gih (dobesedno) škrjančkov. 160 jih je »boso-
nogilo« na cilj. Poleg še vedno dejavnih vlo-
milcev v avtomobile pohodnikov, ki jih je sicer 
nekoliko manj, kot leta prej, se pojavlja nov 
problem. Vedno več je agresivnih kros-kole-
sarjev, ki uničujejo nadelane in vzdrževane 
poti. Bo to opozorilo dovolj, da bodo izbrali 
poti, ki so zanje primerne in niso plod dela 
marljivih planincev?

Za opravljeno delo v društvu so si prislužili 
bronasti častni znak PZS Franc Drolc, Pavel 
Žvelc in Andreja Kern. Zoran Sodnik pa je 
prejemnik bronastega častnega znaka vodni-
škega odseka Planinske zveze Slovenije. 

Tone Ogorevc

najboljših ekip v državi, skupaj z ekipami Kr-
ke, Zlatoroga, Heliosa. To so ekipe, ki imajo 
mnogo večje igralsko zaledje, večjo izbiro 
igralcev, boljše pogoje treniranja itd. Slednje 
ekipe so bile za nas tudi premočne in se bodo v 
končnici pomerile za državnega prvaka. Smo 
pa uspeli dvakrat premagati ekipo Konjic. Tako 
smo na koncu zasedli 6. mesto z enakim števi-
lom točk kot LTH Castings Mercator, vendar 
imamo za koš boljšo medsebojno razliko, kar 
na uvršča na višje mesto. 

Končna uvrstitev: od 1. do 4. mesta se bodo 
potegovale ekipe Krke, Zlatoroga, Heliosa in 
Parkljev (15. 4. 2012), 5. Geoplin Slovan, 6. 
Komenda, 7. LTH, 8. Konjice-Zreče.

Doseženo 6. mesto pomeni, da je ekipa Ko-
mende v sezoni 2012/13 obdržala prvoligaški 
status – brez kvalifi kacij. Pa ne samo to. V 
skladu s pravilnikom Olimpijskega komiteja 
Slovenije imajo igralci glede na doseženo 
uvrstitev v državnem prvenstvu možnost pri-
dobiti kategorizacijo, ki omogoča določene 
ugodnosti (statusi v šolah, zdravniški pregledi). 
Enkratne prilike ne bomo izpustili.

DRUŠTVA
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DRUŠTVA

nadaljevanje na naslednji strani

Ljudje dobre volje, prijatelji in športniki vedno 
najdejo priložnost za prijetno druženje in tek-
movanje, pa naj bo še pod tako nenavadnim 
imenom, kot so člani balinarske sekcije DU 

poteka tri mesece.
V najmočnejši SUPER LIGI je 

zmagala ekipa ŠK Komenda Popotnik 
(za katero so igrali: Bojan Hribar, Jan 
Gantar, Blaž Debevec, Gregor Ogradi, 
Nenad Tomašev, Igor Juhant) pred 
ekipo ŠD Domžale in ŠK Ig. ). Mesto 
je osvojila ekipa ŠK Komenda Pogi 
(za katero so igrali: Samo Kralj, Seba-
stijan Markoja, Teja Vidic, Anton Tre-
bušak, Tilen Lučovnik, Manca Kralj, 
Alenka Trpin, Marcel Čampa).

V I. LIGI je zmagala ekipa ŠK Ko-
menda Gaber (za katero so igrali: Aleš Lazar, 
Marko Coklin, Emil Lah, Laura Unuk, Julian 
Novakovič, Alja Bernik, Novica Novakovič, 
Robert Unuk), pred ekipo ŠD Podpeč in ŠD 
Vrhnika. Ekipa ŠK Komenda Gaber se je uvr-
stila v Super ligo in v naslednjem letu bo imela 
Komenda kar tri ekipe v Super ligi.

V II. LIGI je nastopila zelo mlada ekipa ŠK 
Komenda Utrdba (za katero so igrali: Franc 
Poglajen, Staš Ahtik, Jan Unuk, Jan Šubelj, 
Peter Ojsteršek, Klemen Poglajen, Andraž 
Karner) in je nabirala pomembne tekmovalne 
izkušnje. Zmagala je ekipa ŠD Črni graben, 
pred ekipama ŠK Borovnica in ŠD Kočevje.

ZAKLJUČNI TURNIR 65. LJUBLJAN-
SKE LIGE: Tekmovanje v Ljubljani 29. 3. 
2012 - V konkurenci 23 ekip je zmagala ekipa 
ŠK Komenda Popotnik (v postavi: Bojan Hribar, 
Jan Gantar, Blaž Debevec, Gregor Ogradi) pred 
ekipama ŠK Ig in ekipo Sahara dogs. Ekipa ŠK 
Komenda Gaber je osvojila 17. mesto. 

10. MLADINSKI TURNIR IG 2012: Tek-
movanje na Igu 25. 3. 2012 -

Na mladinskem turnirju je v konkurenci 142 
igralcev zmagal Tim Janželj z Iga.  Nastopilo 
je 16 naših mladih igralcev. Osvojili smo: 3. 
mesto Jan Gantar, 10. mesto Caterina Leonardi, 
15. mesto Teja Vidic, 17. mesto Tilen Lučov-
nik, 18. mesto Manca Kralj, 22. mesto Laura 
Unuk, 23. mesto Samo Kralj, 33. mesto Julian 
Novakovič, 62. mesto Alja Bernik, 70. mesto 

Prijateljsko tekmovanje za nenavadne pokale
na vaje folklorne sekcije. Pa naj še kdo reče, da 
so upokojenci breme družbe. Prav nasprotno, s 
svojim udejstvovanjem skrbijo za lastno dobro 
voljo in letom primerno kondicijo ter zdravje. 
Bodo tako vsaj zdravstveni blagajni prihranili 
kak »evrček«. Športniki še posebej, saj niso 
zaprta družba in medse vabijo še nove člane, ki 
se treninga lahko udeležijo vsak torek in četr-
tek ob 16. uri na društvenem balinišču.

Po tem EPP sporočilu pa še rezultati tekmo-
vanja. Prvo mesto in poseben pokal – vsak po 1 
šunko – sta dobila Andreja Rojko in Alfonz 
Kern. Druga sta bila Ivanka Žulič in Draga 
Romšak – pokal: vsaka po 1 kračo. Tretja – Tone 
Rojko in Ciril Rogelj pa sta za nagrado odnesla 
domov vsak po eno klobaso. Vsi »pokali« so 
bili primerno prekajeni in omamno dišeči.

Tone Ogorevc

Šahovski utrinki

Gregor Žunič, 85. mesto Mark Šketa, 99. mesto 
Peter Ojsteršek, 111. mesto Črt Božič, 125. 
mesto Matej Kralj, 131. mesto Klemen Pogla-
jen, 137. mesto Matej Kralj.

Na turnirju najmlajših do 8 let je v konku-
renci 39 igralk in igralcev zmagal Jan Šubelj. 
Osvojili smo še: 4. mesto Filip Trplan, 7. mesto 
Jan Marn, 23. mesto Ana Pibernik, 30. mesto 
Andraž Karner, 38. mesto Ema Poglajen. 

7. TURNIR CIKLUSA TURNIRJEV 
MLADIH na osnovni šoli Zadobrova 23 3. 
2012 - Osvojili smo 1. mesto Julian Novako-
vič, 6. mesto Laura Unuk, 14. mesto Manca 
Kralj, 18. mesto  Jan Unuk, 27. mesto Staš 
Ahtik, 29. mesto Jan Šubelj, 38. mesto Peter 
Ojsteršek, 41. mesto Jan Marn, 46. mesto Črt 
Božič, 49. mesto Tim Kovačič, 51. mesto Do-
men Kralj, 55. mesto Ana Pibernik, 62. mesto 
Gal Založnik, 64. mesto Filip Trplan, 66. mesto 
Matej Kralj.

3. TURNIR CIKLUSA TURNIRJEV 
NAJMLAJŠIH v Ljubljani, 27. 3. 2012 - 
Osvojili smo 4. mesto Jan Unuk, 5. mesto Jan 

Seveda rezultat ni prišel sam: fantje so treni-
rali 5 krat na teden 10 mesecev, avgusta 2 krat 
na dan po 2 uri, od septembra do marca ob so-
botah igrali tekme za člane, ob nedeljah za 
mladince. Na treningih so preživeli preko 360 
ur, za mladince v sezoni 2011/2012 odigrali 22 
tekem, kjer so bili najmanj 100 ur, večina njih 
je za člane odigrala dodatnih 22 tekem. In če 
upoštevamo še individualno delo (fi tnes, igri-
šče) ter trening tekme, je za njimi to sezono 
blizu 600 ur košarke. Za amatersko ekipo 
ogromno.

Komenda že nekaj časa ni »autsajder«. O 
Komendi se govori s spoštovanjem, 

Zasluge in čestitke gredo najprej igralcem, 
trenerju Mateju Šagerju, trenerju kadetskega 
pogona Gašperju Kastelicu ter kondicijskemu 
trenerju Tomažu Horvatu. Pozabiti pa ne velja 
staršev, ki so podpirali otroke, jih vozili na 
treninge, navijali zanje na tekmah in jih tudi 
fi nančno podpirali. 

Sezona 2011/2012 tako sodi med največje 
uspehe kluba.

Roman Grošelj

Komenda poimenovali velikonočni turnir 
dvojk »ŠUNKA 2012«. Pa je takšno poime-
novanje prav simbolično, saj je bilo to tek-
movanje v času, ko se kristjani pripravljajo 
za najbolj vesel praznik cerkvenega leta in z 
ohranjanjem velikonočnih običajev prispeva-
jo k predprazničnemu vzdušju.

Ta turnir je balinarska sekcija DU pripravi-
la v četrtek, 29. marca, na svojem balinišču. 
Že pred uradnim začetkom ob 9. uri so se 
začeli zbirati najbolj vneti tekmovalci in ob-
vezna spremljevalna ekipa, ki poskrbi za tr-
dne in tekoče zadeve. Vseh tekmovalcev 
(obojega spola) je bilo 28. Razdeljeni v 

dvojke, so začeli s tekmovanjem, ki je trajalo 
do 18.30. Ni kaj, utrujeni in veselo razpoloženi 
so zdržali do konca, nekaj jih je nato še odšlo 

65. LJUBLJANSKA LIGA 2012 - Marca se 
je končala liga in sicer zelo uspešno za Šaho-
vski klub Komenda. Liga je bila razdeljena v 
tri skupine po deset ekip v skupini. Liga je 

Jan Šubelj, zmagovalec do 8 let 
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DRUŠTVA, OBJAVA

Za ohranjanje telesne kondicije in za kvalite-
tnejše preživljanje tretjega življenjskega obdo-
bja je športno udejstvovanje poleg ohranjanja 
telesne kondicije tudi pomemben dejavnik 
druženja in prijateljskega tekmovanja.

In prav zaradi zavedanja, da je poslanstvo 
Društva upokojencev poleg vzporednih kultur-
nih in izletniških ter izobraževalnih dejavnosti 
tudi aktivno športno druženje in tekmovalnost 
sestavni del aktivnosti društva, je bilo že skoraj 
pri vseh panogah, ki so primerne starosti in 
zmožnostim upokojencev, že pred desetletjem 
ustanovljenih več športnih sekcij: kolesarska, 
balinarska sekcija, pikado, šahovska, pohodni-
ška sekcija in čisto na novo smučarska.

Da delo prizadevnih športnikov ne bi ostalo 
povsem brez priznanj, ki posameznikom po-
menijo moralno poplačilo, je DU Komenda na 
krajšem internem slavju podelilo medalje naj-
boljšim športnicam in športnikom preteklega 
leta. Dobitniki medalj so točke zbi-
rali za sodelovanje v več panogah 
(od 2 do 5 različnih športov).

Prejemniki najžlahtnejših – zlatih 
medalj so: Peter Jakomini (183 točk 
– 4 panoge), Alfonz Hrovat (179 
točk – 4 panoge) in Ivanka Žulič 
(157 točk – 4 panoge). Srebrne 
medalje so prejeli: Peter Plevel ( 
148 točk – 2 panogi), Rozi Beloševič 
(144 točk – 4 panoge) in Miro Misja 

Zaslužene medalje
(135 točk – 3 panoge). Bronaste medalje pa 
so bile podeljene naslednjim: Tonetu Špehonji 
( 134 točk – 3 panoge), Dani Misja ( 130 točk 
– 4 panoge), Filipu Železniku, pobudniku in 
organizatorju te prireditve ( 128 točk – 5 pa-
nog) in Marjanu Kosirniku (110 točk – 3 pa-
noge).

Že na regijskem tekmovanju v smučarskih 
tekih na Soriški planini pa je bila prva naša 
tekmovalka Slavka Lap, ki je tako osvojila 
zlato medaljo.

Vsem dobitnikom medalj iskrene čestitke!
Od povabljenih gostov so se prireditve ude-

ležili tudi predsedniki sosednjih DU Cerklje, 
Kamnik, Mengeš, Trzin in Bukovica-Šinkov 
Turn.

Za sproščenost so poskrbeli članice in člani 
domače folklorne skupine z domačim ansamblom 
in Mešanega pevskega zbora našega društva. 

Tone Ogorevc

Športno društvo Suhadole

Razpis občinskega 
prvenstva v krosu

Upravni odbor  ŠD Suhadole razpisuje 
občinsko prvenstvo v krosu 

v nedeljo, 27. 5. 
ob 10. uri

(prijave od 8.30 do 9.45 na startu). 

Kategorije:  1. predšolska, 
 2. 1.-5. razred, 
 6.-9. razred, 
 16-30 let, 
 31-50 let, 
 nad 50 let. 
Kategorije bodo ločene na žensko in 

moško kategorijo.
Proga - Start in cilj: glavni trg v Suhado-

lah. Dolžina proge 4,5 km, razen za pred-
šolsko (200m) in 1.-5. razred (600m).

Nagrade - Medalje za prva tri mesta v 
kategoriji. Razglasitev rezultatov bo ločena 
za občane Komende in ostale.  

Startnina - 10 € za nečlane ŠD Suhadole, 
starejše od 18 let.  

Ostalo - Nastopajoči morajo upoštevati 
navodila organizatorja in tekmujejo na la-
stno odgovornost. Dodatne informacije 
(041 605 771). 

 Upravni odbor ŠD Suhadole

Obveščamo vas, da je Regionalna razvojna 
agencija Ljubljanske urbane regije (RRA 
LUR), v okviru projekta Regijska štipendij-
ska shema (RŠS), 30.3.2012 objavila na 
spletni strani www.rralur.si  JAVNI POZIV 
DELODAJALCEM ZA VKLJUČITEV V 
REGIJSKO ŠTIPENDIJSKO SHEMO 
LJUBLJANSKE URBANE REGIJE 
2012/2013.

Osnovni cilj štipendijske sheme, ki se izvaja 
poenoteno po vsej Sloveniji z nosilci REGI-
ONALNIMI RAZVOJNIMI AGENCIJAMI, 
je spodbujanje kadrovskega štipendiranja 
ter povezovanje gospodarskih potreb in izo-
braževalne sfere. Štipendije se tako podelju-
jejo za konkretna delovna mesta – in sicer 
prioritetno za razvojne potrebe in perspektiv-
ne poklice v regiji. 

Vključitev v regijsko štipendijsko shemo 
omogoča 50% SOFINANCIRANJE ŠTI-
PENDIRANJA DELODAJALCEM IZ 
LJUBLJANSKE REGIJE, ki so pravne 
osebe zasebnega prava, fi zične osebe ali 
pravne osebe javnega prava, s sedežem, po-
slovno enoto ali prebivališčem na območju 
ene od 26 občin Ljubljanske urbane regije. 

EVROPSKA SREDSTVA ZA ŠTIPENDIRANJE!

Glede na način fi nanciranja je štipendija se-
stavljena iz dveh oz. treh delov: 

1. del:  iz Javnega sklada RS za razvoj ka-
drov in štipendije zagotavlja RRA LUR v 
znesku 50% dodeljene štipendije (vendar 
največ v višini 30% minimalne plače),

2. del: preostalo polovico štipendije zago-
tavljajo delodajalci, pri katerih se bodo šti-
pendisti zaposlili za čas trajanja prejemanja 
štipendije,

3. del: delež delodajalcev je lahko tudi 
nižji, v kolikor dodatno sofi nanciranje štipen-
diranja zagotovijo tudi posamezne občine. 

VSI ZAINTERESIRANI DELODA-
JALCI S SEDEŽEM ALI POSLOVNO 
ENOTO V LJUBLJANSKI URBANI RE-
GIJI SE PRIJAVIJO NA JAVNI POZIV Z 
DOKUMENTACIJO, KI JE DOSTOPNA 
NA SPLETNI STRANI RRA LUR  www.
rralur.si.

Projekt Regijske štipendijske sheme Lju-
bljanske urbane regije je sofi nanciran iz 
sredstev Evropske unije, in sicer iz Evrop-
skega socialnega sklada.

Dodatna pojasnila lahko dobite po telefonu 
(01) 306 19 04 ali (01) 306 19 05 ali e-pošti 
liljana.drevensek@ljubljana.si ali meta.ko-
privsek-tomazic@ljubljana.si. 

nadaljevanje s prejšnje strani

Šubelj, 13. mesto Ana Pibernik, 20. mesto Jan 
Marn, 21. mesto Klemen Poglajen, 26. mesto 
Rok Hlade, 33. mesto Gal Založnik,  34.  mesto 
Andraž Karner, 40. mesto Ema Poglajen.

8. TURNIR CIKLUSA SREDNJEŠOL-
SKIH TURNIRJEV v Ljubljani, 10. 4. 2012 
- Osvojili smo 1. mesto Alja Bernik, 3. mesto 
Caterina Leonardi.

ODPRTO PRVENSTVO CELJSKE RE-
GIJE: Turnir v Šentjurju od 10. do 17. 4. 2012 
-  Osvojili smo 6. mesto Laura Unuk, 26. mesto 
Jan Unuk, 28. mesto Domen Založnik, 35. 
mesto Jan Šubelj, 41. mesto Jan Marn, 47. 
mesto Filip Trplan.

FIDE TURNIR 2012 v Ljubljani od 4. 1. 
2012 do 21. 3. 2012 - Osvojili smo 3. mesto 
Sebatijan Markoja, 8. mesto Laura Unuk, 20. 
mesto Markošek Maj, 28. mesto Alenka Trpin, 
29. mesto Robert Unuk, 33. mesto Jan Unuk.

Franc Poglajen
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KRONIKA, DOGAJANJA

Mesec marec je bil nadpovprečno topel. So si 
nepridipravi vzeli nekaj dopusta ali pa so se 
bali, da je zaradi toplejšega vremena na teren-
skem delu več policistov? Kakorkoli že, Poli-
cija je bila med nami prav tako aktivna kot 
ostale mesece, pa je prav mogoče, da je zaradi 
tega kaznivih dejanj v naši občini bilo nekoliko 
manj kot ostale mesece.

Manj je bilo vlomov. Samo 3. 3. je bilo vlo-
mljeno v objekt v Komendi, kjer se je vlomilec 
»opremil« z nekaj ukradenimi računalniki. Iz-
stopa pa število tatvin goriva na bencinskih 
servisih, kjer so tatovi goriva bili tako aktivni, 
da je to potrebno posebej poudariti. Ne želimo 
delati nikakršne reklame za taka kazniva deja-
nja, opozorili pa bi radi, da je število odkritih 
zlikovcev, ki si na tak način polnijo rezervarje 
za gorivo, na zavidljivi ravni. Zato upamo, da 
bo 11 takih tatvin, ki so se zgodile samo v 
marcu, raziskano v tej meri, da bodo tudi ljubi-
telji brezplačne vožnje vnaprej krepko premi-
sli, preden bodo zavili s črpalke brez plačila. 
Da je barva in cena barvnih kovin še vedno 
privlačna, si je mislil nepridiprav, ki je 4. 3. v 
Mostah ukradel nekaj takega materiala. Istega 
dne je menjala lastnika tudi denarnica, ki je 
bila ukradena v Mostah. Neprevidnost lastnika 

Marec – nekoliko pod povprečjem
ali preračunljivost tistega, ki si je mislil, da je 
v denarnici veliko denarja?

Javni red in mir? Ja, mirno je bilo v lokalih 
in na cestah. Lepo statistiko tega idiličnega 
miru je zmotil samo spor med partnerjema v 
okolici Komende, ki sta sklenila 20. 3. »prekri-
žati jezike« in tako dokazovati, kdo ima bolj 
prav. Pri tem opravilu ju je zmotila Policija. 
Rezultat – pomiritev, če ne za dalj časa, pa vsaj 
do odhoda policistov.

Prometni nesreči, ki sta se zgodili 14. 3. pri 
Kralju v Mostah in na ulici v naselju Moste 30. 
3., sta terjali samo zvito pločevino in jezo 
vpletenih. Pri obeh nesrečah je bil vzrok ne-
pravilen premik vozil.

In to je vse, kar se je omembe vrednega 
zgodilo v marcu v naši občini. Smo v mesecu 
vseh muhavosti vremena. Bog vedi, kaj nas 
vse še čaka na cestah. Prav gotovo pa je vredno 
razmisleka, kaj čaka v prometu najbolj ranljive 
udeležence. To so nedvomno na prvem mestu 
pešci. Niti, ko čakajo ob prehodu, niso varni. 
Redki so vozniki vseh vrst, ki ustavijo svoje 
vozilo, ko na prehod čaka pešec. Pa bi bilo to 
potrebno in predvsem obzirno, pa še delček 
svoje vozniške kulture in spoštovanja do šib-
kejših bi pokazali. Redko se zgodi.

Večkrat pa predvsem motoristi in vozniki 
manjših »motorčkov« varovalo svojega življe-
nja – čelado vozijo kar na krmilu vozila. Pa je 
krmilo manj občutljivo kot glava, ali celo 
ogroženo življenje. 

Neverjetno, kako malo vozniki vseh vrst 
upoštevajo prepoved uporabe mobilnega tele-
fona med vožnjo. Velikokrat ostanejo neopaže-
ni od organov Policije. Prepričan sem, da ni 
tako nujnega klica, ki bi zahteval tako ravna-
nje. Nasvet – enostavno naj tak klic ostane ne-
odgovorjen in prihranjen za povratni klic, ko 
bo za to prilika.

Samo nekaj najbolj značilnih primerov sem 
nanizal, a bi se še kaj našlo.

Pred vrati so prvomajski prazniki ali celo 
krajši dopust v tem času. Ste se s sosedi že 
dogovorili o vsaj navideznem čuvanju vašega 
doma in premoženja? Niste? Pa bi bilo kori-
stno. Saj tako lahko preprečite nepoklicanim, 
da stopijo v vaš dom.

Vsem udeležencem v prometu in turistom v 
prazničnih dneh želim varno vožnjo in povra-
tek v varno nadzorovan dom. Vlomilci nimajo 
dopusta!

Tone Ogorevc 

NAPOVEDNIK
dogajanj maja in v začetku junija

Za organizacijo regijskih tekmovanj je Gasilka 
zveza Komenda na vrsti vsakih osem let. Tako 
je bilo v soboto, 14. aprila, v Osnovni šoli 
Komenda 14. regijsko srečanje DMG – društva 
mladi gasilec. Srečanja se je udeležilo 12 
osnovnih šol s 27 ekipami, namenjeno pa je 
bilo tekmovanju, druženju in spoznavanju 
kraja tokratnega srečanja. 

Teoretični del so tekmovalci imeli v šoli, 
kjer so pisali teste iz požarne preventive in prve 
pomoči. Praktični del tekmovanja pa je bil na 
različnih krajih po Komendi. Metali so vrv v 
krog, izbirali prave gasilnike, z vedrovko so 

Društvo mladi gasilec

Regijsko srečanje v Komendi
zbijali tarčo, vezali vozle in nudili prvo 
pomoč. Ob tej priliki je bila v osnovni 
šoli razstava likovnih del s prikazi iz 
gasilstva. Pred razglasitvijo rezultatov 
so učenci osnovne šole pripravili krajši 
kulturni program. 

Na državno srečanje so se uvrstile 
ekipe osnovnih šol pri mladincih 
Gabrovka – Dole II in Mengeš, pri 
pionirjih pa Mengeš V in Janko 

Kersnik Brdo II. Ob letošnji izvedbi 14. re-
gijskega srečanja društev mladi gasilec se 
zahvaljujemo Osnovni šoli Komenda Moste 

Kolesarska sekcija 3. maja – Start ob 8.30 iz-
pred cerkve v Suhadolah na pot Suhadole - Ko-
seze – Polje - Mengeš – Radomlje – Kamnik. 
Vaško tekmovanje – Balinarska sekcija 
organizira 15. maja, ob 18. uri na balinišču 
Vaško tekmovanje za pokal Občine Komen-
da. 
Tekmovanje v pikadu – Za člane društva 
upokojencev bo 16. maja ob 17. uri na bali-
nišču.
S kolesom tudi 17. maja – Start ob 8.05 od 
Koritnika (Moste) na pot Moste – Križ – 
Gmajnica – Komendska Dobrava – Pšata - 
Cerklje – Komenda. 

Pevci v Žireh – Mešani pevski zbor DU 
Komenda bo 19. maja nastopil  na območni 
reviji Pevskih zborov Gorenjske v Žireh
Gasilska veselica na 
Križu – Z ansamblom 
Franca Miheliča se 
bo začela pri Domu 
krajanov ob 19. uri v 
soboto, 19. maja.  
Srečanje kolesarjev 
31. maja - Odhod s kolesom ob 7.50 od Ko-
ritnika (Moste) na pot Moste – Volčji Potok 
– Dob – Moravče (srečanje kolesarjev). 
Šolska prireditev Mostah – Šolski sklad 
OŠ Komenda Moste organizira pri šoli v 
Mostah tradicionalno prireditev v petek, 8. 
junija, ob 17. uri. Če bo slabo vreme, bo 
prireditev v Športni dvorani v Komendi.

za gostoljubje v šoli v Komendi in vsem gasil-
cem, ki so pomagali pri organizaciji, ki jo je 
predsednik mladinske komisije ocenil za 
odlično.

Mihaela Poglajen
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OBJAVE

Časopis Aplenca – Glasilo občine Komenda je naslednik časopisov Aplenca, ki je prvič izšel 10. januarja 1992 in Glasila občine Komenda, ki je začel izhajati po ustanovitvi Občine 
Komenda. Skupaj sta izhajala do konca leta 2006. Od 25. januarja 2007 pa je časopis Aplenca-Glasilo občine Komenda vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo pod zaporedno 
številko 1135.
Aplenca-Glasilo občine Komenda izdaja Občina Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda 
Odgovorni urednik Aplence-Glasila občine Komenda: Andrej Žalar 
Telefon: odg. urednik: GSM 031 638 699, e-mail: urednistvo.gok@komenda.si
Uredniški odbor: Marjan Žnidar(VEM), Boštjan Peršin(SD), Anton Pogačar (N.Si), Marija Špehonja (LNO), Katja Tabernik (TRN), Damir Salajko (SDS) in Vesna Živadinov Štebe 
(LDS). Člani uredništva: Viktorija Drolec, Vera Kepic, Tone Ogorevc, Jože Pavlič, Katarina Pavlinič, Tanja Sušnik, dr. Marko Žerovnik, Katja Tabernik... Priprava za tisk in tisk: 
BOLD. Naklada: 1950 izvodov. Izhaja enkrat mesečno, vsa gospodinjstva v občini pa ga dobijo brezplačno.

Aplenca na spletu:
www.komenda.si

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

Aplenca-Glasilo občine Komenda, leto 21, številka 5, bo izšla 
31. maja 2012. Gradivo za objavo oddajte do vključno torka, 
15. maja 2012.

Leto dni že v grobu spiš,
v naših srcih še živiš 
ni ure, dneva in noči,
povsod si v srcu z nami ti.
Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
ostala je praznina, 
ki močno boli.

V SPOMIN

22. aprila je minilo žalostno leto, odkar 
nas je zapustil naš dragi mož, 
oče, stari ata, tast, brat in stric 

PETER ČEBUL
IZ NASOVČ

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu, mu prižigate sveče, se 
ga spominjate v molitvi in ga ohranjate v lepem spominu. 

Vsi njegovi

Zdaj se spočij
izmučeno srce.
Zdaj  se spočijte
zdelane roke.
Zaprte so utrujene oči,
le moja drobna lučka še brli. 

ZAHVALA   

Tiho in mirno nas je v 87. letu zapusti-
la ljubljena mama, babica, prababica, 
tašča, sestra in teta

MARIJA RIBIČ
Štricljeva mama 

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam stali ob 
strani in ki ste jo pospremili na zadnji poti, nam izrekli sožalje, daro-
vali cvetje, sveče in svete maše

Zahvala gospodu župniku Zdravku Žagarju, pevcem, pogrebni 
službi Jerič in praporščakoma za lepo opravljen pogrebni obred. 

Vsi njeni
April 2012

Iskreno se zahvaljujem gasilcem PGD Moste za hitro in 
uspešno reševanje mojega ponija iz potoka. Zelo ste 
nam olajšali situacijo in poskrbeli, da se je prestrašeni 
in mokri konjiček v najkrajšem možnem času vrnil v 
svojo čredo. Hvala še enkrat. 

Tina Skok

Iskreno se zahvaljujem vaščanom Križa, ki so mi kakor-
koli pomagali ob prometni nesreči 10. aprila zjutraj, ko 
sem bila namenjena v službo.

Tina Arnež

Nekega jutra srce zadrhti,
šibko utripa, spomin obtiči
v dneh, ko je bílo močnó in jih ni
davno že več. In za vedno zaspi.

V 86. letu je tiho odšel od nas

MARJAN ZALOŽNIK - 

MARKO,
borec XIV. divizije,

dolgoletni ravnatelj Osnovne šole 

Komenda-Moste,

častni občan Občine Komenda.

Od njega smo se poslovili v družinskem krogu na Žalah v Ljubljani.

Pogrešamo ga žena Pavla, hči Mojca z možem Janijem, 
vnuk Mitja z družino ter sestre Mira, Slavka in Vika z družinami.

Komenda, Škofja Loka, Brezovica pri Ljubljani

Odšli so…
Magdalena Rous, rojena 24. 4. 1939, Komenda, Zadružna ulica 18, 
stara 72 let
Julijana Štimac, rojena 28. 8. 1926, Moste 35, stara 85 let
Marija Ribič, rojena 6. 2. 1926, Moste 87, stara 86 let
Franc Korošec, rojen 19. 9. 1956, Suhadole 27, star 55 let

Po Veliki noči 
tudi od Klanca 
proti Nasov-
čam



V podjetju PUBLICUS, d.o.o., Lju-
bljana smo v mesecu marcu zaključili 
z obveznim poročanjem pristojnim 
državnim institucijam o količinah 

zbranih komunalnih odpadkov na območju občine Komenda v letu 
2011. V naslednjih povedih bi radi na kratko predstavili rezultate oziro-
ma pri katerih segmentih ločenega zbiranja odpadkov ste občani Ko-
mende uspešni in kje se skrivajo še kakšne morebitne rezerve. 

Vzpodbudno je predvsem ločeno zbiranje različnih vrst embalaže, 
kjer so se količine zbrane embalaže, v primerjavi z letom 2010, poveča-
le za 39 odstotkov. V letu 2011 se je tudi nezanemarljivo število gospo-
dinjstev v občini odločilo, da bodo zbirala biološko razgradljive kuhinj-
ske odpadke v tipskih rjavih posodah in opustila dosedanjo prakso 
kompostiranja le-teh v lastnem vrtu. Skladno s predhodnim stavkom, so 
bile tako količine zbranih bioloških odpadkov v letu 2011 bistveno večje 
kot leto poprej. Skratka, splošna ugotovitev je, da od uvedbe novega 
načina ločenega zbiranja odpadkov v občini, s katerim smo pričeli konec 
leta 2009, količine koristnih odpadkov naraščajo iz leta v leto. To pome-
ni, da gre vse več zbranih odpadkov v nadaljnjo predelavo oziroma re-
cikliranje in vse manj odpadkov na odlaganje, kar je tudi osnovna 
usmeritev tako Evropske Unije kot Republike Slovenije. V letu 2011 se 
je sicer trend upadanja količin odloženega ostanka komunalnih odpad-
kov zelo upočasnil, kar pomeni, da ne smemo zaspati na lovorikah ozi-
roma da se moramo tudi v bodoče truditi za čim bolj dosledno ločevanje 

Kako uspešno ste ločeno zbirali odpadke v letu 2011
odpadkov. V tem trenutku se občina Komenda, z vidika razmerja med 
ločeno zbranimi in odloženimi odpadki (50 odstotkov odpadkov odda-
nih v nadaljnjo predelavo; 50 odstotkov odloženih na odlagališčih) 
uvršča v zgornjo tretjino slovenskih občin.

Za konec vas občane Komende predvsem pozivamo, da izkoristite 
različne možnosti oddaje odpadkov, ki nastajajo v vaših gospodinjstvih. 
Izpostavili bi predvsem oddajo kosovnih odpadkov na podlagi predho-
dno izpolnjenega kupona, ki ste ga prejeli na začetku leta in je brezplač-
na, oddajo ločeno zbranih odpadkov direktno v Zbirni center Suhadole 
in oddajo nevarnih odpadkov v okviru jesenske akcije zbiranja s tovor-
nim vozilom, ki bo letos potekala 29. 9. (septembra) 2012. 



NUDIMO VAM:

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

EL-TT D.O.O.
SUHADOLE 21

1218 KOMENDA
TEL: 041/ 754-419

RAČUNOVODSKE STORITVE
za družbe, s.p. in društva

PRVI MESEC BREZPLAČNO
 MIBOS d.o.o.

e-mail: mibos@volja.net
tel: 01/83 14 515, GSM: 031 305 451



Moste pri Komendi 
Delovni čas: 

delavnik od 8. do 19. ure
sobota od 8. do 17. ure 

Nagrade
    1. nagrada: Rastline po izbiri v vrednosti do 150 EUR 
    2. nagrada: Rastline po izbiri v vrednoti do 100 EUR
    3. nagrada: Rastline po izbiri v vrednosti do 50 EUR
    4. nagrada: Rastline po izbiri v vrednost do 40 EUR
    5. nagrada: Rastline po izbiri v vrednosti do 30 EUR 
Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA) 
pošljite na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda 
DO VKLJUČNO 10. maja 2012. Na kuverto napišite: ime, priimek, 
naslov in Nagradna križanka. 

Nagrajenci križanke Terme Snovik - Kamnik, d.o.o., Snovik 7, 1219 
Laze v Tuhinju

1. nagrada: Celodnevni wellness paket – VINKO PLEVEL, KRIŽ 
27, 1218 KOMENDA 

2. nagrada: Celodnevno kopanje s savno – TANJA SCHUMET, 
VOŠČE 2 C, 4240 RADOVLJICA  
3. nagrada: Celodnevno kopanje – JURE ERJAVEC, MOSTE 40 
J, 1218 KOMENDA  
4. nagrada – 2-urno kopanje – JURE DOLMOVIČ, NASOVČE 1, 
1218 KOMENDA 
5. nagrada – 2-urno kopanje – JANA ERJAVEC, MOSTE 40 
J,1218 KOMENDA  

 Čestitamo! Nagrade lahko nagrajenci na podlagi tega potrdila in oseb-
nega dokumenta uveljavljajo pri TERME SNOVIK – KAMNIK D.O.O., 
SNOVIK 7, 1219 LAZE V TUHINJU

LIONS KLUB
Domžale, Komenda – Lions klub Domžale prireja veliki dobro-
delni koncert, čigar izkupiček bo v celoti namenjen družinam v sti-
ski. Dogodek z vrhunskimi glasbenimi gosti, kot so Anja Bukovec 
in trio Eroika, bo v soboto, 26. maja, ob 20. uri v športni dvorani 
Komenda.



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

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

od 1.5.2012 do 1.6.2012 oz. do razprodaje zalog.                            

GNOJILO UREA (KUTINA BB 
PAKIRANJE 500/1KG - 46% N)

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

POMLAD JE TU IN S POMLADJO OPRAVILA NA VRTU IN POLJU, 
ZATO VAM NUDIMO: izbor artiklov po ugodnih cenah!

FORTH UNIVERZALNI 
INSEKTICID PRŠILKA 500 ML

KRMILO ZA MLADO PITANO 
GOVEDO TL-PIT

AKCIJA:

HERBICID AXIAL
ZA ZATIRANJE OZKOLISTNIH

PLEVELOV V ŽITIH

HERBICID LUMAX
 ZA ZATIRANJE PLEVELOV

 V KORUZI.

6,51 €
5,86 €

CEMENT ANHOVO 
25/1

MREŽA ZA KUMARE

MREŽA ZA FIŽOLGNOJILO VRTNARČEK 

PASTIR HOT SHOCK 
(nakup po prednaročilu) 

285 €
222 €

4,90 €
4,41 €

5,90 €
5,31 €

AKCIJSKA CENA 2,66 EUR

3% 
POPUSTA NA REDNO CENO

3,70 €
3,15 €

5% 
POPUSTA NA REDNO CENO

SOUDAL MONTAŽNA
 POLIURETANSKA PENA

 PIŠTOLSKA 750 ML

SOUDAL LEPILO ZA IZOLACIJE, KNAUF, 
STIRODUR…PIŠTOLSKI 750 ML

SOUDAL POLIURETANSKA PENA 
ROČNA 750 ML

4,30 €
3,87 €

4,20 €
3,87 €

6,90 €
6,21 €
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UGODNI  NAKUPI  V  MAJU




