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Šolsko partnerstvo (Comenius) povezuje najmanj tri šole iz najmanj 
treh različnih držav EU s skupnim projektom, ki ga vsaka šola s skupni-
mi močmi izvaja po določenem programu. V začetku meseca, od 3. do 
7. marca, je bilo tako v gosteh v Komendi 27 učiteljic, učiteljev in 
učencev iz partnerskih šol OŠ Komenda Moste iz Italije, Anglije in 
Francije. 

»Napisati vsebino v okviru neke ideje ni lahko in tudi pridobiti denar-
na sredstev na osnovi spisanega projekta (dobra vsebina - ideja za sku-
pno delo) je izredno težko. Celoten predlog skupnega projekta, gre na-
mreč čez kar nekaj pregledov znotraj EU, kar pomeni, da je potrebno 
predvideti fi nančna sredstva za celoten projekt na cent natančno. Uspelo 
mi je doslej z dobro idejo pridobiti denar iz EU že za tri projekte,« je 
ponosen Boštjan Železnik iz Osnovne šole Komenda Moste. 

Komenda gostila udeležence Comeniusa
Po prvem leta 2004, drugem pred tremi leti, je bilo tokrat od 3. do 7. marca v gosteh komendske 
šole 27 učiteljev in učencev iz Italije, Francije in Anglije v okviru projekta Comenius.

Prvi dan je goste Comenusa iz Italije, Anglije in Francije sprejel tudi župan Komende Tomaž 
Drolec s sodelavci.

Boštjan Železnik, 
veteran projektov 
Comenius

28. februarja 1894, ko je tedanja deželna vlada potrdila društvena pravi-
la, se beleži za začetek gasilstva v Komendi, čeprav so si krajani že nekaj 
let prej prizadevali in zbirali denar za nakup brizgalne. Društvo se je 
razvijalo po volji gasilcev, oblasti in fi nančnih sredstev.

Točno 28. februarja 2014 smo zato s slavnostno sejo proslavili jubilej 
najstarejšega društva, ki je s 308 člani tudi eno največjih društev v obči-
ni. Slavnostna seja je bila v novi dvorani gasilskega doma, počastili pa 
so jo z udeležbo župan občine Komenda Tomaž Drolec, podpoveljnik 
Gasilske zveze Slovenije Igor Zajc, predsednik Regije Ljubljana III 

Slavko Jalovec, ča-
stni občan Alojz 
Lah, predstavniki 
sosednjih gasilskih 
zvez in društev. 
Zdravljico in gasil-
sko himno je zapel 
Mešani pevski zbor 
Društva upokojen-
cev Komenda, 

umetniško povezovanje pro-
grama  pa smo zaupali Darku 
Mavsarju.

Po strnjenem pregledu 
120-letne zgodovine smo po-
delili priznanja članicam in 
članom, ki so v zadnjem de-
setletju najbolj zaznamovali 
delovanje društva. Priznanje 
gasilske zveze III. stopnje 
so prejele članice A Veronika 
Bergant, Anja Jenko, Patricija 
Kern, Tadeja Lončar, Nataša 
Petek, Simona Spruk, Nataša Žibert ter starejše gasilke Katarina Fajdi-
ga, Olga Hace, Marjeta Hafner, Marjeta Mencigar, Marija Smolnikar, 
Frančiška Sodnik, Ernestina Sršen in Martina Verhovnik. Priznanje 
gasilske zveze II. stopnje sta prejeli Damjana Bricelj in Anica Horvat. 
Priznanje gasilske zveze I. stopnje sta prejela Jože Kočar in Avgust 
Sodnik. Gasilsko odlikovanje II. stopnje sta prejela predsednik društva 
Anton Smrekar in poveljnik društva Slavko Poglajen. Gasilsko odliko-
vanje I. stopnje pa sta prejela Alojz Fajdiga in Mihaela Poglajen.

Praznovanje jubileja pa s 
slavnostno sejo še ni končano. 
Sklenili ga bomo 10. maja z 
gasilsko parado ob odprtju 
prizidka in obnovljenega 
gasilskega doma. Vsi, ki nas 
nesebično podpirate in nam 
pomagate, takrat lepo pova-
bljeni.

Mihaela Poglajen

120 LET PGD KOMENDA Najstarejše društvo v občini

Glavna tema tokratnega pro-
jekta (v preteklosti so trajali 3 
leta, sedanji pa samo 2 leti) je 
nasilje vseh vrst, s katerimi se 
lahko srečujemo v življenju. Ta-
ko otroci med trajanjem celotne-
ga projekta v popoldanskem času 
oziroma po pouku izdelujejo 
plakate, oblikujejo in snemajo 
videospote in fi lme v zvezi z 
vsebino projekta, predstavljajo 
šolo, regijo, Slovenijo na različ-
ne načine s pomočjo glasbe in 
teatra, s pomočjo programov kot so PowerPoint in 
podobno...Tako so bili tokrat iz partnerskih šol iz 
Italije, Anglije in Francije v Komendi, aprila pa bodo 
komendski učitelji in učenci odšli v Italijo; gostova-
li bodo pri družinah partnerske šole.

Med obiskom v Komendi so si ogledali kulturne in druge zanimivosti, 
spoznali delo in izobraževanje v šoli Komenda Moste, sprejela pa sta jih 
tudi župan občine Tomaž Drolec in direktorica občinske uprave Majda 
Ravnikar s sodelavci in jim v pogovoru predstavila občino Komenda. 

Boštjan Železnik, pravi veteran projektov Comenius v OŠ Komenda 
Moste, je po tokratnem povedal: »Posebna zahvala velja našim staršem 
otrok in vsem mojim kolegom v šoli, ki so vsi resnično s srcem in dušo 
ter s sodelovanjem podpirali obisk tujcev na naši šoli. Iskrena hvala 
občini z županom Tomažem Drolcem in direktorico Majdo Ravnikar, 
saj občina 100-odstotno podpira naše delo. Projekta pa tudi ne bi bilo, 
če ga ne bi podpiralo vodstvo šole z ravnateljico Miro Rek in njeno 
pomočnico Darinko Lipar.«    

A. Žalar
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ŽUPAN TOMAŽ DROLEC

ŽUPANOVA BESEDA

Spoštovani gospod župan, občinski svet je 
na četrtkovi seji minuli teden sprejel sklep 
oziroma dal soglasje za podpis pogodbe za 
izgradnjo kanalizacijskega omrežja v obči-
ni. Ali to pomeni, da so se nekateri poznani 
zapleti z obveznostmi države pri tem razre-
šili? 
»Najprej naj povem, da smo v občini naredili 
vse potrebno že lani spomladi, ker nam je bilo 
obljubljeno, da bo država z nami podpisala 
pogodbo o sofi nanciranju kar 85 odstotkov 
upravičenih stroškov iz pridobljenih tako ime-
novanih Kohezijskih skladov. Zato smo pravo-
časno pridobili gradbeno dovoljenje in uspešno 
opravili potrebne razpise za izvedbo in za 
nadzor. 

Trenutno pa je glede teh skladov znano (iz 
medijev), da je Bruselj črpanje sredstev za 
Slovenijo zamrznil. To pa pomeni, da za pro-
jekte, za katere se je država v pogodbah z obči-
nami obvezala, da jih bo plačevala za vsak iz-
vedbeni del posebej (ob izpolnjevanju 
predpisanih pogojev EU) denarja iz Evrope 
trenutno ni.«

In kaj sedaj pravi država?
»Mi smo narekovana določila EU v celoti 
upoštevali, vendar država pogodbe o sofi nan-
ciranju ni podpisala. Večkrat sem že pisal, kako 
nam je bilo obljubljeno najprej že za lanski 
Maj, potem konec Avgusta, nato Septembra, 
pa konec leta in nato konec Januarja oziroma v 
začetku Februarja, ko je začel veljati v Vladi 
sprejeti zakon. Ta zakon pa določa, da lahko 
ministrstva, ki so z občinami podpisovala po-
godbe o sofi nanciranju, če ugotovijo, da občine 
svojih obveznosti ne bodo uspele počrpati do 
konca leta 2015, lahko spremeni pogodbo in 
del sredstev prenese v naslednje obdobje do 
leta 2020. S tem bi se namreč sprostila določe-
na sredstva za določene občine. In med te ob-
čine spadamo tudi mi s sosednjimi občinami za 
izgradnjo kanalizacijskega omrežja. 

Toda, čeprav se za določene projekte ve, da 
v določenem obdobju ne bodo končani in bo 
treba zanje do takrat počrpani denar vrniti (in 
bo s tem za Slovenijo tudi izgubljen), ga ni v 
državi, ki bi si upal že podpisane pogodbe 
razveljaviti in nadomestiti z novimi, ki bi v 

Država in 
njeni mački v žaklju
V občinah smo se odločili za podpise pogodb (tudi v našem ob-
činskem  svetu), ker »državne natege« lahko postanejo predrage. 
- Če nam bo država dala denar, ki se ga že leta oklepa, bo toliko 
lažje. - Center pa kot najhujša mora. 

celoti uspele pokoristiti vsa razpoložljiva 
sredstva iz EU. In spet bomo le ugotavljali 
škodo v stotinah milijonih, krivca za to pa do-
ma spet ne bomo našli. Pač pa bo (lažno) kriv 
Bruselj, kot sedaj, ko se pogovarjamo o 200 
milijonih, nekateri pa opozarjajo, da je v mo-
žnem črnem scenariju že kar cela milijarda.«

In čemu nekdo ne udari po mizi in naredi 
red na pristojnem ministrstvu?
»Menda so razlog Evropske volitve, saj se mi-
nistrstva nočejo zameriti določenim županom, 
ki (predvidevam ) so tako ugodne pogodbe 
podpisovali pod čisto drugačnimi pogoji, kot 
smo jih morale izpolniti občine Kamnik, Men-
geš, Trzin, Domžale in Komenda, v zvezi s 
Čistilno napravo v Domžalah pa tudi občina 
Cerklje.

Tako nam sedaj ponovno obljubljajo na pri-
stojnem ministrstvo, da bi lahko podpisali po-
godbo o sofi nanciranju že konec tega leta tudi 
za sredstva, ki bi jih občine porabile za izgra-
dnjo kanalizacijskega in vodovodnega sistema 
od 1. januarja 2014; torej od začetka tega leta 
in bi tako lahko rešila izgubljeni nepočrpan 
denar. Če pa nam letos to ne bi uspelo, zagota-
vljajo, da smo prvi na listi, s katerimi bodo 
podpisali pogodbo o koriščenju kohezijskih 
sredstev za obdobje 2014 do 2020. Vendar, 
normalno bi se pogodbe za to obdobje podpi-
sovale že vsaj v letu 2013. A ni tako.«

Če prav razumem, ste se zato občine odloči-
le za »varnejši« način?
»Vse občine, ki skupaj nastopamo v pridobiva-
nju nepovratnih sredstev (tako za Centralno 
čistilno napravo-CČN, kakor tudi za izgradnjo 
infrastruktur po posameznih občinah) odločile, 
da gremo v podpis pogodb za izgradnjo kanali-
zacijskega sistema, kljub nepodpisanim po-
godbam o sofi nanciranju iz države. Podpisi so 
nujni tudi zato, ker nam pri CČN poteče oko-
ljevarstveno dovoljenje, posameznim občinam 
pa ponudnikom za gradnjo bančne garancije, 
ker so jih že doslej morali nekajkrat podaljšati. 
In če se ne bi odločili za podpis pogodb, bi bili 
potrebni ponovni Javni razpisi, ponovne možne 
revizije, pritožbe, nove bančne garancije; 
skratka govorimo lahko o skupnih stroških 

blizu pol milijona evrov.«

Torej se bo gradnja začela kljub državnim 
mačkom v žaklju. In kje se bo začela v obči-
ni Komenda? 
»Z gradnjo bomo pričeli v delu občine, v kate-
rem je bilo do sedaj, odkar imamo svojo obči-
no, najmanj narejenega; to je področje aglome-
racije, v katero spadajo vasi Gora, Mlaka, 
Podboršt in Gmajnica. Verjamem, da bodo 
Klančani takoj vprašali, kaj pa so oni dobili v 
vseh 16. letih. Naj povem, da se bo kanalizaci-
ja skozi Klanec morala zgraditi že v letu 2015, 
saj se bo občina Cerklje na našo kanalizacijo v 
večji meri preko Klanca priklopila na sedaj 
skupno CČN v Domžalah.

Skratka, na občinskem svetu smo se odločili, 
da gremo v podpis pogodbe in, da v letos vlo-
žimo lastna sredstva v višini 500.000 EUR. Za 
nadaljevanje pa se bodo odločali novi svetniki 
glede na pridobitev nepovratnih sredstev iz 
Kohezije.«

Pet sto tisoč (500.000). Od kod?
»Od predvidene prodaje zemljišč v Poslovni 
coni, ali v Gramoznici. Lahko pa nas prijetno 
preseneti država in nam izplača že blizu 800. 
000 EUR, za katere se tožarimo že skoraj 8 
(osem) let. To so tista nepovratna sredstva, ki 
nam jih dolguje država s podpisano pogodbo 
za izgradnjo infrastrukture v Poslovni coni. 
(Upam, da se tudi Bruselj ne bo obnašal po-
dobno našemu primeru v morebitnem sporu s 
Slovenijo, kot se država do naše občine. V igri 
je namreč cela milijarda, kar bi bilo katastro-
falno za Slovenijo. Seveda za eno občino pri-
stojne ne boli glava in država se še naprej ob-
naša do nas, kot najslabša Mačeha, ki dela 
povsem drugače, kot govori.).

Minister Pličanič je na primer že nekajkrat 
pozval državljane, naj se čim manj poslužujejo 
sodišč, ampak raje mediacij in poravnav. Če bi 
se tudi država držala tega nasveta, bi v našem 
primeru spor že zdavnaj lahko rešili, saj smo 
mi že trikrat predlagali poravnavo, sodišče pa 
nam je pritrdilo že na prvi in drugi stopnji… 
Tako pa so edini, ki si na obeh straneh manejo 
roke, odvetniki…«

nadaljevanje na naslednji strani
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AKTUALNO
Kaj pa ste na zadnjem občinskem svetu rekli 
glede centra Komende?
»Zaradi te točke smo povabili na sejo kar dva 
odvetnika, ki nas bosta zastopala v odnosih z 
banko; čeprav neposrednih povezav med obči-
no in banko ni več. Banka je namreč spor, ki je 
potekal zaradi ničnosti našega pristopa k dolgu 
investitorja Centra Komende, izgubila. Sodba 
je pravnomočna, ker se banka na sodbo ni pri-

tožila. V igri pa so še vedno sredstva (zemljišča 
), ki jih je občina vložila v ta projekt. Spor bo-
mo reševali z investitorjem, posredno pa seve-
da tudi z banko, ki je projekt investirala. Upam, 
da se bodo dogovori čim prej končali, saj je od 
njih odvisen začetek nadaljevanja gradnje. Po 
zagotovilih potencialnega gradbinca bi od do-
govora in podpisa nove pogodbe rabili tri me-
sece za popravo projekta in cca eno leto za iz-

Po občnih zborih vseh treh prostovoljnih gasil-
skih društev občini Komenda je bil sredi mese-
ca tudi občni zbor Gasilske zveze Komenda. 
Predsednik Jože Sušnik je na njem posebej 
poudaril, da je minilo že15 let, odkar so v sa-

Že petnajst let Gasilske zveze Komenda
mostojni občini ustanovili tudi samostojno ga-
silsko zvezo.

»V teh letih smo dokazali, kako prav smo 
storili, da smo ustanovili svojo zvezo. Ob 
podpori občine Komenda in seveda našega 

župana Tomaža Drolca 
so vsa društva v zvezi 
močno napredovala. 
Lahko rečem, da so vsa 
tri društva Komenda, 
Moste in Križ primerno 
opremljena, strokovno 
izobražena in da vedno 
priskočijo na pomoč 
občanom v nesreči.«

So si pa ob opremlja-
nju in izobraževanju 
prav letos v društvu v 
Mostah zadali velik 
zalogaj. Graditi name-
ravajo nov gasilski 
dom. Prepričani so, da 
jim bo to ob podpri 

občine in lastni zavzetosti tudi uspelo. Tako 
kot jim je tudi v Komendi, kjer gasilci letos 
praznuje jo 120-letnico, zadnja leta pa so ves 
trud vlagali v gradnjo gasilskega doma in 
uspelo jim je. Na praznovanje pa se pripravlja-
jo tudi gasilci na Križu. Letos bodo praznovali 
60 let obstoja in delovanja. V domu krajanov 
so že zamenjali okna in obnovili celotno ogre-
vanje.

Opremljanje pa ni bila v minulih letih glavna 
skrb vseh treh društev. Strokovnemu izobraže-
vanju je bil in je podrejen dobršen del aktivnih 
oziroma operativnih članov. In tudi uspešni so 
na tem področju. Skrbijo pa tudi za mladino in 
vsako leto je v društvih več članic.

Številni gostje iz drugih gasilskih društev so 
se pridružili tako županovi čestitki kot ugotovi-
tvam, da so bili v 15 letih v vseh treh društvih 
zares uspešni. Številni iz okoliških gasilskih 
društev pa so tudi poudarjali, da bi si tudi želeli 
takšnega in tolikšnega razumevanja občine za 
gasilstvo in takšnega župana kot je komendski.

A. ŽalarPredsednik GZ Jože Sušnik je županu Tomažu Drolcu izročil priznanje.

gradnjo. Poleg občine si prizadevamo v enaki 
meri zaščititi tudi sredstva, ki jih je v ta projekt 
vložil Konjeniški klub. Lahko samo upam, da 
se bodo pogovori čim prej končali in s čim 
manjšo škodo na obeh straneh. Da se lahko 
projekt tako izrodi, kot sem že večkrat zatrdil 
zaradi pogoltnosti (v našem primeru gradbinca 
iz Škofje Loke, ki je trenutno v stečaju), pa si v 
najhujši mori ni nihče predstavljal.«   A. Žalar

Letošnja ledena uj-
ma v začetku febru-
arja je tudi v občini 
Komenda aktivirala 
v najbolj kritičnih 
dneh prostovoljne 
gasilce Komende, 
Križa in Most. Med 
tremi društvi je bilo 
vključenih v reše-
vanja 60 operativ-

Zlati znak in priznanje gasilcem PGD Komenda
nih gasilcev od sobote zvečer do torka zvečer; 
v odpiranja cest predvsem komendski gasilci. 
Usklajeno s CZ je bilo 24-urno dežurstvo in 
opravljenih je bilo prek 46 intervencij. Povelj-
nik CZ Roman Koncilija je po končanih akcijah 
zapisal: Vsem JUNAKOM iskrena in velika 
HVALA.

Na regijski prireditvi ob dnevu Civilne za-
ščite, prireditev je bila 5. marca v Domu kultu-
re Kamnik, so bila podeljena tudi priznanja in 
nagrade Civilne zaščite R Slovenije.

Med prejemniki 
zlatih priznanj je 
bilo tudi Prosto-
voljno gasilsko 
društvo Komenda, 
priznanja pa so po-
deljevali poveljnik 
Civilne zaščite Re-
publike Slovenije 
Srečko Šestan, po-
veljnik Civilne za-
ščite za ljubljansko 
regijo Matjaž Go-
dec in namestnica 
poveljnika Civilne 
zaščite za ljubljan-
sko regijo Elza 

Majcen. V imenu komendskega društva je pri-
znanje prevzela namestnica predsednika Nata-
ša Žibert.

Gasilcem Komende pa je poslala zahvalo in 
čestitko tudi predsednica vlade mag. Alenka 
Bratušek. Zahvalam in čestitkam gasilcem se 
pridružujemo tudi v Uredništvu Aplence. 

A.Ž.
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AKTUALNO

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

Ob pregledu dela v minulem letu na občnem 
zboru Zveze združenj borcev za vrednote NOB v 
Komendi v petek, 21. marca, je  Edo Bohinc me-
nil, da mladi danes ne razumejo, da nismo stranka. 
To je tudi lahko eden od vzrokov, da  ni toliko 
novih v vrstah članov vrednotenja NOB. Sicer pa 
so v krajevni organizaciji ZB Komenda lani bili 
na različnih  spominskih sve-
čanostih med letom. Obiskali 
so tudi starejše občane. V pri-
hodnje pa si bodo prizadevali, 
da se jim v članstvu pridružu-
jejo mladi. Prepričani so, da 
imajo v nekaterih organizaci-
jah ZB pri tem dobre izkušnje, 
saj se sliši, da med letom 
sprejemajo tudi nove člane.

V Galeriji Vzgojno delovnega centra INCE v 
Mostah so tudi letos, 21. marca, ob dnevu 
Downovega sindroma  pripravili srečanje s 
prireditvijo in kulturnim programom. Še pose-
bej zanimiva je bila likovna razstava ustvar-
jalca Luke Koprivška. Glasbeno kulturni pro-
gram pa je s pevci, recitatorji in glasbeniki 

Po  objavi Sandija  Ovijača s Kmetije Ovijač, 
da bo na pripravljenem zemljišču na Klancu 
ponudil interesentom obdelavo in pridelavo 
povrtnin na eko vrtu, smo povprašali, kako 
potekajo priprave na letošnjo vrtičkarsko 
pridelavo. Sandi je povedal, da se interesenti 
kar pridno javljajo in da bodo prvi kar  kmalu  
začeli z obdelavo in vrtičkarstvom. Parcele 
bodo velike okrog 60 kvadratnih metrov, 

Evropske volitve
Stranke oziroma predlagatelje priprav in 
kandidatov za tako imenovane Evropske 
volitve, ki bodo 25. maja, obveščamo, da je 
ena objava za stranke v velikosti ¼ strani 
(pokončna) s 1600 znaki - vključno s pre-
sledki, brezplačna. Volilni oglasi na barvni 
strani so plačljivi po ceniku. Informacije na 
telefon 031 638 699, napoved oziroma rok 
za oddajo gradiva je 11. april, Aplenca pa 
bo izšla 29. aprila. 

Uredništvo

Praznične čestitke
Praznične čestitke za 1. maj in občinski 
praznik 15. maj sprejemamo do 11. aprila. 
Aplenca bo izšla 29. aprila. Čestitke v veli-
kosti vizitke so za društva in klube brez-
plačne, v velikosti 1/8 strani ali večje, pa je 
cena po ceniku.

Uredništvo

Prijetno srečanje in razstava
pripravil Primož Kosec. Udele-
žence srečanja  in vodje  v centru 
je prisrčno pozdravil tudi župan 
Tomaž Drolec in se zahvalil za to 
vsega priznanja vredno delo med 
letom.

Varstveno delovni center INCE 
ZU v Mostah je sicer podružnična 
enota VDC INCE , ki ima sedež 
na Ropretovi cesti v Mengšu. 

A. Ž.

Do ponedeljka, 
31. marca

Rok za napoved oziroma prijavo priredi-
tev in za potrebna odličja (pokale, meda-
lje) je ponedeljek, 31. marca. Datum in 
uro ter potrebno število odličij sporočite 
na naslov Občina Komenda, Zajčeva 23, 
Komenda.

Mladi nas premalo poznajo
Na zboru jih je pozdravil tudi župan, ki jim jer 

obljubil še naprej podporo pri delu in povedal, da 
bodo v občini na spominskih obeležjih obnovili 
tudi vse napise. Še posebej pa so se člani, 37 jih 
je v krajevni organizaciji ZB Komenda, strinjali, 
da je predsednik Filip Železnik odkrito in objek-
tivno  ocenil današnje razmere  v Sloveniji.

Urejen Eko vrt
vsak obdelovalec pa bo imel v pod toplarjem 
svoj kasetnik za orodje. Urejeni bodo sanitar-
ni prostori in poskrbljeno za zalivanje z vodo. 
Bojazen, da bi pogled spominjal na neurejeno 
navlako, je odveč, je pojasnil Sandi Ovijač.

»Želim, da bi s tem vzorčnim vrtičkarstvom 
pokazal na urejeno in izgledu prijazno pridobi-
vanje vrtnin na zemljišču.« 
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Bilo je v organizaciji JSKD – Območne sku-
pnosti Domžale 8. 3. v Kulturnem domu Franca 
Bernika v Domžalah. Plesalo je 13 folklornih 
skupin iz občin Domžale, Mengeš, Lukovice, 
Trzina, Moravč, Grobelj, Kamnika in Komende. 
V petih skupinah so nastopile otroške folklorne 
skupine, v eni so plesali mladinci, sedem skupin 
pa so sestavljali plesalke in plesalci zrelih let.

Strokovna spremljevalca in selektorja sta 
bila: za otroške skupine Petra Nograšek, za 
odrasle pa Vasja Samec.

Iz naše občine se je predstavila otroška fol-

Srečanje otroških in odraslih skupin 
klorna skupina Av-
rikelj, ki deluje pod 
pokroviteljstvom 
Društva narodnih 
noš na Komen-
dskem. Skupino 
vodi in vadi Marijan 
Rozman, ki je tudi 
avtor odrske posta-
vitve in glasbene 
priredbe. Kostumi 
so delo Lidije Ke-

šnar. Skupina se je predstavila z odrsko posta-
vitvijo Sijaj, sijaj, sončece in bila deležna 
spontanega aplavza.

Med doraslimi skupinami so nastopili naši 
plesalci DU, ki jo vodi Janez Slapnik in ume-
tniško oblikuje Mojca Mršol, ki je tudi avtorica 
odrske postavitve in kostumske podobe. Stro-
kovni ocenjevalec je menil, da so ljudski plesi 
v predstavljenem spletu Mam rajši Gorenjca 
letom primerno izbrani, dober je tempo in temu 
primerna tudi enotnost plesa. Plesalci se na 
odru ne mučijo, plešejo z lahkoto in veseljem. 

Plesi so lepo, mirno izvedeni. Všeč mu je bilo 
zaporedje plesov v koreografi ji, odrski red, 
enostavne in logične postavitve in seveda ples 
brez napak. Pohvalil je primernost oblek, ki da 
so še stari način noš, kar je poseben draž ureje-
nosti in primernosti oblek. Petje treh solistov 
je bilo korektno, kot je bilo v starih časih. Po-
hvaljeni so bili godci, za katere se vidi, da so 
navzoči na vseh vajah in je občutiti, da so v 
stalnem stiku z nastopajočimi na odru.

In njegov končni komentar: »Fajn, OK, dr-
žite ta tempo še naprej«.

Tone Ogorevc 

Za njimi je uspešno leto
Medobčinsko društvo invalidov Kamnik, ki v 
svojih vrstah združuje 1139 članov, med njimi 
tudi 100 iz naše občine, je 14. 3. imelo svoj 
redni letni Občni zbor, kjer se je zbralo za 
polno dvorano članstva. Kot gost se je zbora 
udeležil župan Kamnika Marjan Šarec, v ime-
nu Združenja delovnih invalidov Slovenije je 
prišel Jože Freidl, član UO in predsednik DI iz 
Mute, iz občinske službe za družbene dejav-
nost občine Kamnik Katja Veber. Iz širše oko-
lice so prišli  gostje z Jesenic, Kranjske Gore, 
Škofje Loke, Domžal, Žirov in iz Ljubljane-
Bežigrada.

Iz poročila predsednika Jožeta Sedušaka je 
bilo slišati, da je v preteklem letu bilo opravlje-
no veliko in pomembno delo – končani so 
prostori društva, odplačani vsi krediti in opra-

Varstvo Zvezdice vabi 
otroke, stare od 11 
mesecev naprej, pa 
vse tja do šole, da se 
nam pridružijo v novi 
sezoni igranja, ustvar-

janja, petja&plesa, raziskovanja okolice, 
druženja s prijatelji, sprehodih..

Za varnost in vzgojno-izobraževalni 
program poskrbimo izkušene, prijazne 
strokovne delavke. prednost dajemo oseb-
nemu stiku, različnim dnevnim aktivnostim, 
zdravi prehrani (topli zajtrki, različne kaše, 
sveži zelenjavno - sadni soki, tople popol-
danske malice...), gibanju na prostem 
(sprehodi, kopanje v bazenu, igrišče za hi-
šo..), stiku z domačimi živalmi,...

Na voljo smo vam od 7. do 17. ure, oziro-
ma po dogovoru s starši.

Info: www.varstvozvezdice.com, GSM: 
031 302 563, leonora.dacar@gmail.com, fb 
dnevno varstvo otrok Leonora Dacar

Dnevno varsvto otrok Leonora Dacar s.p.
Klanec 17a, Komenda

vljen je vpis v zemljiško knjigo. Zelo so razve-
jane aktivnosti na področju socialnih in rehabi-
litacijskih dejavnosti, druženja, krožkov, raznih 
delavnic in predavanj, izletov in prostočasnih 
dejavnosti, zdravstvenih programov in letovanj 
ter socialnih. Vse zadane naloge so bile opra-
vljenei. Aktivni so tudi športniki, dobro je so-
delovanje z Društvi upokojencev Kamnik in 
Komenda. 

Sprejeli so delovni načrt za letošnje leto, ki 
vsebuje vse, kar je bilo aktualno že prejšnje leto.

Ker je v naši občini še precej invalidov, ki bi 
jim koristilo članstvo v Društvu,  zapišimo, da 
so uradne ure v društvenih prostorih vsak po-
nedeljek od 9.00 do 11.00 in vsak petek od 
15.00 do 17.00. 

Tone Ogorevc
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Ustanova Petra Pavla 
Glavarja (UPPG) je 14. 
marca v prostorih nek-
danje Glavarjeve bolni-
šnice v Komendi (po 
Petru Pavlu Glavarju je 
tudi prevzela ime!) pri-

pravila drugo srečanje vseh, ki so kakorkoli 
povezani z njo; od ustanoviteljev, članov 
uprave, nadzornega odbora, podpornikov, 
mentorjev, sodelavcev do štipendistov. Kar 30 
jih je v 14 letih delovanja ustanove dobivalo 
njeno denarno podporo, 18 jih je že zaključilo 
šolanje in s tem izpolnilo obveznosti do nje. 
Ustanova želi, da bi bili še naprej povezani z 
njo in med seboj, delovali v njej ali jo podpira-
li, štipendisti pa so pokazali zanimanje, da bi 
se med seboj povezali v klub. 

Zelo razvejeno delo ustanove je po pozdravu 
številnim udeležencem srečanja predstavila 
predsednica uprave dr. Marta Ciraj. Nato je 
povabila mentorja Jožefa Pavliča, da je prebral 
svoji meditaciji Beseda in Prava pot; na koncu 
srečanja pa še pesem Materi. Zatem so se vsi 
navzoči kratko predstavili: predvsem kaj delajo 
pri ustanovi. 

Sledilo je poročilo predsednice Odbora za 
štipendiste dr. Angelce Žerovnik. Letos sta 

UPPG – odločno naprej!
dobila štipendijo dva štu-
denta; več tudi ni bilo 
mogoče zaradi omejenih 
denarnih možnosti.

V živahni razpravi je 
bila med drugim izrečena 
zahvala vodstvu Občine 
Komenda, posebej županu 
in svetnikom, ki so v vseh 
letih delovanja ustanovo 
močno podpirali; pa tudi 
želja, da bi jo še naprej. 

Povedano je bilo tudi, 
da se v zadnjem času zlasti 
povečujejo potrebe po živilih, saj je v naši ob-
čini vedno več siromašnih ljudi. Poudarjeno je 
bilo, da je potrebno za vsakogar v stiski poskr-
beti, nikogar pa naj ne bo sram prositi pomoči 
in jo tudi prejeti. Pomoč mora, tako v denarju 
kot v živilih in pri štipendijah, priti do resnično 
upravičenih ljudi. Ustanova bo posebej pozor-
na na to. Tudi na varovanje podatkov o preje-
mnikih socialne pomoči in obzirnost do siro-
mašnih ljudi. Pri tem ne bo ravnala farizejsko, 
marveč v duhu apostola Pavla, Petra Pavla 
Glavarja in papeža Frančiška. 

Še naprej se bo povezovala z vsemi, ki 
sprejemajo in podpirajo njeno poslanstvo, v 

naši občini, Sloveniji in tudi prek njenih meja 
(ustanova je namenjena pretežno za našo obči-
no, a ni ozemeljsko omejena!), da bi čim bolj 
razširila svojo usmerjenost in delo. Prizadevala 
si bo tudi za to, da bo še bolj poznana v javnih 
občilih. V svoje vrste bo pritegovala nove za 
poslanstvo ustanove odprte člane, pripravljene 
pomagati ljudem v stiski in mladim talentom, 
da bodo lahko uveljavili svojo nadarjenost. 
Vsi, ki vas njeno delo zanima, posebej prise-
ljenci v naši občini, toplo povabljeni, da potr-
kate na njena vrata! Spletna stran ustanove je: 
www.uppg.si, e-mail: uppg@komenda.si.

E. Č. 

Dan žena in Materinski dan sta dneva, ki v 
mesecu marcu vsak na svoj način pripomoreta, 
da se položaj žensk tako v naši družbi, kot tudi 
širše izboljšuje. Da se le-ta res izboljšuje, si 
moramo ženske priznati, hočemo ali ne. No, 
čeprav nas vse skupaj čaka še precej dela, da 
bomo enakopravne moškim, kar seveda ne 
smemo enačiti z željo biti čim bolj podobne 
moškim. Želimo pa si biti enako plačane za 
enako delo, kot moški; želimo biti obravnavane 
kot subjekti in ne objekti, na katerih se pasejo 
moške oči; želimo, da je tako imenovano delo 
v senci, kamor sodijo gospodinjska opravila, 
vzgoja otrok in vse bolj razširjena skrb za ob-
nemogle svojce spoštovano in ovrednoteno 
delo, tako kot tisto po raznih službah; glede na 
to, da smo v povprečju bolje izobražene kot 
moški, si želimo več dobro plačanega dela za 
nedoločen čas, kar predvsem velja za mlade 
ženske; želimo, da bi čim manj starejših žensk 
živelo v revščini ali na robu revščine; želimo, 
da bi bilo čim manj revnih zaposlenih žensk, 

Ženska in njeni obrazi danes
kar je v zadnjem času vse bolj zaznan feno-
men tako opevanega kapitalizma; želimo si 
čim manj pretepenih in na druge načine 
zlorabljenih žensk. No, verjetno si želimo 
še marsikaj, a naj bo to dovolj.

Kako pa je kaj z enakopravnostjo med 
spoloma v naši občini? Če pogledamo naj-
prej na politično polje, torej v občinski svet: 
tri svetnice, enajst svetnikov. Zelo velik 
razkorak, samo petinska ženska zastopa-
nost. Težko se torej sprejemajo tiste prave 
odločitve, ki bi predstavljale in zadovolje-
vale potrebe celotne populacije v občini. 

Ženskam je pomembno in potrebno povsem 
nekaj drugega kot moškim. Tudi na skupno-
stnem področju, ne samo v domačem okolju.

Povsem drugačna slika zastopanosti žensk v 
občini Komenda pa je na področju društev. V 
zadnjih letih, sploh od nastanka naše občine da-
lje, se je ustanovilo kar nekaj društev in skupin, 
kjer prevladujejo ženske in so moški v manjšini. 
Tako je zagotovo v Medgeneracijskem društvu 
za kakovostno starost Komenda, ki bo drugo leto 
praznovalo deseto obletnico. Sploh v prvih letih 
ni bilo niti enega moškega, tako v vodstvenih 
organih, kot med prostovoljkami družabnicami s 
starimi ljudmi in voditeljicami medgeneracijskih 
skupin. Kasneje, ko smo obogatili našo dejav-
nost še s programi za preventivo in izobraževa-
nje, kot so tečaji računalništva, angleščine, 
nemščine, delavnice zdrave in uravnotežene 
prehrane, šole kvalitetnega starševstva in ekspe-
rimentov za vsakogar, pa so se nam pridružili 
tudi moški. Sploh tečaj nemškega jezika je nav-

dušil kar precej moške populacije. 
V Medgeneracijskem društvu za kakovostno 

starost se zavedamo, da je za kolikor toliko 
dobro delovanje katere koli skupnosti po-
membna uravnotežena zastopanost obeh spo-
lov. Zato je naša vizija v naslednjem desetle-
tnem obdobju z vsemi našimi dejavnostmi, 
katerim bomo sicer v prihodnosti dodajali nove 
programe, ki bodo odgovarjali na potrebe so-
dobnega časa, poskušati nagovoriti tudi čim 
več moških. Predvsem pa je vizija, da bi, če 
imamo sedaj v enem letu okrog 160 uporabni-
kov naših programov, to število povečati na 5 
– 7 % celotne populacije v občini Komenda, 
kar predstavlja približno 350 uporabnikov. S 
takšno kritično maso si neskromno domišlja-
mo, da bomo počasi vplivali na višjo kvaliteto 
življenja v naši občini, predvsem na boljše ra-
zumevanje in sodelovanje med mlado, srednjo 
in starejšo generacijo in predvsem na višjo 
kulturo komuniciranja tako v domačem, kot 
javnem prostoru.

Menim, da je angažiranost žensk v skupnosti 
dobra iz več vidikov: ženske vseh generacij se 
dodatno izobražujemo, izmenjujemo medse-
bojne izkušnje in se tako medsebojno bogati-
mo, zboljšujemo svojo samopodobo, postajamo 
samozavestnejše, kar vse posledično zagotovo 
pozitivno vpliva na boljše vzdušje v domačem 
in delovnem okolju in nenazadnje tudi na 
sprejemanje moških takšnih, kot so, brez želja, 
da bi jih spreminjale.

Viktorija Drolec
predsednica Medgeneracijskega društva
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Regijski odbor Ženske zveze NSi Ljubljana-
vzhod in Občinski odbor NSi Komenda sta 28. 
februarja v sejni sobi Občine Komenda pripravila 
»pogovor o družinski in kmetijski politiki«. Nanj 
sta kot osrednjo gostjo povabila poslanko NSi 
Ivo Dimic. V drugem delu večera se ji je pridružil 
vodja poslanske skupine in poslanec NSi mag. 
Matej Tonin. Spregovoril je predvsem o zelo za-
skrbljujočih gospodarskih razmerah v Sloveniji 
in predlogih NSi za njihovo izboljšanje. 

Vsebinsko bogatega in živahnega pogovora 
o vseh treh perečih zadevah z uvodnimi raz-
člembami gostov so se udeležile tudi visoke 
predstavnice Ženske zveze NSi z njeno sedanjo 
predsednico Mojco Kucler Dolinar in častno 
predsednico Marijo Drobnič. 

Pogovor je vodila predsednica Občinskega 
odbora NSi Komenda Danica Zmrzlikar. Na 
začetku je predstavila goste, posebej poslanko 
Dimičevo, na koncu pa lepo število udeležen-

Tako se je glasilo predavanje, ki se je odvijalo 
8. 3. 2014, ob dnevu žena, v Knjigarni Sanjajo-
čih knjig, Založbe Sanje, ki ga je organiziralo 
Društvo Zdrava celica skupaj z Zavodom Peri-
ferija. Predavanje je na sončni sobotni popol-
dan v Kamniku potekalo v sproščen vzdušju. 
Udeležile so se ga v večini predstavnice žen-
skega spola, ki so z veseljem prisluhnile, mladi 
etnologinji in kulturni antropologinji Ani Vr-
hovec, članici Društva Zdrava celica.

Zlata nit predavanja je bila, zgodovinska 
predstavitev intelektualk pred drugo svetovno 
vojno in njihova vloga v družbi. Imena, kot so 
Marija Urbansova (prva doktorica fi lozofi je). 
Njej so pričele slediti druge posameznice Alma 

O družinski in kmetijski politiki
cev povabila še k sproščenemu pomenku. 

Glasbeno je večer polepšala citrarka Špela 
Štular. 

Vse udeležence srečanja je na začetku poz-
dravil tudi komendski župan Tomaž Drolec in 
članice Ženske zveze NSi pohvalil za njihovo 
prizadevno delo. 

Za njim je o zaskrbljujočem stanju v Slove-
niji, kjer ima »eno oblast srce, drugo pa je, ko 
so stvari na mizi«, spregovorila Mojca Kucler 
Dolinar. Tako je tudi zato, ker še vedno »nismo 
razčistili s preteklostjo«, ne zmoremo obraču-
nati s korupcijo, narejen je bil »korak nazaj v 
času Pahorjeve vlade«; posledično nimamo 
pravega pogleda in upanja v prihodnost. »De-
mokracije se bomo morali sami učiti,« je skle-
nila svojo misel gostja ter vsem zaželela »pri-
jeten in koristen večer«.

Poslanka Iva Dimic je nato ob vodilni misli 
srečanja in pogovora – družinska in kmetijska 
politika – širše spregovorila o tem, kje smo bili 
na teh dveh področjih, ko je bila na oblasti še 
Janševa vlada, in kje smo danes ter kaj bi bilo 
po mnenju izvedencev in politikov NSi potrebno 
narediti za izboljšanje stanja v državi. Najprej je 
opozorila na povečujočo se revščino ljudi, po-
vezano tudi z zaskrbljujočim gospodarskim 
stanjem v državi. Uboštva, pomanjkanja in soci-
alnih stisk ljudi se ne more temeljiteje reševati z 

dobrodelnimi prireditvami (to je v pozdravnem 
nagovoru omenil že župan Drolec) ter podarja-
njem živil dobrodelnih organizacij, saj to nima 
»dolgoročnega učinka«. Ljudem se tudi ne more 
in ne sme v nedogled jemati od tega, kar sploh 
še imajo. Družini je potrebno vrniti njeno pravo 
vlogo in mesto v družbi, jo »zaščititi«. Nadarje-
nim mladim naj se zagotovijo štipendije, ne pa 
iščejo razlogi, kdo je ali ni upravičen do nje. 
Mladim zakoncem je treba pomagati do stano-
vanja in otrok v za to najugodnejšem času. 

Tistim, ki imajo radi zemljo in delo z njo, naj 
se zagotovi dostojno preživljanje, državi pa sa-
mooskrba s kakovostnimi slovenskimi živili. 

DDV na les za ogrevanje naj bo po katastro-
falnih posledicah žleda 9,5 odstotka. Kmetom 
naj se poveča vrnjena trošarina za gorivo. 

Matej Tonin je med drugim opozoril na čim 
hitrejšo zagotovitev novih delovnih mest (zla-
sti mladim), podporo podjetjem za normalno 
delovanje, plačilno disciplino, znižanje davč-
nih obremenitev, umik politike iz gospodarstva, 
humanega zmanjševanja števila zaposlenih v 
javni upravi ter spremenjene življenjske nava-
de ljudi. Ena izmed njih se glasi: Manj trošimo, 
le toliko kot ustvarimo! 

Gostoma so udeleženci srečanja postavili 
vrsto vprašanj, pa tudi sami sodelovali v raz-
pravi ob povedanem. 

Jožef Pavlič, Andrej Žalar

Ko ženska nosi hlače
Sodnik ( 1896 -1965) , 
predavala na oddelku za 
fi lozofi jo Filozofske fakul-
tete Univerze v Ljubljani , 
Angela Pisernikova (1886 
– 1967) slovenska botani-
čarka, muzealka in peda-
goginja, Melita Pivec Stele 
(1894 – 1973) , knjižničar-
ka in zgodovinarka, Emili-
ja Šimec (1893 -1960) , 
zdravnica in epidemiolo-
ginja . 

Vsaka je s svojim zna-
njem in udejstvovanjem 
prispevala, zaznamovala 
slovenski družbeni prostor. 
Postale so vzornice drugim 

ženskam, jim vlivale moč in upanje, bile proak-
tivne, bile in dale družbi tistega časa ženski 
glas.

Ženske so se izobraževale na različnih šolah 
za različne poklice (Državno učiteljišče v Lju-
bljani, Državno učiteljišče v Mariboru , Mestna 
realna gimnazija v Ljubljani, Gospodinjska 
šola v Ljubljani – Mladika, Zavod Vesna). 
Udeleževale so se različnih tečajev, kuharski, 
tečaji šivanja in krpanja, tečaji kmečkih gospo-
dinj, tečaji za vzgojo dojenčkov, tečaji ročnih 
del, vezanja, pletenja.

Med boljše dekliške šole je spadala ženska 
obrtna šola, ki je imela svoje prostore na tehni-
ški šoli na Aškerčevi cesti v Ljubljani . Obse-

gala je več oddelkov, med njimi oddelek šivanje 
perila, izdelovanje oblek in oddelek za vezenje. 
Med priznanimi in zaželenimi, med mladimi 
ženskami, so bili tudi Zavod Mladika in Dekli-
ški zavod Vesna.

Pomembno vlogo pri izobraževanju žensk so 
odigrala društva, kot Klub Primork, Splošno 
žensko društvo v Ljubljani , Kolo Jugoslovan-
skih sester , Žensko telovadno društvo Antena, 
Društvo Magistratnih urednic, Ženski pokret, 
Zveza univerzitetno izobraženih, Ženski savez . 

V začetku prejšnjega stoletja, leta 1901 je 
bilo v Ljubljani ustanovljeno Splošno žensko 
društvo. Predsednikovala mu je Franja Tavčar-
jeva ( 1868 – 1938), tajnica je bila Minka Go-
vekarjeva (1874 – 1950). Društvo je prirejalo 
različne tečaje, izobraževanja, predavanja in 
razstave. Povezovalo se je z drugimi društvi iz 
Avstroogrske, potem iz Kraljevine, pa tudi 
drugimi različnimi društvi, kot so bila društva 
iz Češke, Hrvaške, Srbije, Nemčije.

V tistem obdobju so urejale in izdajale 
»žensko časopisje«, v katera so ženske, po po-
šti pošiljale svoje prispevke, v katerih so se 
lahko izrazile, izlile svoja čustva, strahove in 
probleme, s kakršnimi so se same ukvarjale. V 
edicijah z žensko tematiko, kot so izhajala v 
tistem času tržaška »Slovenka«, »Domači pri-
jatelj«, Slovenska gospodinja«, »Slovenska 
žena«, »Koroška zora«, »Jadranka«, »Vigner«, 
Ženski list«, Ženski svet so širile svoje znanje, 
poglede in pomagale nekatere bolj liberalno, 

nadaljevanje na naslednji strani



Aplenca Glasilo občine Komenda 3/2014

10

POLITIKA

Strokovni svet SDS je sredi marca pripravil 
celovit in obsežen alternativni vladni pro-
gram z načrti za njegovo uresničitev. Pro-

gram temelji na akcijskem programu Evropske ljudske stranke in na 
oceni stanja v državi. Predsednik SDS Janez Janša je dejal, da alterna-
tivni vladni program, ki ga je pripravila SDS na podlagi ocene stanja, ne 
pomeni kritike zdajšnje vlade, da pa je ta vlada prva v samostojni državi, 
ki ima na voljo vse instrumente za spopad s krizo. Maja lani je namreč 
državni zbor, tudi s podporo poslancev SDS, spremenil ustavo, v katero 
je zapisano zlato fi skalno pravilo, ki vladi nalaga odgovornost za takoj-
šen začetek uravnoteženja vseh proračunov in vseh javnih blagajn. Po 
drugi strani pa je državni zbor sprejel spremembo ustave, ki onemogoča 
referendumsko blokado ukrepov fi skalne narave, ki so nujno potrebni za 

Alternativni vladni program in zbrani podpisi

V Sloveniji potrebujemo občine, ki se ne bo-
jijo neuspeha, saj je ta del procesa učenja, ki 
jih ni strah pogledati čez občinsko ali držav-
no mejo za dobre ideje in pridobivanje novih 
znanj in ki zmorejo sprejemati dolgoročne in 
medsebojno povezane ukrepe.

V tem mesecu sem kot gostujoči razpravlja-
vec sodeloval na bilateralnem srečanju Sloveni-
je in Velike Britanije. Govorili smo o hitro raz-
vijajočih se novih podjetniških oblikah. Gre za 
trajnostno podjetništvo, podjetništvo, ki na prvo 
mesto postavlja zaposlene, inovativnost, zdru-

ževanje znanja, povezovanje, medsebojno zaupanje, dobrobit za sku-
pnost in skrb za naravno okolje, ob vsem tem pa podjetja ustvarjajo 
dobiček, da izpolnijo prej opisano poslanstvo.

Trajnostni razvoj, ko je vsak ukrep sprejet kot del neke smiselne ce-
lote in s pogledom v prihodnost, se razvija od spodaj navzgor.

Zato je še kako pomembno, da občinske oblasti znajo misliti 
globalno in delovati lokalno. Potrebujemo moderno in razvojno 
naravnano občino, ki se ne boji pogledati širše, ki si upa biti 
odvisna od svojih potencialov, torej vsaj od znanja in izkušenj 
ljudi, infrastrukture, virov in dobrin s ciljem postati čim bolj 
samooskrbna občina tudi na področju zaposlitev. To je model 
lokalnega gospodarstva, ki ga svet označuje za gospodarstvo 
prihodnosti. 

Moderna razvojna občina!

Brane Golubović 

IZ POSLANSKE PISARNE 

To so občine in regije, ki imajo s strani prebivalcev sprejeto vizijo in 
strategijo in ju preko konkretnega povezovanja z vsemi družbenimi 
skupinami, še posebej z vsemi deležniki na področju gospodarstva, tudi 
izvajajo. To je model, ki se ga v Sloveniji zelo počasi pričenjajo zaveda-
ti nekateri župani in bo model, ki lahko ob spoznanju ljudi tudi zmaga 
na naslednjih volitvah.

Vsekakor so na začetku pomembni trije osnovni koraki:
Da občina preko široke družbene razprave in nato lokalnega konsen-

za določi svojo vizijo, v kateri vsak del vizije dopolnjuje drugi del vizi-
je, skupaj pa ti deli tvorijo smiselno celoto tudi ob upoštevanju značil-
nosti sosednjih občin.

Da se na podlagi sprejete vizije pripravi konkretni dolgoročni pro-
gram razvoja, ki ga podpira zelo natančna fi nančna konstrukcija ter ka-
terega sestavni del je tudi občinski prostorski načrt.

Da v celotno verigo od priprave vizije preko izdelave programa do 
izvajanja vključi zainteresirane občanke in občane ne glede na morebi-
tno njihovo politično pripadnost. Torej, da župan zna motivirati ljudi 
tako, da vidijo v občini tudi svojo perspektivo.

V tujini tovrstni lokalni modeli dobivajo na vrednosti, zakaj bi mi 
morali čakati?

Brane GOLUBOVIĆ

Vabim vse, da mi svoje pobude in vprašanja posredujete po e-na-
slovu: brane-golubovic@dz-rs.si ali me pokličete na  031 735 563

Iz zapisa Čas počasi briše (Aplenca št. 2, februar 2014) in predstavitve  
v Knjižnici v Komendi bralec ugotovi, da je v knjigi le razmišljanje 
dr. Jožeta Urbanije, ki je med drugim avtor vojnega romana Vojak 
Klement (po resničnih dogodkih mobiliziranca iz Maribora, ki danes 
živi v Avstriji), in ddr. Perkove o pravici do groba in le ena pripoved 
iz komendske občine in sicer zapis ga. Marčele, roj Juhant iz Žej, o 
njenem bratu Janezu, ki je padel v Ukrajini. 

Vendar je v knjigi tudi pripoved Jožeta Koželja iz Most (prireditve 
se zaradi bolezni ni mogel udeležiti) in vojni dnevnik Stanka Zarnika 
iz Suhadol, skupaj s še enim pretresljivim zapisom o spominih na 
srečanje Zarnika in Laha iz Suhadol v vojnem taborišču v Franciji. 

»Predvsem smo izdajatelji ponosni, da smo lahko objavili tako 
obsežno delo komendskega občana Zarnika, ki je iz vojne prinesel 
tudi obsežno zbirko dopisnic, denarja, zemljevidov in propagandnih 
materialov, ki so jih trosili angloameričani po frontnih položajih. 
Skratka, izjemno bogato gradivo, ki zapolnjuje skoraj 20 % naše 
knjige.«

Za nenamerni spodrsljaj v objavi se bralcem, avtorjem in priredi-
telju predstavitve v Knjižnici v Komendi opravičujemo.  Uredništvo

Popravek
druge bolj konservativno soustvarjati nove poglede, za nove moderne 
čase, kjer ženske, enakovredno moškim, participirajo družbi. 

Izobrazba je bila pomembna. Pomembno je bilo tudi, kar je ženska 
znala sama narediti. Različna ročna dela, kot so vezenje, pletenje, šiva-
nje, kvačkanje. Te veščine niso bile pomembne samo zanjo in njeno 
družino. S tem rokodelskim znanjem ni samo estetsko dvigovala obla-
čilno in bivanjsko kulturo. Z izdelanimi in prodanimi izdelki je nemalo-
krat prispevala k fi nančnemu proračunu družine in tako uveljavljala 
svojo samostojnost in enakost v družini.

Ženske danes prevzemamo nešteto vlog, usklajujemo družinsko ži-
vljenje s svojimi karierami. Izobraževanje je samo po sebi umevno in 
rezultati žensk presegajo polovično kvoto, kot je približno žensk v 
družbi, kar govori o naši intelektualni zmožnosti. Argumenti, kot so 
velikost možganov in genska struktura rebr nas res več ne zanimajo, kot 
argumenti. Posameznica si mora sama izboriti prostor pod soncem 
enako, kot pred stotimi leti. Utemeljeno lahko rečemo lažje, saj si tudi 
moški, sodobni moški ne iščejo sužnje za ženo, temveč enakovredno 
partnerico v vseh pogledih.

Ana Vrhovec, univ.antropologinja in etnologinja, 
članica Društva Zdrava celica

nadaljevanje s prejšnje strani

spopad s krizo. Ob tem je potrebno spomniti na vse blokade v letu 2012 
z ogrožanjem vseh protikriznih ukrepov, ki jih je takrat sprejemala teda-
nja vladna koalicija, ki pa jih zdaj od maja lani naenkrat ni več. Alterna-
tivni vladni program temelji na gospodarski rasti, pravičnosti in novih 
delovnih mestih v gospodarstvu, saj izhaja iz dejstva, da je lahko trajna 
blaginja utemeljena le na gospodarski rasti ter ustvarjanju novih delov-
nih mest v gospodarstvu.

Pretekli teden se je iztekel 40-dnevni rok za zbiranje podpisov za refe-
rendum o arhivih. Velik odziv, s katerim je bilo v roku zbranih preko 
potrebnih 40.000 podpisov, priča, da se ljudje zavedajo, kaj novela zako-
na pomeni. Ob tem se tudi v OO SDS Komenda zahvaljujemo številnim 
občanom Komende, ki so prispevali podpis za referendum o arhivih. 

Bojan Škof, OO SDS Komenda
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Evropske volitve
NSi in SLS s skupno listo 
merita na zmago

Odločitev o skupni listi za evropske volitve so članice in člani NSi ter 
SLS pospremili z odobravanjem in optimizmom. »Prepričana sem, da 
bo sodelovanje obrodilo dobre sadove in da bo skupna lista zmagovalna. 
Čas je za novo pomlad, ki naj se začne z dobrim rezultatom na volitvah v 
evropski parlament!,« je ob tem dejala predsednica NSi Ljudmila Novak. 
Kot je znano, bo nosilec liste evropski poslanec Lojze Peterle, ki je Slo-
venijo v Evropi že do sedaj dostojno zastopal, velik ugled pa uživa tako 
v slovenski kot mednarodni javnosti. Ob odločitvi za skupno listo je de-
jal, da gre za jasen in vzpodbuden izraz politične volje za skupni projekt. 
Dodal je, da je skupna lista tudi dokaz, da v Sloveniji še obstaja politična 
kultura dialoga in dogovarjanja. Njegove besede so še kako resnične, saj 
ko človek pogleda na situacijo v državi, lahko vidi, da nas je v globoko 
krizo pahnilo tudi pomanjkanje konstruktivnega dogovarjanja. Če želimo 
Sloveniji in njenim državljanom dobro, moramo to čim prej spremeniti. 
Skupni projekt NSi in SLS je gotovo korak v pravo smer. 

K povezovanju programsko sorodnih strank ob evropskih volitvah so 
pozvali tudi predstavniki Evropske ljudske stranke, saj takšno povezova-
nje na nacionalni ravni pomeni močnejšo Evropsko ljudsko stranko ter 
tudi krščansko demokracijo. Ker NSi in SLS gradita na podobnih vre-
dnotah, je njuno sodelovanje toliko bolj smiselno in logično. Lojze Pe-
terle je ob tem še poudaril, da obe stranki izhajata iz vrednot slovenske 
osamosvojitve – tudi, ko gre za proevropsko usmerjenost naše države. 

Kot je razvidno iz javnomnenjskih raziskav, ima skupna lista NSi in 
SLS veliko podporo slovenskih državljank in državljanov. Rezultati 
namreč kažejo, da bi skupna lista NSi in SLS na volitvah 25. maja dose-
gla več kot 20 odstotkov glasov oziroma tri poslanska mesta v evrop-
skem parlamentu. Zdi se, da je visoka javnomnenjska podpora skupni 
listi na evropskih volitvah tudi izraz vedno večjega zaupanja v vrnitev 
slovenske politične pomladi. Ta optimizem nam daje upanje in voljo, da 
v Sloveniji stvari končno obrnemo na bolje.                     Tajništvo N.Si

Pred enim mesecem je Evropska komisija napo-
vedala, da bosta Slovenija in Ciper še edini dve 
državi EU, ki bosta tudi v letu 2014 v recesiji. 
Problem Slovenije je, da se vlada še vedno ni 
lotila reform. Z novimi davki in novim zadolže-
vanjem pa se ni rešila še nobena država in se 
tudi Slovenija ne bo. Predsednica vlade je sicer 
poskušala pozitivno gospodarsko rast v zadnjem 
četrtletju 2013 pripisati delu njene vlade, vendar 
podrobnejše analize pokažejo, da je k nekoliko 

vzpodbudnejšim gospodarskim kazalcem v zadnji četrtini lanskega leta 
prispeval predvsem večji izvoz slovenskih podjetji, nekoliko večja do-
mača potrošnja in učinki slavnega ZUJFa. Večji izvoz gre pripisati iz-
boljšanju gospodarskih razmer v državah, kamor izvažajo slovenski iz-
vozniki. K večji domači potrošnji pa je največ prispeval veseli december. 
Nepopularni ZUJF je imel povsem konkretne (v milijonih evrov) pozi-
tivne učinke za javne fi nance. Žal nič od naštetega ni možno pripisati 
vladi Alenke Bratušek. 

Glavni dosežek vlade Alenke Bratušek je ohranjanje statusa quo. 
Vlada pobira nove davke in se zadolžuje zato, da se nič ne spremeni in 
da se ji ni potrebno lotiti neprijetnih reform. Po letu dni vlade Alenke 
Bratušek lahko rečem, da je glavni izdelek vlade dvig DDV in davek na 
nepremičnine. Glavni izdelek naše vlade je bil ZUJF, ki je zmanjšal 
odhodke države. Gre za dva popolnoma različna koncepta reševanja 
javnih fi nanc. Mi smo rezali odhodke, sedanja vlada pa poskuša poveče-
vati prihodke z novimi davki. Ker država troši več kot zbere proračun-
skih virov, je jasno, da bo ta zapitek enkrat potrebno plačati. Kasneje kot 
ga bomo plačali, bolj bo boleče. V NSi smo prepričani, da lahko gospo-
darsko kolesje zaženemo le z zmanjšanjem davčne obremenitve, ne pa s 
povečevanjem. Krščanski demokrati trdimo, da ekonomska politika 

Matej Tonin

IZ POSLANSKE PISARNE Rešijo nas lahko samo 
nova delovna mesta

najemanja dolga namesto izvajanja strukturnih reform vodi v dolgoroč-
no revščino. Zavračamo dogovorno ekonomsko politiko, ki je Slovenijo 
pripeljala na rob zloma. Za nas nobena banka ni pomembnejša od naj-
manjšega obrtnika v državi. Zavedamo se, da lahko reši Slovenijo zgolj 
okolje, v katerem se bodo dobro počutila mala in srednjevelika podjetja. 
Krščanskodemokratska ekonomska politika ni takšna, da bi ukazovala, 
kaj naj ljudje počnejo v svojem življenju, naša ekonomska politika strmi 
k temu, da ustvari pogoje, v katerih bo lahko vsak državljan realiziral 
svoje ambicije, cilje in želje. Z neprijetnimi reformami se seveda ne da 
nabirati političnih točk, vendar so nujno potrebne, če želimo nabrati 
točke za boljše življenje prihodnjih generacij. Boljšega življenja si za-
gotovo ne bomo ustvarili z demokratičnim socializmom. Če bi sociali-
zem deloval, potem se mu leta 1990 ne bi odrekli. Če bi socializem de-
loval, ne bi hodili v Trst in Celovec po banane in kavo. Sanjarjenje o 
utopičnih sistemih, nam ne bo pomagalo. Prav tako nam ne bo pomaga-
lo, da bomo za vse naše težave krivili EU.

V NSi ne želimo zgolj opozicijsko kritizirati sedanje vlade, ampak 
želimo ponuditi rešitve. Decembra smo se zato s skupino ekonomistov 
lotili pisanja našega novega gospodarskega programa. V prihodnjih te-
dnih in mesecih ga bodo dobili naši člani, s katerimi ga bomo premleli 
in dokončno potrdili na organih stranke. Zgodbe o državnih bankah, ki 
že ves čas od nastanka države obvladujejo in ključno oblikujejo sloven-
sko ekonomijo, so razkrile, da politično upravljanje in nadzor bank 
uničujejo državo, ne pa kapitalizem, globalizacija ali neoliberalizem. V 
sedanjo situacijo nas je pripeljala dogovorna ekonomija, zato rešitev ne 
more biti še več dogovorne ekonomije, ampak prelom s takšnim nači-
nom delovanja. 

MATEJ TONIN, poslanec 

POLITIKA, OBJAVA

Že 19. (devetnajstič) bodo v četrtek, 10. aprila, v Komendi odpr-
li Spomladanski kmetijski sejem. Odprla ga bo državna sekre-
tarka za kmetijstvo v Ministrstvu za kmetijstvo in okolje mag. 
Tanja Strniša. 

Poleg številnih razstavljavcev kmetijske mehanizacije, opreme, orodij 
ter izdelkov in opreme široke potrošnje za vrtičkarstvo, gradbeništvo, 
komunalno-inštalacijske dejavnosti, obrtništvo itd. bo štiri dni na sejmu 
tudi bogat izobraževalni in predstavitveni program. 

V petek bo predavanje o Razvoju dopolnilnih dejavnosti na 
kmetiji ter predavanje o Ohranjanju pojatev in spremljanju 
zdravstvenega stanja krav z novimi tehnološkimi pristopi. 

Od petka do nedelje bo vsak dan ob 11. uri razstava in pred-
stavitev govedi v organizaciji Govedorejskega poslovnega združenja 
iz Domžal. 

Vsak dan ob 13. uri bo predstavitev varnega dela z motorno žago 
v izrednih razmerah v organizaciji Zavoda za gozdove Slovenije.

Vsak dan cel dan pa bo tudi predstavitev Varnega dela z gozdar-
skimi prikolicami in različnimi cepilniki.

Ob bogati gostinski ponudbi so prireditelji v petek in v soboto 
poskrbeli tudi za zabavni program. 

V petek zvečer bo skupaj s priznanimi ansambli nastopil ansambel 
GADI, v soboto pa prav tako z znanimi ansambli ansambel MODRI-
JANI. 

DOBIMO SE NA SPOMLADANSKEM SEJMU V KOMENDI.
VSTOPNINE NI! POSKRBLJENO BO ZA PARKIRANJE!

Konjeniški klub Komenda 

Spomladanski 
kmetijski sejem v Komendi
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Osebnost, življenje in delo mojstra lončarstva 
in pečarstva, jasličarja, ljudskega slikarja, pri-
silno mobiliziranega v nemško vojsko in pisca 
Spominov iz vojaškega življenja

V knjigi Čas počasi briše so na straneh od 
261 do 309 objavljeni Spomini iz vojaškega 
življenja Stanka Zarnika iz Suhadol pri Ko-
mendi, prisilno mobiliziranega v nemško voj-
sko; na straneh od 125 do 127 pa opis njegove-
ga presenetljivega srečanja v angleškem 
vojnem ujetništvu 18. 8. 1944 s sovaščanom 
Nandetom Lahom, enem izmed 19 prisilno 
mobiliziranih v nemško vojsko samo iz vasi 
Suhadole. 

Stanko Zarnik je v prvem zvezku dnevni-
ških zapisov z omenjenim naslovom popisal 
obdobje od poziva v nemško vojsko 30. 3. 
1943 do prihoda v angleško taborišče v New-
havnu v Angliji oktobra 1944, v drugem 
zvezku z naslovom Spomini od mojega 
ujetništva naprej pa so poleg dnevniških 
zapisov tudi risbe krajev, ki jih je narisal kot 
borec 5. prekomorske brigade, mali slovar 
tujk in pesem Spomini v 22 kiticah. Stanko 
je iz vojne prinesel domov tudi fotografi je 
krajev, kjer je bil kot nemški vojak in angle-
ški vojni ujetnik, denar iz skoraj vseh držav, 
kjer je bil med drugo svetovno vojno, avto-
portret, angleško vojaško knjižico in voja-
ški knjižici Jugoslovanske armade. Najve-
čje vrednosti so njegovi dnevniški zapisi od 
mobilizacije v nemško vojsko, priprav na 
odhod na rusko fronto v Neuburgu na Bavar-
skem, poteka bojev na tej fronti in na zahodni, 
časa angleškega vojnega ujetništva ter hudih 
bojev v enotah »prekomorcev« vse do osvo-
boditve Ljubljane, vojaškega služenja po 
koncu vojne in odpusta iz vojske 31. 10. 
1945. Dr. Janez Bogataj je o teh zapisih, ko 

POMEMBNI ROJAKI Stanko Zarnik (1920-1998)
jih je imel v roki, dejal: »To je enkra-
tno gradivo!«    

Stanko Zarnik se je rodil 21. 11. 
1920 v Suhadolah št. 49 kot edinec 
očetu delavcu Mihaelu in materi go-
spodinji in šivilji Angeli, rojeni Benda. 
Osnovno šolo je obiskoval v Komendi 
od 1. 9. 1927 do 28. 6. 1935 in jo 
končal z odličnim uspehom. 28. 11. 
1934 je kot učenec tretjega razreda 
Višje narodne šole v Komendi dobil 
»pohvalnico« za odlično vedenje in 
odličen uspeh. 1. 11. 1935 je z Lončar-
sko produktivno zadrugo na Mlaki 
sklenil triletno učno pogodbo. Po vaje-
niški dobi je bil pomočnik pečarja in 
pečar, po vrnitvi iz vojske pa pomoč-
nik lončarja. Od 6. 12. 1946 do 6. 12. 
1947 je služil vojaški rok v Osijeku. 
Strokovni izpit za kvalifi ciranega de-
lavca lončarske stroke je naredil 22. 
10. 1948, mojstrski izpit iz lončarstva 
26. 5. 1951 v Ljubljani, mojstrski izpit 
iz pečarstva prav tam 24. 10. 1951. 25. 
avgusta 1952 je bil z odločbo Gospo-

darskega sveta vlade LR Slovenije za eno leto 
imenovan za člana mojstrske izpitne komisije 
v Ljubljani za področji lončarstva in kerami-
ke. Odločbo za poslovodjo (direktorja) Lon-
čarske obrtne zadruge Komenda mu je 28. 7. 
1954 izdalo Tajništvo za gospodarstvo pri 
OLO Ljubljana okolica. Direktorsko službo 
je začel opravljati že v letu 1953, sporazumno 
jo je prekinil 5. marca 1962. V tem času je bil 
pri Lončarski zadrugi tudi računovodja in 
knjigovodja. Ob delu je naredil dopisni tečaj 
iz osnov knjigovodstva (19. 6. 1955) in dopi-
sni tečaj iz višje stopnje knjigovodstva (15. 4. 
1956). Honorarno je bil računovodja Ščetarne 
Komenda. 

Leta 1961 se je vpisal v večerno Ekonomsko 
srednjo šolo v Ljubljani ter jo 20. 7. 1964 
končal z odličnim uspehom. Leta 1968 se je 
kot izredni študent ekonomije vpisal na Višjo 
komercialno šolo v Mariboru. Študiral je zelo 
uspešno, študija pa ni končal zaradi odgovor-
nih službenih in družinskih obveznosti (sam je 
preživljal sedemčlansko družino). Leta 1948 
se je poročil z Marijo Zarnik, v zakonu so se 
jima rodili štirje otroci.

Po odhodu iz Lončarske zadruge je bil raču-
novodja v podjetjih Zarja v Kamniku, Lju-
bljanske mlekarne v Ljubljani, Emona Globto-
ur v Ljubljani in Gostinskem podjetju Šestica v 
Ljubljani, kjer je 30. 11. 1980 dočakal upoko-
jitev. 

Umrl je 1. 4. 1998 v bolnišnici Petra Držaja 
v Ljubljani, pokopan je na komendskem poko-
pališču. 

Stanko Zarnik je bil v vseh službah in tudi 
sicer zelo vesten, discipliniran, natančen in 
delaven, kar potrjuje tudi ohranjena dokumen-
tacija. 

Pri vodenju Lončarske zadruge si je priza-

deval za njen razvoj, dobro organizacijo dela 
in uspešnost podjetja. V pismu z dne 3. 5. 
1954 Upravnemu odboru Lončarske zadruge 
Komenda je kot direktor podjetja zapisal, da 
naj se »zadruga v svojih izdelkih nenehno iz-
popolnjuje in da se pomanjkljiva strojna 
oprema v okviru možnosti postopno izboljša 
ter nadomesti«. K temu je veliko prispeval z 
nadaljnjim osebnim izobraževanjem s pomo-
čjo domače in tuje strokovne literature o lon-
čarstvu in pečarstvu ter lastnimi načrti kera-
mičnih izdelkov od risbe do izdelave modela 
in končnega izdelka. To potrjujejo njegovi 
številni osnutki za izdelavo lončenih vaz, 
okrasnih loncev, skodel, vrčev, čajnih in kav-
nih servisov, pepelnikov, majolk …, fi guralni 
motivi za okrasne lonce in vaze ter končni iz-
delki. Na šestih straneh trdega papirja velikega 
formata je narisal kar 125 osnutkov različnih 
izdelkov iz gline, nekaterih s fi guralnimi moti-
vi. 

Velike vrednosti za zgodovino in razvoj 
lončarstva v Komendi je njegova študijska 
naloga Geografija lončarstva v Komen-
di.

Kakšen mojster lončarske in keramične 
obrti (tudi v tej se je izpolnjeval) je bil, so lahko 
videli obiskovalci razstave o lončarstvu v 
občini Komenda od 15. do 18. maja 2003 v 
prostorih nekdanje Glavarjeve bolnišnici v 
Komendi, kjer so bili na ogled tudi njegovi 
osnutki in izdelki.

Stanko Zarnik je svojo zaradi pomanjka-
nja denarja doma neuresničeno mladostno 
željo, da bi postal akademski kipar in slikar 
(pot do tega je videl v lončarstvu), uresniče-
val tudi z izdelovanjem jaslic. Prve modele 
jasličnih kipcev je izdelal že v drugem letu 
vajeništva, do konca vajeništva pa modele 
za vse jaslične kipce in nekaj kompletov ja-
slic. Modele je z leti izpopolnjeval. Jaslice 
je začasno prenehal izdelovati leta 1950 za-
radi vedno večjih političnih pritiskov na 
verne ljudi v javnih službah ter strogih dolo-
čil zakona o podjetjih; ponovno jih je začel 
izdelovati po upokojitvi. Njegove jaslice 
krasijo številne domove naših župljanov in 
druge. Razstavljene so bile na razstavi 
Kmečkega glasa v Ljubljani ter leta 1991 na 
razstavi Družine v prostorih Nadškofijskega 
ordinariata v Ljubljani, pokazali so jih v 
božični oddaji na prvem programu Televizi-
je Slovenija. 

Izdelal je modele in kipe Lurške Marije in 
Marije Brezmadežne.

Stanko Zarnik je rad slikal. Že kot vajenec 
je naslikal Srce Jezusovo, pozneje brezjansko 
Marijo, Logarsko dolino, motive v okolici 
Suhadol, s svinčnikom je narisal portret 
vnukinje. Obnavljal je suhadolski kip pozno-
gotske Marije in korpus Križanega na Bezlo-
vem znamenju ter kipe in jaslice drugih la-
stnikov.

Jožef Pavlič 

PORTRET
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Največje društvo med 65 društvi in klubi v občini Komenda je Društvo 
upokojencev, ki ima prek 800 članic in članov. Na občnem zboru v sobo-
to,14. marca, ko so jih v Komendi pozdravljali predstavniki sosednjih dru-
štev upokojencev, je tudi Vinko Polak iz Kamnika pojasnil, da imajo v nji-
hovem društvu 32 zlatih, 12 bisernih in 3 diamantne zakonske jubilante. 

No, na komendskem je v Društvu upokojencev vsakoletno srečanje 
zlatih in bisernih jubilantov v skupnem življenju že kar častitljiva tradi-
cija, ki jo je takrat, pred leti začel že pokojni predsednik društva Janez 
Kimovec. Skratka, gre za zgled z njegovo idejo, ki ima tudi drugje vse 
več posnemovalcev. Lepo.

zboru časovno močno podaljšalo, že lani in tudi letos odločil, da je pri 
delu posameznih sekcij poudaril najpomembnejše, je tudi tokrat v dvo-
rani komendskih gasilcev predsednik Čebulj časovno kar precej ogrel 
govorni mikrofon.

Pa vseeno tudi tokrat bolj naštejmo kot opišimo delo posameznih 
sekcij: Folkloristi (vodja Janez Slapnik, umetniški vodja Mojca Mer-
šol-lani 32 nastopov), Mešani pevski zbor (vodja Miha Ferjuc, zboro-
vodja Ignac Gorjanc - lani 16 nastopov, 49 vaj), Dramska sekcija 
(vodja Franci Martinjak, čeprav med najmlajšimi sekcijami, zelo delov-
na z gostovanji), Pohodniki (vodja Anton Špehonja-lani 19 pohodov 
s prek 250 pohodnicami in pohodniki), Izletniška sekcija (vodja 
Marija Špehonja-lani 10 izletov s 400 udeleženci), Balinarji (vodja 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOMENDA Največji in tudi nadvse uspešni
Lani naredili vse po programu v enajstih sekcijah. - Na občnem zboru zaželeli vse najboljše še naprej 
štirinajstim zlatim in bisernim zakonskim parom.

Priznanja zaslužnim članom (od leve proti desni) - FILIP ŽELE-
ZNIK, za prizadevno in aktivno delo na kulturnem in športno rekreacij-
skem področju (kolesarjenje, smučanje, plavanje, balinanje, pevski 
zbor, folklora); MARIJA ŠPEHONJA, za aktivno, vestno in požrtvovalno 
vodenje izletniške sekcije; JOŽE ŠORN, za dolgoletno vestno in pono-
sno nošenje društvenega prapora pri društvenih slovesnostih in na 
pogrebih pokojnih članov; IVANKA ŽULIČ, za aktivno delovanje na 
športno rekreacijskem področju in pomoč pri raznih društvenih priredi-
tvah; ANDREJA ROJKO, za aktivno delovanje na športnem področju 
in vestno delo poverjeništva; PAVLA RESNIK, za aktivno udejstvovanje 
na kulturno umetniškem področju in vestno delo poverjeništva.

Dobitniki medalj športnik-upokojenec (od leve proti desni) - Peter 
Jakomini, Tone Trebušak, Pavla Hrovat, Tone Špehonja, Rozalija Belo-
ševič, Ivanka Žulič, Alfonz Hrovat, Dani Misja, predsednik športne ko-
misije pri PZDU Gorenjska Franci Pretnar in predsednik športne sekci-
je DU Komenda Filip Železnik. Na sliki manjka Misja Miro.

Biseroporočenci (60 let) - Ciril in Cecilija Jagodic, Peter in Jožica 
Kimovec, Jože in Marija Lah, Henrik in Marija, Franc in Marija Stele, 
Dominik in Ana Žagar. Nekateri na podelitvi niso bili prisotni.

Zlatoporočenci (50 let) - France in Ljudmila Dobnikar, Viktor in Ana 
Goropečnik, Janko in Jožica Kuhar, Peter in Ana Lah, Peter in Polonca 
Pibernik, Franc in Erna Sršen, Franjo in Martina Verhovnik, Albin in 
Branka Škerjanec. Nekateri na podelitvi niso bili prisotni.

Alfonz Kern, številni tekmovalci z vidnimi uspehi), Kolesarji (Filip 
Železnik, lani 13 voženj po osem udeležencev na vsaki), Pikado (vodja 
Alfonz Hrovat, lani uspešni na različnih prvenstvih), Smučarji (vodja 
Filip Železnik, lani uspešni na prvenstvu Gorenjke na Soriški planini), 
Plavalci (vodja Filip Železnik, lani je njihova plavalka osvojila 5. me-
sto, povabilo, da se v sekciji pridružijo še drugi), Šahisti (lani so dosegli 
izjemne rezultate na šestih državnih tekmovanjih). 

Ob vse naštetih sekcijah in uspehih pa smo tudi slišali, da jim v društvu 
upokojencev manjka samo še Ribiška sekcija pa bi bili povsem zrelo 
društvo, za pripravo vseslovenskega srečanja upokojencev v Komendi.
Če je bilo presenetljivo naštevanje uspehov, so bili toliko bolj navdu-

šojoči pozdravi in čestitke drugih društev. Ne le predsednik Čebulj, tudi 
župan Tomaž Drolec je slišal toliko pohval za občinsko razumevanje 
tega in drugih društev v občini, da jih tudi sam iz dolgoletne novinarske 
prakse težko pomnim, kdaj in kje sem jih slišal na Gorenjskem.

Šopek k vsemu dogajanju pa so bila potem priznanja, čestitke in se-
veda slavljenci. Bil je občni zbor z ugotovljenimi uspešnimi dogajanji 
med minulim letom, ki so potrdila, da so člani društva upokojencev v 
Komendi res največji v občini.                                            Andrej Žalar

Ja, na občnem zboru v Komendi so v soboto podelili šest priznanj 
bisernim in osem priznanj zlatim zakoncem. Sicer pa je komendsko 
upokojensko društvo, kar so ugotavljali gostje v pozdravih, zgled števil-
nim sosednjim in tudi gorenjskim društvom po aktivnosti in delu. Imajo 
namreč kar enajst sekcij, zato jih je na občnem zboru predsednik Pokra-
jinske zveze DU Gorenjske Janez Šolar nagovoril, da bi lahko kot spo-
sobni organizatorji za začetek pred slovenskim pripravili srečanje go-
renjskih upokojencev. 

Da so v sekcijah res zelo delavni, je v poročilu o delu v minulem letu 
potrdil tudi sam predsednik Društva upokojencev Janez Čebulj. In če-
prav se je v primerjavi s prejšnjimi leti, ko je predsednik vsake sekcije 
predstavil dogajanja med letom, kar je potem pregled dela na občnem 
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banj za odpravo krivic, 
saj je, kot smo tudi slišali, 
vsak dan še vedno preveč 
krivic in nemoči… 

Naj bo ob preletu me-
seca marca, meseca po-
mladi, meseca hvaležno-
sti s slikami prireditev 
Šopek za mami, predsta-
va v Kulturnem domu 
Pod košatim drevesom v 
organizaciji Ustanove 
Petra Pavla Glavarja z 
rdečim nageljnom, ki ga 
je po predstavi izročil 
podžupan Roman Konci-
lija, pa pozdrav učencev 
v šoli v Mostah, pa … 
Naj bo naslednja misel, 
dve,.. PIKA k čestitkam in dobrim željam:

Če sreče znak nejasen je, znak vdanosti prekrasen je. 
Če je zvestoba čista kot zlato, naj vam bo še naprej lepo.

Andrej Žalar

Marec - mesec pomladi. Še preden smo izvedeli za Valentinovo, smo že 
imeli svojo, naravno, iz roda v rod pošiljano, lepo prispodobo. Da se na 
Gregorjevo ptički ženijo. Iz tega praznika je bil v preteklosti in je tudi 
danes samo še korak k praznikom, k hvaležnosti, k trenutkom, ko se 
nasloni misel na ramo, ko rečemo - hvala. Hvala, mama.

Tudi letos, kot že vsa leta, v naši občini Komenda marca nismo pozabi-
li na dogajanja, ko se spomnimo nanje; na starše, babice, na te, ki skrbijo 
za družine, za otroke, za ostarele, na žene, na razumevanje ob vsakodnev-
nem reševanju in povezovanju dneva z nočjo in noči z novim dnem. 

Pa ne samo v družini. Tudi v posameznih združenjih so se ideje žensk 
razširile v države po svetu. In tudi danes je še vedno v svetu veliko gi-

A največ nam pomeni hvaležnost
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Sprememba naslova 
Centra za socialno delo Kamnik

Spoštovane uporabnike obveščamo, da bo Center za socialno delo Kamnik 
od 31.03.2014 dalje preseljen na naslov: 

CENTER ZA SOCIALNO DELO KAMNIK
Usnjarska cesta 8 

1241 Kamnik
(Poslovno trgovski center Mali Grad)

mag. Elizabeta Pristav Bobnar
direktorica CSD Kamnik

Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 
87/2012, 109/2012) in sklepom Skupnega organa občin Domžale, 
Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin o spreje-
mu cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja – čiščenje odpadne vode, z dne 11.3.2014, bo JP Centralna či-
stilna naprava Domžale – Kamnik d.o.o. v okviru izvajanja obvezne 
občinske gospodarske javne službe varstva okolja s 1.4.2014 uvedla 
nov izračun cene storitve čiščenja komunalne odpadne vode.

Cena za čiščenje odpadne vode se deli na omrežnino, ki vključuje 
stroške javne infrastrukture CČN, ceno opravljanja storitev, ki vklju-
čuje stroške storitve čiščenja odpadne vode. Omrežnina se zaračunava 
na podlagi velikosti vodomera in je neodvisna od količine porabljene 
vode in se zaračunava vsem uporabnikom, ki koristijo javno infra-
strukturo, ne glede na to, ali so vezani na javno kanalizacijsko omrež-
je ali imajo greznico oz. malo komunalno čistilno napravo. Storitev 
čiščenja se zaračunava po količini dobavljene pitne vode v m3 z upo-
števanjem enakega načina obračunavanja količin kot za odvajanje. V 
primeru, da imajo uporabniki greznice oz. male komunalne čistilne 
naprave, se storitev čiščenja vsebine iz greznic oz. blata malih ko-
munalnih čistilnih naprav zaračunava vsak mesec glede na porablje-
no količino vode  S plačevanjem sorazmernega mesečnega zneska či-
ščenja vsebine greznic in mKČN so ti uporabniki upravičeni do 
čiščenja vsebine greznice oz. blata mKČN enkrat na 3 leta. Praznenje 
se izvaja po programu izvajalca javne službe odvajanja odpadne vo-
de.

JAVNO PODJETJE CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o.
Študljanska cesta 91

1230 Domžale

SPOROČILO UPORABNIKOM CENTRALNE ČISTILNE 
NAPRAVE DOMŽALE - KAMNIK

Trenutno veljavna prodajna cena storitev čiščenja komunalne odpadne 
vode je 0,32 €/m3, kar je med nižjimi cenami v Sloveniji. Skupni 
strošek čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih vod po no-
vem obračunu za DN 20 s povprečno mesečno porabo vode ca. 12 
m3, kar ima večina naših uporabnikov, bo v okviru sedanjega 
stroška za čiščenje odpadne vode. Pri oblikovanju cene je upošteva-
no zmanjšanje zaradi uspešnega izvajanja posebnih storitev. Cena či-
ščenja komunalne odpadne vode od 1.4.2014 dalje znaša 0,2383 €/m3. 
Cena storitev čiščenja grezničnih gošč in blata iz malih čistilnih naprav 
bo od 1.4.2014 obračunana po količini porabljene pitne vode  in znaša 
0,0090 €/m3. Za vse uporabnike infrastrukture CČN je izračunana tudi 
omrežnina, ki za DN 20 znaša 0,86 € mesečno in se povečuje s pred-
pisanim faktorjem glede na premer vodomera.

Zahvaljujemo se vam za zaupanje in koriščenje naših storitev ter vam 
zagotavljamo, da bomo tudi v prihodnje z vso skrbnostjo dobrega go-
spodarja skrbeli, da bo cena čiščenja odpadne vode za vse naše upo-
rabnike sprejemljiva.

direktorica JP CČN d.o.o.
dr. Marjeta Stražar

OBJAVE
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Aplenca se smeje
Na sodišču sodnik vpraša:

»Kaj ste po poklicu?« 
»Pa kaj jaz vem – vsi pravijo, da sem lopov.«
»Poslušajte, to je umazan poklic!«
»Po pravici povedano, ni preveč umazan.  A kaj, ko mi policaj ne 

pusti, da ga opravljam.«

***

Spet na sodišču. Sodnik vpraša obtoženega:
»Kako to, da si niste našli odvetnika?«
»Saj sem ga iskal. A ko jim povem, da res nisem kradel, vsi izgu-

bijo interes za moj primer.«

***

Marko v parku igra poker s svojim psom. Mimoidoči gledajo in se ne 
morejo načuditi. Nekdo vendarle vpraša:

»S psom kartate?! Je pa res pameten tale vaš pes!«
»Pravzaprav ne preveč. Vedno, ko dobi dobre karte, začne mahati 

z repom.«

Začelo se je s šemljenjem, poslikavami in druženjem maškar na Kože-
ljevi domačiji na Gori, nadaljevalo pa potem na parkirišču za športno 
dvorano v Komendi. 

Maškare vseh podob in zgodb, vseh iger in značajev, vseh uspehov pa 
tudi graj… Turistično društvo z Mravljiščem in Vrtcem Mehurčki je 
poskrbelo za prikaz te tradicije, ko je Pust preganjal zimo. Bilo je kar 
nekaj  najboljših  mask, nazadnje pa je bila izbrana… Tina Maze. 

Dogajalo se je 1. marca, potem pa so že čez dober teden  pri kriškem 
ribniku  prav tako z izvedbo članov turističnega društva, najmlajših iz 
vrtca in ribičev  Luč v vodo vrgli in z Gregorjevimi ptički klicali po-
mlad. 

Pust preganjal zimo, Gregorčki klicali pomlad

Že 12. leto to obujanje starih običajev oživlja pomladni družbeni utrip 
in predaja staro izročilo mladim, tudi najmlajšim, ki so z veliko vnemo 
pod vodstvom vzgojiteljic v vrtcu pripravili več kot 450 »gregorčkov«, 
plovil raznih oblik iz povsem razgradljivih, naravi prijaznih materialov. 
Vseh obiskovalcev je bilo več kot 1200, prihajali celo iz sosednje obči-
ne; iz Podgorja in celo nekaj Kamničanov. Čarobno sliko na vodi osve-
tlilo več kot 500 gregorčkov, ognjemet pa je povzdignil navdušenje in 
čarno sliko praznovanja in veselo naznanjal prihodnji dan, ko se ptički 
(vseh vrst) ženijo in z žvrgolenjem prikličejo tople pomladne dni.

A. Ž., Tone Ogorevc 
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KONJENIŠKI KLUB KOMENDA

Konjeniški klub Komenda organizira v času od 
10. do 13. Aprila 2014 Spomladanski kmetijski 
sejem. Pričakujemo, da bo sejem obiskalo več 
tisoč obiskovalcev. Da zagotovimo varnost 
obiskovalcev sejma in prebivalcev Občine 
Komenda, bo v soboto, 12. aprila, in v nedeljo, 
13. aprila 2014 (v skladu z dovoljenjem občine 
Komenda), občasno spremenjena prometna 
ureditev v Komendi: 

Popolna zapora javne ceste št. 039120   ●
(Moste – Zalog) na odseku od objekta 
Osnovne šole Komenda na Glavarjevi 
cesti št. 37, do objekta občinske stavbe 
na Zajčevi 23.
Enosmerna zapora javne ceste št.   ●

039120 (Moste – Zalog) na odseku od 
objekta Osnovne šole Komenda na Gla-
varjevi cesti št. 37 do križišča pri Kralju 
v Mostah
Popolna zapora javne ceste št. 162020   ●

(Kranjska pot) v celotni dolžini od državne 
ceste G104 Mengeš – Kranj, do občinske 
stavbe na Zajčevi cesti 23 v Komendi.
Enosmerna zapora javne ceste št.   ●

162041 (Križ-Gmajnica) od občinske 
stavbe na Zajčevi cesti 23 v Komendi do 
križišča s Šolsko ulico na Gmajnici.

Zaradi velikega števila vozil na območju 
Most in Komende je realno pričakovati ob-

Ureditev prometa v sejemskih dneh v Komendi
časne večje gostitve prometa in krajše zasto-
je. Obiskovalcem priporočamo, da za parki-
ranje vozil uporabijo urejeno parkirišče v 
Poslovni coni v Žejah. Iz parkirne-
ga prostora do sejma in obratno 
bo za obiskovalce organiziran 
BREZPLAČNI AVTOBUSNI 
PREVOZ.

Na vseh cestnih zaporah bo za-
gotovljen dovoz in dostop za pre-
bivalce naselja Komenda, redne 
avtobusne linije in za intervencij-
ska vozila. Postavljena bo ustrezna 
cestna signalizacija z označenimi 
obvozi, postavljene ustrezne obve-
stilne table in zagotovljeno ustre-
zno število rediteljev. 

Prosimo razstavljavce in obisko-
valce sejma, da upoštevajo posta-
vljeno prometno signalizacijo in se 
ravnajo v skladu z obvestili rediteljev 
oz. z obvestili na obvestilnih tablah.

Lastnike zemljišč v neposredni 
okolici prireditvenega prostora 
prosimo, da morebitno škodo, ki 
bi nastala na zemljiščih zaradi 
sejma, sporočijo vodji rediteljev 
Jelenku MILIČU na telefon 041-
471-690 ali na sedež KK Komenda 

na Glavarjevi ulici v Komendi.
Prosimo za potrpežljivost in razumevanje!

KK KOMENDA

Minulo leto si bodo v Konjeniške klubu Ko-
menda zapomnili kot izredno uspešno na tek-
movalnem in organizacijskem področju. Imeli 
so tri tekmovalne dneve in tekmo pobratenih 
občin Komenda in Križevci.

Predsednik kluba Alojz Lah, ki 36. leto 
predseduje klubu, je poudaril, da so na tekmo-
valnem področju spet potrdili, da so najboljši 
oziroma na že kar tradicionalnem drugem me-

Izredno uspešno leto
stu med klubi v Sloveniji. 

»Naši vozniki in lastniki 
konj so dosegli zelo lepe uspe-
he na državnih tekmovanjih, 
pa tudi v tujini. Poleg tradicio-
nalnih treh prireditev pa je 
srečanje s prijatelji iz DTC iz 
Viersna po smrti Helmuta 
Könena in Vilfreda Holza ne-
kako opešalo. Če bo mogoče, 
bomo nadaljevali naprej; saj 
naša volja ni spremenjena. 

Za dosežke čestitam vsem 
našim tekmovalcem, še pose-

bej pa Milanu Žanu in Juretu Porenti za osvo-
jitev derbija, prav tako pa Romanu Jerovšku in 
Darji Krelj.«

Roman Jerovšek, predsednik kasaškega od-
bora v klubu pa je podrobneje orisal lanske dosež-
ke. »Dirka Derby je lani spet ostala v KK Komen-
da z Dakotom in Milanom Žanom. Sta vsekakor 
najboljša in med tekmeci zasluženo zmagovalca. 
Postavila sta tudi nov rekord derbya.

Milan Žan z Abo Denom je v prvenstvu tri-
letnikov osvojil drugo mesto, za kar je lastnik 
konj Jure Porenta lahko res ponosen na takšne 
šampione. Najboljša voznica Darja Krelj pa je 
dokazala, da morajo njeni kolegi še kako raču-
nati nanjo v prihodnji sezoni.«

Nekaj tekmovalcev je  bilo tudi na tekmah v 
tujini. Milan Žan z Viskontijem je bil 2. na 
Veliki nagradi Subotice, Roman Jerovšek z 
Jolly GJ pa 1. v Nemčiji. Na mediteranskem 
pokalu pa je klubske barve zastopal Lojze 

Gorjanc in pripomogel, da se je Slovenija uvr-
stila na koncu na 2. mesto. Skratka, lepih  
uvrstitev in prav tako rezultatov minulo leto ni 
manjkalo. To pa je vsekakor odraz ustreznih 
pogojev za treninge, trdo delo trenerjev, vozni-
kov in seveda tudi zdravih konj.

Zato to so za uspehe in dosežke na občnem 
zboru 1. marca podelili tudi priznanja  Milanu 
Žanu, Romanu Jerovšku in Darji Krelj.

S potrditvijo letošnjega programa za tri tek-
movalne dneve na hipodromu v Komendi, so-
delovanje na kasaških tekmovanjih v Sloveniji 
in z organizacijo dveh sejmov so sklenili ugo-
dno oceno delovanja  kluba v minulem letu. 
Predsednik Alojz Lah pa je še enkrat posebej 
podčrtal: »Če ne bi bilo tradicije in konjeniške-
ga poslanstva s klubom, danes najbrž ne bi 
govorili o sejmu in njegovi prepoznavnosti v 
širšem državnem prostoru. Prav tako pa velja 
tudi obratno: Konjeniški klub bi brez sejma in 
njegovih poslovnih osnov težko, ali pa veliko 
teže kot sicer, deloval in dosegal ter potrjeval 
uspehe drugega najmočnejšega kluba med to-
vrstnimi klubi v Sloveniji.«                 A. Žalar
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SEJEM

Lojze Lah, predsednik KK Komenda

Prepoznavno ime 
občine 

Sejem se je s 
programom, s 
ponudbo z vse-
binsko širitvijo 
potrdil in postal 
p repoznavno 
ime Občine 
Komenda in 
prepoznaven v 
državi Sloveni-
ji. Takšen je 
tudi trden te-
melj Konjeni-
škega kluba in 

kasaštva v Komendi. Želim, da se v okviru 
bodočih usmeritev na kmetijskem in soro-
dnih področjih v državi Sloveniji še naprej 
krepi in uspešno razvija.

Alojz Lah

Stane Štebe, predsednik za sejme

Dela z motorno žago
Tudi na letošnjem 
sejmu bo vse dneve 
potekal bogat in zani-
miv izobraževalni ter 
predstavitveni pro-
gram. Poleg razstave 
govedi bo vsak dan 
zanimiva predstavitev 
varnega dela z motor-
no žago v izrednih 
razmerah. Po letošnji 
ledeni ujmi in ogro-
mni škodi v gozdovih 
pa bo aktualen tudi 

prikaz dela z gozdarskimi prikolicami in z 
različnimi cepilniki. Aktualno pa bo tudi 
predavanje v petek, 11. aprila, dopoldne v 
dvorani v novih hlevih o Razvoju dopolnil-
nih dejavnosti na kmetiji.

Stane Štebe

Pričakujete na letošnjem spomladanskem 
sejmu v Komendi velik obisk?

Letošnji spomladanski 
sejem bo v prvi polovici 
meseca aprila, ko se bo vre-
me

(upam) stabiliziralo. Priča-
kujem, da bo sejem obiskalo 
več obiskovalcev, kot prete-
klo leto. Poleg rednih obisko-
valcev iz preteklih let priča-
kujemo tudi obisk novih, 
predvsem iz tujine. Pravijo, 

da dober glas seže v deveto vas in tako sejem v 
Komendi že nekaj časa pridobiva na slovesu tako 
v sosednjih državah kot drugje po Evropi. 

Sejem bo tokrat trajal kar štiri dni. Kako 
boste reševali tako imenovani mirujoči pro-
met in vzdrževali varnost in red v sejemskih 
dneh?

Kot član organizacijskega odbora, ki je odgo-
voren za varnost in promet, bom organiziral 
delo rediteljske službe tako, da bo zagotovljen 
red na prireditvenem prostoru in da bo zagoto-
vljena optimalna pretočnost prometa v času 
sejma. Urejanje mirujočega prometa je v veliki 
meri odvisno tudi od vremenskih razmer med 
sejmom. Organizator je zagotovil dovolj parkir-
nega prostora na okoliških travnikih, vendar so 
ta parkirišča ob slabem vremenu neuporabna. 
Zato bomo, če bo slabo vreme, iskali parkirišča 
tudi na cestnih odsekih, na katerih bo izvedena 
popolna zapora. Že leta 2012 smo začeli obve-
ščati obiskovalce sejma, da lahko svoja vozila 
parkirajo na urejenem parkirišču v Poslovni 
coni Komenda (Žeje), od koder je zagotovljen 
BREZPLAČNI avtobusni prevoz do sejma in 
nazaj. Lani jeseni je bilo na tem parkirnem pro-
storu več kot 3000 avtomobilov, avtobusi pa so 
pripeljali na sejem več kot 5000 obiskovalcev. 
Zato prosim vse obiskovalce sejma, predvsem 
tiste, ki prihajajo iz smeri Vodice, da avtomobile 
parkirajo v Poslovni coni. Ekipa naših rediteljev 
bo poskrbela, da bodo vozila na varnem, vsi 
potniki pa se bodo v nekaj minutah z avtobusom 
BREZPLAČNO pripeljali na sejem. Od poslov-
ne cone Komenda pa do sejma in nazaj bosta 
vsak dan med 8. in 18. uro vozila dva avtobusa; 
če bo treba pa še več. 

Kolikšna ekipa bo skrbela za red in pro-
met v sejemskih dneh?

Na sejmu v Komendi za zagotavljanje reda 
in varnosti na prireditvenem prostoru ter ureja-
nju prometa vsak dan skrbi ekipa sestavljena iz 
okoli štiridesetih rediteljev. Poleg rediteljev 
organizatorja, so v tej ekipi tudi varnostniki 
družbe za zasebno varovanje ter pripadniki 
domačega PGD Komenda. Večina jih na sejmu 
sodeluje že dlje časa in je tako dobro seznanje-
na z vsemi dobrimi in morebitnimi slabimi 
platmi sejemskega dogajanja.

Kakšne težave pričakujete in kako jih 

Spomladanski sejem 2014 v Komendi
O varnosti in prometu med  letošnjim spomladanskim sejmom v Komendi smo se pogovarjali z 
vodjo te službe Jelenkom Miličem. (Nadaljevanje iz februarske številke)

nameravate reševa-
ti? 

Pri zagotavljanju 
reda in varnosti na 
samem prireditve-
nem prostoru ne pri-
čakujem posebnih 
težav. Lansko leto 
smo izdelali navodila 
za razstavljavce, ki 
natančno opredelju-
jejo red na priredi-
tvenem prostor med 
drugim tudi čas do-
voza in odvoza raz-
stavnih predmetov. 
Določene težave lah-
ko nastanejo pri ure-
janju prometa, pred-
vsem v primeru neugodnih vremenskih razmer. 
Morebitne težave bomo reševali sproti, v sode-
lovanju s Policijsko postajo Kamnik s katero 
smo tudi do sedaj korektno in uspešno sodelo-
vali. Upam, da se bo večina obiskovalcev od-
ločila za možnost brezplačnega avtobusnega 
prevoza iz poslovne cone do sejma. 

Kakšen bo v sejemskih dneh prometni in 
parkirni režim za razstavljavce in predvsem 
za obiskovalce?

Na letošnjem spomladanskem sejmu se pro-
metni režim za razstavljavce ne bo spremenil. 
Dostop do sejemskega prostora, vstop in izstop 
ter parkirni prostor bodo za njih enaki kot v 
preteklih letih. Za obiskovalce sejma pa bo 
prometni režim nekoliko spremenjen v primer-
javi s preteklim letom. Ker iz objektivnih ra-
zlogov ne bomo mogli uporabiti velikih par-
kirnih površin (travnikih ) pri OŠ Komenda je 
potrebno zagotoviti pretočnost prometa in po-

skrbeti, da se promet »ne zabije« oz. ne prihaja 
do daljših zastojev. 

Promet bo potekal enosmerno iz Most po 
Glavarjevi do OŠ Komenda, nato desno po 
Šolski na Gmajnico. Na Gmajnici, po cesti 
Križ – Komenda do križišča Glavarjeva-Zajče-
va (pri Občini Komenda) in naprej proti Potoku 
oz. Nasovčam.

Na zadnjih sejmih v Komendi je bilo v 
treh dneh okrog 70.000 obiskovalcev. Koliko 
jih napovedujete na letošnjem spomladan-
skem sejmu, ki bo trajal štiri dni? 

V primeru ugodnih vremenskih razmer je 
realno pričakovati večji obisk glede na pretekla 
leta. Kot sem že omenil se število obiskovalcev 
iz leta v leto povečuje. Tega smo veseli, saj se 
obiskovalci na sejmu v Komendi očitno poču-
tijo dobro in prijetno, mi pa bomo ob tem po-
skrbeli, da tudi v prihodnje-predvsem varno.

A. Žalar

Jelenko Milič
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NASVETI

Olga Hace

OLGIN KOTIČEK

Ob koncu marca 
smo, a že ves 
mesec lahko na-
biramo regrat in 
si ga privoščimo 
polne sklede. Pa 
ne samo regrata, 
tudi čemaža je 
dovolj. In če smo 
spretni, že najde-
mo lepe korenine 
hrena. Hren, če-
maž in regrat so 

rastline, ki se še v mrazu borijo za rast, so od-
porne, trdožive in kot takšne najboljše za naše 
zdravje. Ta trojica krepi naše zdravje v zgodnji 
pomladi, nas okrepijo z vitamini in minerali, 
razstrupijo in razkisajo telo in s tem okrepijo 
naš imunski sistem.

Regrata smo veliko pojedli še pred nastopom 
uradne pomladi. Tisti najbolj zelen vsebuje 
največ vitaminov in železa, najbolj zdrav z 

Trije zdravilci- regrat, čemaž in hren
bučnim oljem in kapljico limone. Najbolj drzni 
ga uporabljamo tudi v namazih, narastkih ali 
pitah. Lahko si privoščimo tudi juho, pripravi-
mo jo kot čemaževo ali špinačno. Ne pozabite, 
da regrat jemo celo leto. Spomladi kot solato, 
cvetove uporabimo za med ali sok, koreniko 
pa nastrgamo na nož in jemo kot hren. Okus 
korenike regrata je bolj blag, zdravilni učinki 
po so enaki hrenu. Iz korenike poleti ali jeseni 
kuhamo tudi čaj, ki nam razkisa telo.

Ob času velikonočnih praznikov si bomo 
večkrat postregli s hrenom. Hren vsebuje 
grenčilo, ki krepi želodec, dihala in pljuča. 
Najbolj zdrav je tisti nastrgan na nož, saj samo 
takrat pridejo do izraza njegovi zdravilni 
učinki.

Tretja zdravilka pomladi pa je čemaž. Ima 
temno zelene suličaste liste, diši po česnu in 
okoli nas ga je dovolj. Nekateri se bojijo, da bi 
ga zamenjali s šmarnico, toda rastišč šmarnic v 
naši bližini ni. Če ste se odločili, da naberete 
čemaž, ga vedno trgajte v suhem vremenu. 

Doma ga dobro operite in osušite na kuhinj-
skem prtu. Liste uporabite za pesto, še prepro-
steje pa je, da jih sesekljate, shranite v posodice 
in daste v zamrzovalnik. Iz zamrzovalnika 
vzamete po potrebi, za namaze ali juhe. 
Čemaž ima čudovit vonj, pomagal nam bo 

znižati holesterol, očistil kri in pospešil preba-
vo. Privoščimo našemu telesu v času obilja 
čemaža krepilno čemažovo juho, ki je v času 
posta lahko samostojna jed. 

Potrebujemo: velik šop čemažovih listov, 
olivno olje, krompir, ščep soli in muškatnega 
oreščka in kislo smetano. Krompir naribamo 
kot jabolka za zavitek, oprane liste čemaža 
narežemo prečno na tanke rezance, zalijemo z 
vodo, dodamo olje in začinimo. Vre naj dobrih 
petnajst minut. V vsak krožnik dodamo žlico 
kisle smetane in za pomladno dobro voljo 
cvet trobentice. Z rezino črnega kruha nas 
čaka prav kraljevski obrok. Verjamete? Poiz-
kusite!

NAJ VAM TEKNE! 

Blaž Filipič

POD DROBNOGLEDOM

Navadno lahko 
v medijih zasle-
dimo številne, 
zlasti negativne 
informacije glede 
uživanja maščob. 
Med tiste s šte-
vilnimi prednost-
mi sodi tudi ko-
kosova maščoba. 
Priznani strokov-
njaki tako v naši 
prehrani priporo-

čajo zlasti uživanje olivnega in lanenega olja, 
svetujejo pa tudi uporabo kokosove maščobe. 

V zvezi s kokosovo maščobo lahko zasledi-
mo tudi druga imena, kot sta kokosovo olje in 
kokosovo maslo. V obeh primerih gre za eno in 
isto živilo, ki pa je v različnih agregatnih stanjih 

Uporaba kokosove maščobe
(enkrat tekoče, drugič trdno – odvisno od tem-
perature pri kateri je shranjena). Naj mimogrede 
omenim, da pa je kokosovo zmotno enačiti s 
palmovo maščobo. Kokosova maščoba je pro-
zorna viskozna tekočina vse dokler se njena 
temperatura ne spusti pod 23 stopinj celzija, ko 
se začne strjevati in postane motno bela. Zelo 
dobro prenese visoke temperature zato svoje 
strukture ne spremeni do 173 stopinj celzija, 
kar jo pri kuhi postavi v prvo vrsto izbire za 
peko, cvrtje in praženje. Sila uporabna je tudi 
pri kuhanju različnih juh, saj omogoča pripravo 
odličnih zelenjavnih in drugih juh brez mesa 
kot vir maščob. Njena prisotnost v jedeh pa ima 
več kot le gurmansko vlogo. Pozitivna lastnost 
kokosove maščobe je njena lahka prebavljivost, 
ki je posledica njene biokemijske strukture. 
Njena presnova se za razliko od številnih drugih 
maščob v veliki meri odvije še preden zapusti 

želodec. V tankem črevesju tako ne potrebuje 
nadaljnje predelave in potuje neposredno v je-
tra, kjer se uporabi kot gorivo za zagotavljanje 
telesne energije. Srednjeverižne maščobne ki-
sline v kokosovem olju se zlasti pretvarjajo v 
energijo in se v manjši meri kopičijo in nalaga-
jo v telesu. Hkrati tudi pospešujejo presnovo in 
posledično, v normalnih okvirih uživanja, do 
neke mere celo pripomorejo k nižanju telesne 
teže. Stimulativno pa delujejo tudi na druge te-
lesne funkcije (krvni obtok, obnova tkiv, krepi-
tev imunskega sistema...). Zaradi velike vseb-
nosti lavrinske kisline pa je znano tudi njihovo 
protiglivično, protibakterijsko in protivirusno 
delovanje. Kokosovo maščobo dobimo v večini 
živilskih trgovin. Ker je cenovno dokaj dosto-
pna, lahko v bodoče pri praženju, pečenju ali 
cvrtju po njej pogosteje posegamo.

Blaž Filipič

Irena Hacin Kölner

PRAVNI NASVETI

Pred dnevi sem 
dobil opomin 
za plačilo ra-
čuna za doba-
vljeno električ-
no energijo, ki 
mi je bil izsta-
vljen že v letu 
2011, a sem ga 
takrat založil. 
Zanima me, ali 
sem račun 
skupaj z za-

konskimi zamudnimi obrestmi dolžan pla-
čati. Bralec

Eno temeljnih pravil v obligacijskih razmer-
jih je, da so udeleženci svoje obveznosti dolžni 
izpolniti. Obveznost ugasne samo s soglasno 

Opomin za plačilo elektrike
voljo udeležencev ali na podlagi zakona. Zaradi 
poteka časa obveznost kot taka ne ugasne, am-
pak preneha pravica zahtevati njeno izpolnitev 
(zastaranje). Obveznost še vedno ostaja in go-
vorimo o t.i. naturalni obveznosti. Če dolžnik 
zastarano obveznost izpolni, nima pravice ter-
jati nazaj tistega, kar je dal. To velja tudi v pri-
meru, da ni vedel, da je obveznost zastarana.

Zastaranje nastopi, ko preteče z zakonom 
določeni čas, v katerem bi bil upnik lahko 
zahteval izpolnitev obveznosti. Govorimo o 
zastaralnem roku, katerega trajanje je odvisno 
od vrste obveznosti. S pogodbo ni mogoče 
določiti daljšega ali krajšega zastaranja, kot je 
čas, ki ga določa zakon.

Tako je v Obligacijskem zakoniku določeno, 
da terjatve za dobavljeno električno in toplotno 
energijo, plin, vodo, za dimnikarske storitve in 

vzdrževanje snage zastarajo v enem letu, če je 
bila dobava oziroma storitev izvršena za potre-
be gospodinjstva. Zastaranje začne teči po po-
teku leta, v katerem je terjatev dospela v plači-
lo. Zastaranje teče, čeprav se dobave ali storitve 
nadaljujejo. To pomeni, da je v vašem primeru 
zastaranje za račun, ki ste ga bili dolžni plačati 
v letu 2011, začelo teči s 1.1.2012 in se izteklo 
z 31.12.2012. Obveznost sicer še vedno obsta-
ja, upnik pa nima več pravice zahtevati njeno 
izpolnitev. Če bo upnik svojo terjatev zoper 
vas uveljavljal sodno, se morate na zastaranje 
izrecno sklicevati, saj se sodišče ne ozira na 
zastaranje, če se dolžnik nanj ne sklicuje. 

Odvetnica Irena Hacin Kölner
PC Komenda, Pod javorji 6, Komenda

tel.: 059 082 030 ali 031 347 989
www.moj-odvetnik.si
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SKAVTI

V petek, 21. 2. 2014, smo odšli v družbi Jajota, 
Pajice, Anke in starega dedka Bedenka,ki naj-
raje uporablja besedi »krucimuci« in »ko sm 
bil v mornarici…« na Vrh Svetih treh kraljev 
pri Logatcu. Avtobus nas je odložil čisto pod 
vrhom, zato smo v slabih petnajstih minutah 
prispeli do cerkve. Vsi smo bili veseli, saj nas 
je na vrhu pričakal sneg. Bilo ga je bolj malo 
pa vseeno več kot pri nas. Začele so se igre na 
snegu, katere smo pripravile Gazele. Do večera 
smo se zabavali zunaj, po večerji so s progra-
mom nadaljevale Čebele. Po športnem kvizu je 
sledilo pevsko tekmovanje med vodi in vodite-

Naše zimovanje se je začelo s precej sončnim 
in prav nič zimskim petkovim popoldnevom. 
Zbrali smo se pred komendsko cerkvijo, nato 
pa so nas starši odpeljali do Rakovega kota, od 
tam naprej pa smo jo mahnili peš. Pri Rakovem 
kotu smo tudi uradno začeli naše zimovanje in 
imeli krajšo katehezo na temo družabnih 
omrežji, predvsem facebooka. Ker se nam je 
že malce mudilo, smo takoj po katehezi vzeli 
pot pod noge in se odpravili proti našemu 
glavnemu cilju in sicer Zelenemu robu na Veli-
ki planini. Preden smo prispeli, se je stemnilo, 
zato smo si pot osvetljevali z baklami in lučka-
mi. Tema in megla sta nam rahlo otežili iskanje 
naše koče, zato smo tja prišli šele zvečer. Takoj, 
ko smo se namestili, smo pričeli kuhati večerjo 
(gres – mnjami!) saj smo bili že pošteno lačni. 
Po večerji smo dokončali debato o družabnih 
omrežjih, kmalu zatem pa zlezli v svoje spalke 
in si zaželeli lahko noč. Naslednji dan je sledi-
lo, po mnenju večine, prezgodnje vstajanje, 
telovadba in krepčilni zajtrk. Potem, ko smo si 
napolnili trebuhe, smo zopet imeli katehezo. 
Sledilo je krajše izobraževanje o bivakih in 
zavetjih, predvsem v zimskih razmerah, ugoto-
vili smo, da je najboljše zatočišče v snežnih 
razmerah zagotovo iglu. Da pa bi preizkusili 
sami sebe in ker smo že imeli na voljo ves ta 
sneg okoli nas, smo se odločili, da ga postavi-
mo kar tam. Razdelili smo se v tri skupine, 
vsaka z nalogo, da si postavi iglu, v katerem bo 
prenočila. Ta naloga nam je vzela ves preosta-
nek dopoldneva ter tudi del popoldneva. Vmes 
smo si seveda vzeli tudi odmor za kosilo, ki je 

Zimovanje klana s skrivnostnim imenom
bilo fantastično. Na koncu se je izkazalo, da je 
dvema skupinama iglu uspel, tretji pa je žal 
zmanjkalo časa. Popoldne smo zaključili s pa-
raolimpijskimi igrami, v katerih so se pomerile 
reprezentance Slovenije, Bruneja in Kanade. 
Po napetem koncu je zmago odnesla domov 
Kanada, ki pa je seveda velikodušno delila 
nagrado tudi s preostalimi udeleženci. Po 
krajšem fotošutingu smo se odpravili v kočo in 
si odmrznili stopala ter se začeli pripravljati 
večerjo. Po večerji je sledilo izbiranje imena, 
ki pa še ni uradno potrjeno, zato boste morali 
počakati na aprilsko Aplenco. Da smo se malo 
sprostili po napornem dnevu, smo imeli krajši 

zabavni večer, ki pa je bil odlično zamišljen, 
nato pa je sledilo spanje. Za nekatere v iglujih, 
za druge pa v koči. Zadnji dan zimovanja se je 
začel že zelo zgodaj, saj nas je čakala še dolga 
pot do doma, hitro smo pozajtrkovali, počistili 
kočo, naredili še zadnjo sliko in se odpravili 
nazaj v dolino. Pot je sicer bila dolga, vendar 
smo si jo krajšali s prepevanjem ali debatami. 
V dolino smo prispeli pravočasno, tako da smo 
ujeli avtobus za v Kamnik, kjer nas je čakalo 
še zaključno dejanje in sicer sv. maša. Po njej 
smo odšli še na zasluženo pico, nato pa domov 
pod tuš in v posteljo.

Jezična žabca

Zimovanje čete pogumno srce
lji. Pri kvizu so se 
najbolje odrezali Ježki 
(voditelji), v pevskem 
delu večera pa smo 
zmago v žep pospravi-
le Gazele. Večer se je 
počasi prevesil v noč 
in čas je bil za večerno 
molitev ter spanje. Ti-
sti najbolj zagnani pa 
so po tradiciji ob pol-
noči zapeli himno in 
nato »kazen« odslužili 
zunaj na mrazu, neka-
teri pa smo raje spali v 

toplih spalkah. Voditelji so nas zjutraj zbudili 
in dejali »čez deset minut zunaj« ampak dež je 
bil tisti, ki nas je zaprl med štiri stene tako, da 
smo si jutro popestrili z jogo in dihalnimi vaja-
mi. Po zajtrku smo imeli katehezo o skavtstvu, 
saj je bil to ravno Dan spomina, ko se je rodil 
naš ustanovitelj, Robert Baden Powell ali kot 
mu rečemo mi – BiPi. Sledile so delavnice, na 
katerih smo lahko izdelovali nožke, bakle, 
origami in kartice. Za kosilo pa smo si pripra-
vili vodove specialitete. Najboljši del zimova-
nja, orientacija, pa se je začela po kosilu. Vodi 
smo se odpravili na orientacijo v ne prav lepem 

vremenu, toda to nas ni spravilo v slabo voljo, 
ker smo skavti. Volkovom je uspelo najti vse 
točke in so tudi kot prvi prispeli na cilj, ostali 
vodi pa smo z malce nesreče prišli na cilj, ker 
nismo uspeli najti vseh točk. Voditelji so nam 
na cilj prinesli večerjo, ki je kar dobro teknila 
po naporni a vendar zabavni orientaciji. Po 
večerji smo prižgali bakle in bilo je res noro 
dobro ob ognju hoditi nazaj do cerkve. Pri 
cerkvi nas je čakalo presenečenje in sicer 
ognjemet za BiPijev rojstni dan in kot se spo-
dobi, smo mu tudi zapeli, čeprav ga že dolgo ni 
več med nami. Ko smo se vsi preoblekli v suhe 
cunje in se pogreli, smo nadaljevali s slavjem 
in pojedli dve torti. Potem pa je sledil zabavni 
večer poln smeha, petja, iger… zabavni večer 
smo potegnili kar čez polnoč. Zjutraj pa smo se 
prebudili ob odlični verziji pesmi Sonce zgodaj 
gori gre, ki sta jo zapela Sašo in Domen. Naj-
lepše jutro na zimovanju nas je presenetilo s 
soncem in čudovitim pogledom na naše gore in 
tudi najvišji Triglav. Lep razgled smo izkoristi-
li za par posnetkov s fotoaparatom za lepe 
spomine. Hitro smo pospravili in se odpravili 
ven na sonce. Počasi pa so po nas začeli priha-
jati starši. Po preverbi in uradnem zaključku, 
smo se odpravili domov naslednji dan pa že v 
šolo.        Sproščena gazela, Katarina Romšak 

Detektivovanje Volčičev pod krinko 
Volčiči pod krinko so se zopet nekje potikali.
Emil Tischbein in njegov prijatelj Gustav sta se 
razveselila kot neumna, ker sta v tednu počitnic 
dobila pomožno enoto detektivov iz Komende. 
Zadeva je bila strašno prikladna tudi zato, ker 
sta se v tistih krajih prihuljila strašni Grosse 
Johl in njegova pajdašinja, Gizilda Trapkova. 
Prav nesramno sta sunila prekrasen skiro Emi-
lovi sestrični, Poni Klobuček ampak sta si pri-
smodila tatinske prste. Gustavova tolpa volčičev 
se je namreč odlično izkazala v iskanju in raz-
biranju dokazov, predvsem pa izdelovanju tira-
lic, ki so mrka roparja izvabile na plano ravno 
med histerično zabavnim večerom. Detektivi 
so se izkazali in z nočnim delom pomagali za-
služiti kar 130 nemških mark za odkupnino 

skiroja. No, mrki Johl in krvavo našminkana 
Gizilda nista ravno bistre sorte in sta padla v 
detektivske lisice kot zrela češnja v lačna usta. 
Dokazov je bilo dovolj, Emil pa ima celo nekaj 
izkušenj kot sodnik (takšne, kjer s kuhalnico 
lomi kuhinjske deske kot za stavo), zato je bilo 
dolgoprstemu paru pošteno sojeno in sedaj na 
Madagaskarju delata odkupnino.

Volčiči so medtem že nazaj in navdušeno 
volčičujejo naprej, kača Kaja pa si lošči luske 
in opreza za kakšnim slastnim bandrlogom. 

Mimogrede, poglejte si slike naših zimovanj 
na facebook strani Komenda 1 – Ognjeviti 
delfi n in na komenda1.skavt.net.
Dober lov! Andreja Grkman, Optimistična orka 

Zimovanje čete Pogumno srce
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S ŠOLSKIH KLOPI
MOJI MAMI
Dan žena je danes, ko mamica goduje,
povem ji lepo pesmico, ker ona danes kraljuje.
Mama, rada te imam. Želim ti, da še dolgo živiš.
Če kdaj si bolna, želim ti, da se hitro okrepiš.
Če kdaj sem ti v nadlego, mi to lepo povej,
saj jaz vse razumem, zato se rešiva teh vej.
Zvečer pa pridi k meni, pobožaj me po laseh,
da bova še več skupaj v teh kratkih dneh.

Anka Grum, 4. b

Brez mame ni življenja,
tistega gorenja,
ki se vsakič prižge,
ko dojenček na svet prileze.

Zato je mama ena sama,
ker le ena lahko je,
zato smo vsi srečni,
ko materinstvo se razpne.

Ta pesem je mami posvečena,
ker je mama samo ena.
To je za mamo darilo,
za njo je razvedrilo.

Jakob Kralj, 4. b

MOJA ZIMSKA ŠOLA V NARAVI
V torek, 11. 2. 2014, smo odšli v zimsko šolo v 
naravi, vendar to ni najpomembnejše. Bila sem 
v najboljši skupini za smučanje, vendar tudi to 
ni najpomembneje. Kaj je že bilo najboljše? 
Točno. V četrtek, 13. 2., smo imeli ples in to je 
bil meni najljubši dogodek tedna. Bilo je super 
– lahko smo plesali samostojno, a ker se vsi 
šestošolci izredno dobro razumemo, smo ple-
sali tudi v parih. Šestošolci smo zelo naklonje-
ni dobri zabavi, zato smo soplesalca vsako 
skladbo zamenjali. Najprej smo sicer plesali 
vsak zase, pravi ples pa je s pogumno potezo 
začel Nejc Završnik iz 6. a, sledil pa mu je Filip 
Novak iz 6. b. Imeli smo tudi DJ-ejko, glasbo 
nam je predvajala učiteljica Neža, ki se nam je 
priključila v šoli v naravi. Tudi brez fotografa 
ni šlo. Uganete, kdo je fotografi ral? Seveda, bil 
je učitelj Železnik. Bolj proti koncu plesa so 
učitelji rekli, da bo naslednja skladba za vse 
pare sveta. Povem vam, s kom sem plesala, če 
ne boste povedali naprej. Plesala sem z J. F. Ob 
22. smo odšli v sobe in se pripravili na spanje, 
saj smo bili vsi utrujeni od napornega smuča-
nja. In še nekaj: moj učitelj smučanja je bil 
učitelj Šlebir, ki smuča zelo dobro in sem se od 
njega veliko naučila.

Špela Jereb, 6. B

OBISKALI SO NAS TUJI UČENCI IN 
UČITELJI
Pretekli teden so nam dneve popestrili osnovno-
šolci iz Italije, ki so v okviru izmenjave učencev 
v projektu Comenius preživeli teden v Sloveniji. 
Naše priprave so se začele že več mesecev pred 
izvedbo projekta. Kljub sodelovanju mnogih 
učencev smo na koncu le nekateri dobili prilo-
žnost gostiti devet italijanskih učencev.

Skupaj s starši in prof. Železnikom, ki je na 
naši šoli že dolga leta vodja projekta Comenius, 

smo učence ter njihove profesorje pričakali v 
hotelu v Domžalah, kjer so gostje cel teden spali. 
Sprva so bili italijanski učenci in učitelji zelo 
previdni, saj niso poznali življenjskih razmer v 
Sloveniji. Učenci so se na nas in na okolje hitro 
privadili. Postali smo pravi prijatelji in počutili 
so se kot doma. Obenem je naša šola gostila še 
profesorje iz Velike Britanije in Francije, a o njih 
ne bom pisal, saj z njimi nisem imel stikov. 

V ponedeljek smo si ogledali našo šolo v 
Komendi. Predstavili smo jim naš sistem šola-
nja ter jim razkazali šolske prostore. Popoldne 
smo se fantje skupaj s starši odpravili v Lju-
bljano, kjer smo si ogledali Ljubljanski grad, 
se popeljali z vzpenjačo in se sprehodili po 
starem mestnem jedru. Odlično se mi je zdelo, 
da kljub različnim maternim jezikom nismo 
imeli težav s sporazumevanjem. 

Pozabili nismo niti na šolsko pustno povor-
ko. V torek smo v šoli gostom v čast priredili 
predstavo, na kateri smo jim predstavili Slove-
nijo, naše običaje in kulturo, na koncu priredi-
tve pa so gostujoči učitelji izbrali še najizvir-
nejše maske naših učencev. Popoldne so 
devetošolci pripravili šolski ples, na katerem 
smo izjemno uživali. Italijanski učenec Enrique 
je celo zmagal v plesni točki. 

V sredo smo si ogledali šolo v Mostah, nato 
pa so učenci iz Italije skupaj s svojimi profesorji 
ponovno odšli v Ljubljano. Četrtek je bil zadnji 
dan izmenjave. Po pouku smo obiskali Bled, 
kjer smo videli grad, otoček in sneg, ki v Rimu 
ni pogost. Gostom smo postregli še s slavnimi 
blejskimi kremnimi rezinami. Po zadnjem dru-
ženju z našimi obiskovalci ter po skupni večerji 
smo italijanske učence odpeljali nazaj v njihov 
hotel. Tam poslavljanju ni bilo konca. Rokovali 
smo se, objemali, si izmenjevali telefonske šte-
vilke ter jim mahali celo iz avtomobilov. Nihče 
si ni želel, da bi se naše poti že razšle, saj smo 
postali resnično dobri prijatelji. 

Ta teden ni le razblinil napačnih predstav o 
ljudeh iz tujih dežel, temveč je zgradil trdne 
vezi med prej popolnimi tujci. Sami pa smo se 
urili v samostojni organizaciji, improvizaciji ter 
dogovarjanju. Teh spretnosti v naši generaciji 
primanjkuje in take izkušnje so neprecenljive.

Boštjan Dobnikar, 8. b

COMENIUS V MOSTAH
Učenke dramskega krožka smo dobile nalogo, 
da se predstavimo učiteljem in učencem, ki so 
nas obiskali v okviru projekta Comenius. Če-
prav smo imele malo časa za pripravo, smo se 
nastopa veselile.

V sredo, 5. 3., smo ob 10.30 sprejeli goste. 
Ob vstopu v šolo jih je pozdravil sošolec Mark 
s svojo harmoniko in jih spremljal v športno 
dvorano, kjer smo za zaveso odra čakale, da se 
program začne. Vse zbrane je najprej pozdravi-
la vodja naše šole, učiteljica Bernarda Hozjan. 
Potem se je začel naš program. Vsako točko 
smo napovedale v slovenskem in angleškem 
jeziku. Igrico smo zaigrali tako, da so že preko 
nje (in ozadja) lahko razbrali, kaj se dogaja. Na 
harmoniko je zaigral še učenec 3. razreda, Jaka 
Blaž, pesmico o vrabčku so zapeli drugošolci. 

Zaplesale smo belokranjsko kolo in na koncu 
vsem znan ples The fox. Brez treme seveda ni 
šlo, a smo bile vesele, da so nam vsi v dvorani 
zaploskali po vsaki točki. Glasba in ples nas, ne 
glede na jezik, torej vseeno povezujeta. 

Po nastopu so učenke, ki obiskujejo kle-
kljarski krožek, gostom pokazale, kako se kle-
klja. V avli šole so si tudi razstavo klekljarskih 
izdelkov naše upokojene učiteljice Stane Pi-
bernik. Klemen in Rok iz 5. b sta ob razstavi 
fosilov in kamnov gostom povedala nekaj za-
nimivosti s tega področja.

Med 3. šolsko uro so na vrata naše učilnice 
potrkali učenci – gostje iz Italije, ki so želeli 
videti, kaj delamo. Čeprav smo imeli sloven-
ščino, je Mark vzel v svoje roke spet harmoniko 
in ob njenih zvokih smo vsi zapeli tisto znano 
… Ti moja rožica. Izmenjali smo še nekaj be-
sed in se za tisti dan poslovili.

Učenke 5.b, ki obiskujemo dramski krožek

PUST V 2. B RAZREDU
V telovadnici smo se čudovito igrali. Plesali 
smo tudi vlakec. (Neli Miklavčič)

Meni je bil najbolj všeč Jakob, ker je imel 
plašč in kristal ter lepo frizuro. (Tine Jenko)

Meni je bilo všeč, ker sem šel doma po hišah 
in sem zaslužil veliko denarja. V šoli je bilo 
tudi veselo. Veliko smo se igrali in potem odšli 
v razred. (Aljaž Bizjak)

Meni je bilo všeč v telovadnici, ker smo se 
drug drugemu predstavili, pa tudi, ko smo ple-
sali. Veliko mask mi je bilo všeč. Najlepši pa 
so mi bili pirati, ker sem bil tudi sam eden od 
njih. (Matevž Hribar)

PUSTNI DAN V 3. C
V kaj si se našemil in kaj ti je bilo na ta dan 

najbolj všeč?
Bila sem starka. Všeč mi je bilo, ko sem s 

sošolko hodila od hiše do hiše. (Ana Holc)
Bila sem turška princesa. Najbolj sem bila 

vesela, ko so k meni za moj rojstni dan prišli 
vsi povabljenci, našemljeni v pustne maske. 
(Tonka Novak)

Letošnje leto sem se našemila v pingvina. 
Všeč mi je bilo, ko sem videla, da je v pingvina 
oblečen tudi moj bratec. (Maruša Korbar)
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DRUŠTVA

Na občnem zboru Planinskega društva Komenda 
se je 8. marca zbralo 55 članov in članic, ki so se 
ga udeležili tudi predstavniki sosednjih društev. 
Med udeleženci je bil tudi predstavnik PZS, ki je 
istočasno zastopal tudi Meddruštveni regijski 
odbor, predstavnik PD Kamnik, ki je prinesel 
dobre želje odbora tega društva in pozdrave 
GRS – postaje Kamnik. Od planinskih društev 
sta bila navzoča  predstavnika PD iz Moravč in 
Mengša, pozdrave pa sta v imenu članstva prine-
sla tudi predsednica Društva narodnih noš na 
Komendskem in predstavnik DU Komenda.

Začetek zbora je popestril s svojim petjem 
ženski pevski tercet, glasbeni del pa so prispe-
vali učenci glasbene šole – člani šolske planin-
ske sekcije.

Uspešno preteklo leto za planince
Predsednik PD Zoran 

Sodnik je svoje poročilo 
pričel vedrega obraza, saj 
je takoj na začetku zago-
tovil, da je društvo po več 
letih »prišlo na zeleno 
vejo«.Poplačani so vsi 
dolgovi in je tako društvu 
za prihodnje leto zagoto-
vljeno poslovanje brez 
dolgov in je s tem omo-
gočeno, da bodo skrb po-
svetili dopolnitvi osebne 
varovalne opreme za 
gorske ture in v potreb-

nem obsegu še za vse ostalo, kar društvo potre-
buje za normalno delo. Vsi odseki so delovali v 
skladu z lanskim delovnim načrtom, le poho-
dnikom v gore je včasih vreme skalilo načrte. 
Na zapisano lahko navežemo tudi načrte za te-
koče leto, ki bodo posvečeni predvsem poveča-
nju članstva, saj se število mladih pla-
nincev po končani osnovni šoli občutno 
zmanjša, čeprav  je delovanje šolske 
sekcije na Osnovni šoli več kot vzorno 
in vredno pohvale. Izvedli so vse načr-
tovane izlete in ture, tabor je brezhibno 
uspel, gotovo tudi pedagoški delavci 
vlagajo velik del svojega znanja in 
truda v vzgojo. Tudi starši, ki se tabora 
udeležijo, pohvalijo dobro organizacijo 
in vsebinsko polnost del. Za letos je 
načrtovan tabor mladih planincev na 
Pokljuki. Z večnimi problemi huliganstva v 
planinah se ukvarjajo markacisti, ki jim nepridi-
pravi lomijo smerokaze, gorski kolesarji pa ne 
dajo miru pohodnikom na njihovih poteh, pa 
tudi varuh narave bi lahko kako gorko povedal.

Letos bo izpolnjena tudi želja in potreba 
športnih plezalcev, saj bo uradno odprtje v času 
praznovanja občinskega praznika. Morda bo 
tudi plezalna stena navdušila mlade, da bodo 

okusili čare plezanja in znali ceniti dober 
»ošvat«, če bodo plezalne poti v planinah po-
stale njihova potreba in veselje.

Dve sekciji v eni – Škrjančki in Bosonogi – 
vse je šlo po načrtih (če jih ni skazilo vreme). 
Pohodov na Šenturško goro je bilo 12. Najbolj 
zavzeti ljubitelji Šenturške gore so bili:

Med nežnim spolom je bila največkrat na 
Šenturški gori Iva Lončar – 364 krat, Ivanka 
Žulič 339 krat in Majda Drolec 318 krat. Pri 
obiskih sta oba spola kar enakopravna – med 
moškimi je bil najbolj vztrajen Peter Lončar st. 
za seboj ima 345 vzponov, Franc Drolec 321 in 
Pavel Žvelc 222 vzponov. Na pohodu bosono-
gih si je pete navkreber in nazaj brusilo 108 
udeležencev. Oboji so letni načrt izpolnili, za 
letos ostaja nespremenjen.

Predloženi načrt planinskih pohodov v leto-
šnjem letu predvideva 23 planinskih pohodov, 
od tega 6 zimskih. Načrtujejo tudi 5- dnevni 
planinski tabor in vzpone v »ta pravo« visoko-

gorje – načrt bo objavljen čim prej.
Ker je delo blagajničarke po dolgoletnem 

sodelovanju prenehala Andreja Kern, doseda-
nja blagajničarka, je bila na to mesto soglasno 
imenovana Vesna Jurkovič.

Priznanja PD Komenda so dobili: Marija 
Škrabar, Janez Lončar, Peter Zmrzlikar, Majda 
Drolc, Franc Drolc, Pavel Žvelc, Franc Vidmar, 
Andreja Kern in Franc Štern.     Tone Ogorevc

Pred samim občnim 
zborom Lovske 
družine Komenda, 
ki je bil v lovskem 
domu 11. februarja, 
je Lovska družina 
imela 28 članov. Po 
volitvah nas je sedaj 
34. Sprejeli smo pet 
pripravnikov in čla-
nico z že opravlje-

nim lovskim izpitom. 
Danes biti lovec in delovati v skladu z nače-

li lovstva ni preprosto. Po eni strani del javnosti 
razume lovce kot ubijalce živali; drugi spet 
menijo, da je divjad zgolj za škodo in bi jo bilo 
zato ponekod najbolje kar iztrebiti. Zato se 
danes ljudje težko odločajo za članstvo v lo-
vskih družinah, saj so lahko hitro tarča neodo-
bravanja v svojem kraju. S takimi težavami in 

Sodelovanje v dobro narave in okolja
dilemami smo se kar nekaj časa srečevali tudi 
v naši lovski družini. Skratka, biti lovec ni sa-
mo znati streljati. Lovec mora danes spoštova-
ti utemeljen in predpisan odstrel v lovišču. In 
temu smo zavezani tudi komendski lovci.

Pri delu pa imamo lovci na Komendskem še 
en osnovni temelj. Gre za nadaljevanje tradicije 
Lovskega kluba Komenda iz leta 1921 in nada-
ljevanje takratnih naprednih idej. Naši lovski 
predniki so, čeprav bi lahko mirno kot posame-
zni zakupniki lovili v svojem zakupljenem lo-
višču, ustanovili lovski klub. Ta pa ni deloval le 
po nacionalnem principu nasproti takratni tuje-
govoreči gospodi, temveč tudi lokalno s pou-
darjanjem kraja, iz katerega je izhajal.

In tako smo se na drugo nedeljo svečana le-
tos zbrali člani LD Komenda, da se ozremo na 
dosežke preteklega leta in si zastavimo cilje za 
naprej. Lani (2013) smo sile in znanje posveti-
li predvsem odnosom v družini in naši osnovni 

dejavnosti, izvajanju del v lovišču in realizaci-
ji predpisanega izvzema divjadi. V tem času 
smo pregledali naša pravila, pripravili sveženj 
popolnoma novih aktov, ki smo jih pregledali, 
uskladili in potrdili. Pregledali smo tudi celo-
tno delo in izpolnjevanje koncesijskih pogojev 
republiškega inšpektorata. 

Letos bomo še posebno skrb namenili izo-
braževanju pripravnikov. V načrtu pa imamo 
tudi temeljito prenovo doma in ureditev okoli-
ce, saj trenutno neurejeno nasipavanje zares 
zelo kazi okolico in varovanje okolja ter cesto.

Na občnem zboru smo izvolili nove organe 
LD Komenda. Starešina bo še naprej Goran 
Peršin, za okoljskega varuha pa smo izvolili dr. 
Jerneja Zupančiča.

Občanom Komende pošiljamo lovski poz-
drav in želimo, da bomo sodelovali v dobro 
vseh, predvsem pa narave in okolja.

Lovci LD Komenda

Goran Peršin
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V lanskem letu je v telovadnici Pinela centra 
Kamnik (Ljubljanska 3D) že začela z vadbo 
manjša skupinica otrok. V mesecu marcu je 
sledila registracija Judo kluba Kamnik, v leto-
šnjem šolskem letu pjudo v osnovnih šolah na 
območju občine Kamnik izvajajo kot izven 
šolsko dejavnost in sicer na Osnovni šoli 
Stranje, Osnovni šoli Frana Albrehta in Po-
družnični šoli Nevlje. Judo tako v naši občini 
vadi lepo število otrok in skupaj z dvema sku-

Prva sezona športnega boja v malonogometni 
zimski ligi v športni dvorani Komenda je za-
ključena. Tekmovalo je 13 ekip iz širše okolice 
in lepo je bilo videti, kako ljubitelji hodijo igrati 
in gledati ta zelo priljubljen šport. Redna sreča-
nja, ki so bila vsako nedeljo od 10. 11. 2013 do 
9. 3. 2014 so podala končnega zmagovalca. 
Potekali so izenačeni dvoboji ekip v prvem delu 
lige, kjer se je vseh 13 ekip srečalo vsaka z 
vsako. Glede na razvrstitev prve lestvice, se je 
kasneje v drugem delu lige lestvica razdelila na 
dve skupini. Skupino A (1-7) in skupino B (8-

Judo klub Kamnik
V njem vadijo tudi mladi iz Komende.

pinama judo vrtca, je v ta zanimiv šport vklju-
čenih že skoraj 80 otrok.

Ob slavnostnem odprtju v Pineli center Ka-
mnik in pestrem športnem dogajanju so nam 
nekaj prvin juda predstavili otroci prvega 
judo kluba v Kamnik. 5-letna predstavnica 
judo vrtca DBV Komenda, začetni tečajni-
ki, otroci stari od 6 do 12 let ter judoisti brat-
skega društva borilnih veščin Komenda so 
več kot uspešno prikazali svoje športne spo-
sobnosti, ob koncu pa so jih obiskovalci nagra-
dili z bučnim aplavzom in prijetnimi vzkliki 
spodbude.

Videli smo judo kot hujše prisilno sredstvo 
telesne sile za obvladovanje storilcev kazni-
vih dejanj v policiji in varnostni službi v iz-
vedbi policijskih inštruktorjev PPSA Elvisa 
Podlogarja in Bojana Popovića ter Damjana 

Rota (R-UNIGARD).
Udeleženci slavnostnega dogodka so bili 

tudi vrhunski športniki, in sicer olimpijki 
Raša Sraka-Vuković in Vlora Beđeti, olim-
pijec Sašo Jereb ter nekdanji olimpijec in da-
nes selektor kadetskih selekcij Štefan Cuk.  
Pozdravila pa jih je tudi predsednica Judo 
kluba Kamnik Janja Lamut, ki skupaj z Bo-
štjanom Veinhandlom skrbi za mlade navdu-
šence juda naše občine.

Judoisti so ob slovesnosti dokazali, da so 
uspešni tudi na drugih področjih. Učenca 
Osnovne šole Frana Albrehta sta namreč po-
skrbela za glasbeno popestritev, s kitaro se je 
predstavila Ela Urankar, Maj Blažič pa je 
dvorano napolnil z zvoki trobente. Z ritmi ori-
entalskega plesa je navdušil nastop Alje Shaar, 
vezna beseda pa je pripadala Mihi Orešniku.

Prireditev Skoki 2014 bo, ko bodo izpolnjeni 
vsi pogoji za našo prireditev. Veliko ljudi nas 
je po novoletnih praznikih spraševalo, kdaj 
bodo skoki na Gori. Vsem smo dejali, mi se ne 
predamo, enkrat bodo že, če ne prej pa konec 
februarja. Pa smo se ušteli!? Ne, leto je še 
dolgo in zakaj ne bi bili mogoče v decembr-
skem času, leto pa je še vedno 2014. Na začet-
ku leta je bilo nekaj hladnih noči in že smo 
pripeljali snežni top iz naše lope ter ga takoj 
»zalaufali« na maximum za izdelavo snega. 
Ker vreme ni bilo 100% namenjeno izdelova-
nju umetnega snega, se seveda kup snega ni 
povečeval po naših pričakovanjih. Kasneje je 

Prireditev Skoki 2014
padlo še nekaj naravnega snega in že smo 
imeli plan B, da bomo navozili na skakalnico 
naplužen sneg s parkirišč in tekmovanje je bilo 
že skoraj zagotovljeno. A kaj, ko vedno pride 
ta skoraj. Dvignile so se temperature in sneg se 
je v dveh dneh stopil. Imeli smo vode za kakšen 
bazen. Sledil je še žled in nam napol podrl leta 
2012 zgrajen napovedovalni stolp. Letos nas je 
sreča res zapustila, saj nam je jeseni nevihtna 
ujma podrla tudi pol brunarice ob vznožju 
skakalnice. Upamo da se bo vse uredilo do 
konca leta, saj načrtujemo našo 19. tradicional-
no prireditev za december 2014. Naši skoki 
imajo za našo vas Gora in seveda občino Ko-

menda lepo prepoznavnost daleč naokoli in bi 
bilo škoda, da bi izgubili takšno prireditev za-
radi naravnih katastrof. Da je društvo res zelo 
resno, se lahko samo spomnimo, kako je lansko 
leto napolnilo Kulturni dom Komenda in pri-
peljalo vrhunskega šampiona Jaroslava Sakala 
ter naredilo zelo lep kulturni dogodek ob 
20-letnici ustanovitve DSKG. 

 Seveda pa člani društva nismo počivali, 
ampak smo v športni dvorani Komenda izpe-
ljali 1. zimsko malonogometno ligo DSKG 
Gora. Imamo pa seveda polno načrtov za po-
mlad, poletje… Več o tem pa drugič. 

Športni pozdrav, Jože Šimenc

Zimska malonogometna liga SKG Gora
13). Tu se je pravi boj med seboj ma-
ksimalno izenačenih ekip šele razvnel, 
saj sta bili obe skupini neodločeni 
prav do konca, se pravi zadnjega kro-
ga zimske lige. Absolutnega zmago-
valca tekmovanja je podal od 133 te-
kem povsem zadnji obračun, ki je 
potekal pred nabito polnimi tribunami 
v športni dvorani, med ekipama Poče-
ne gume in Šerifi . Tako so ekipa Poče-
ne gume postali zmagovalci 1. zimske 
lige v Komendi. Nagrado za najbolj-
šega strelca lige je prejel član ŠD 
Dragomelj Pšata Blaž Rožman. 

Najboljši vratar lige pa je bil član domače 
ekipe SKG Gora Miha Pavlinič. Pohvale in 
čestitke za igro pa si zaslužijo prav vse udeleže-
ne ekipe. Bravo!

Veseli in ponosni smo, da je 
otvoritvena zimska liga potekala 
brez težav, ob veliki udeležbi ra-
dovednih ljubiteljev nogometa. 
Bila je izenačena, zanimiva. Skrat-
ka projekt nam je uspel. Velik po-
kazatelj dobre organiziranosti je 
že zanimanje za 2. zimsko ligo, ki 

je še precej daleč (a tako blizu), prav tako tudi 
žalostni pogledi, ker je že konec in obljuba 
ekip, da se vidimo prihodnje leto. Upamo in 
verjamemo, da lahko tako velik projekt pelje-
mo naprej tudi v prihodnje.Več rezultatov in 
informacij na: https://www.facebook.com/
zimskaliga.komenda?fref=ts.

Lestvica: 1. Počene gume (Kamnik), 2. ŠKD 
Peče (Moravče), 3. Šerifi  (Trzin), 4. Krive noge 
(Ljubljana), 5. Kantina team (Cerklje), 6. Šd Loka 
(Mengeš), 7. ŠD Dragomelj Pšata (Dragomelj), 
8. Izolacija Korač (Kamnik + Komenda), 9. Ful-
lwood (Komenda), 10. DMD Petarde (Domžale), 
11. SKG Gora (Komenda), 12. Mulci (Komen-
da), 13. Dingo bar (Cerklje + Komenda)

Klemen Slapar, 
član Skakalnega komiteja Gora 

ŠPORT IN REKREACIJA
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Tekmovalci so že ob zaključku prvih  priprav 
za datum 22. marec, kjer se prične prvi državni 
turnir za državno prvenstvo v kickboxing 
športu v Zagorju ob Savi. Izobraževali so se 
tudi ob prvi pomoči v športu, sodniškem točk-
ovanju in pravilih. V letošnjem letu se bosta 
tekmovalki udeležili, mednarodnih open tur-
nirjih, svetovnih pokalih v Avstriji na Tirol-
skem meseca aprila, meseca junija Svetovnem 
pokalu v Italiji, meseca septembra pa ju čaka 
Svetovno kadetsko prvenstvo v Riminiju v 
Italiji.

Da male sive celice naših šahistov delujejo 
brezhibno, dokazujejo uspehi, ki so jih dosegli 
na Regijskem medobčinskem tekmovanju15. 
2. v Litiji in na državnem prvenstvu 15. 3. v 
Slovenj Gradcu.

Na Regijskem medobčinskem tekmovanju, 
kjer se je pomerilo 30 igralcev iz 10-občin, so 
sodelovali Anton Trebušak, Alfonz Hrovat in 
Pavla Košir; Anton Trebušak je zasedel 3. me-

Državno šahovsko prvenstvo mladih
POSAMIČNO DO 8, 10, 12, 
14, 16 in 18 LET - Tekmovanje 
je bilo na Otočcu od 22. do 28. 
2. 2014. Uspešno je nastopilo 
21 mladih igralk in igralcev. 
Osvojili smo štiri prva mesta 
(33%), dve drugi in eno tretje 
mesto, to je cca 20% prvih treh 
mest in še šest mest med prvih 
deset. V skupini deklic do 8 let 
je zmagala Vesna Mihelič. V 
skupini deklet do 16 let je 
zmagala Laura Unuk. V sku-
pini deklet do 18 let je zmaga-
la Caterina Leonardi, v sku-
pini dečkov do 8 let je zmagal 
Jani Paternoster. II. mesto 
sta osvojila: Teja Vidic – skupi-
na deklet do 16 let, 
Jan Šubelj – skupina 
dečkov do 10 let. III. 
mesto je osvojil Seba-
stijan Markoja – sku-
pina fantov do 18 let. 

V POSPEŠENEM 
ŠAHU DO 8, 10, 12, 
14, 16 in 18 LET - 
Tekmovanje  na Oto-
čcu 1. 3. 2014. Uspe-
šno je nastopilo 22 
mladih igralk in igral-
cev. Osvojili smo dve 
prvi mesti, štiri druga 
mesta, eno tretje mesto 
in še sedem mest med 

Šahisti DU na regijskem in državnem prvenstvu
sto, Pavla Košir se je neposredno uvrstila na 
državno prvenstvo, kamor je uvrščena tudi ce-
lotna ekipa.

Na Državnem prvenstvu je med 32 igralci 
kot posameznik  Anton Trebušak  prišel na 12. 
mesto, Pavla Košir pa je med 14 udeleženkami 
dosegla odlično 3. mesto.

Tako med posamezniki kot ekipno naši upo-
kojenci dosegajo zavidanja vredne rezultate. 

Številčno skromna ekipa vabi medse vse upo-
kojence, ki jim je mar bistrenje duha in redni 
treningi, ki vedno minevajo v prijateljski druž-
bi. Igralni dnevi so vsak ponedeljek v društve-
nih prostorih na Glavarjevi 104. Vsak se jim 
lahko pridruži neposredno, ali pa se predhodno 
pogovori z vodjo šahovske sekcije Antonom 
Trebušakom, na tel. št. 01-8342-154.

Tone Ogorevc

Teja in Hana 
Mihelčič

Teja in Hana v sredini

Državno prvenstvo mladih in prejemniki pokalov

prvih deset. V skupini deklic do 10 let je 
zmagala Ana Pibernik. V skupini fantov do 
18 let je zmagal Sebastijan Markoja. II. me-
sto so osvojili: Vesna Mihelič – deklice do 8 
let, Laura Unuk– skupina deklet do 16 let, Jani 
Paternoster – skupina dečkov do 8 let, Jan 
Marn – skupina dečkov do 10 let. III. mesto je 
osvojil Mark Šketa – skupina fantov do 14 let.

6. TURNIR SREDNJEŠOLCEV v Lju-
bljani 4. 3. 2014. Caterina Leonardi je osvojila 
2. mesto.

LIGA MLADIH SLOVENIJE 5. TUR-
NIR v Ljubljani 14. 2. 2014. Osvojili smo 1. 
mesto Jan Šubelj, 9. mesto Mark Šketa, 14. 
mesto Katarina Mazzini, 15. Matej Mlakar, 16. 
mesto Jani Paternoster, 36. mesto Jošt Paterno-
ster, 37. mesto Darja Paternoster.

Poglajen Franc

Državno pospešeno prvenstvo  deklice do 10 let

Zmagovali 2. turnirja najmlajših 2014

ŠAH, KICKBOXING
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Odšli so…

Poročilo Policijske postaje v Kamniku za mesec februar ne bi bilo nič nena-
vadnega, če bi ne pisalo o posledicah naše nepremišljenosti in kar malomar-
nega odnosa do lastnega premoženja. Vlomi v poslovne objekte in trgovine 
niso več posebnost; prav tako niso posebnost vlomi v avtomobile, ki jih 
imajo lastniki za razstavni prostor vsega, kar imajo vrednega s seboj.

Zato na priporočilo Policije opozarjamo vse voznike, naj v avtomobi-
lih (zaklenjenih, ali pa tudi ne ?), ne puščajo torbic, denarnic, zlatnine, 
tehničnih predmetov, dokumentov in ostalih predmetov, ki bi zamikali 
nepridiprave, da se jih polastijo.

VLOMI so kar stalnica kaznivih dejanj pri nas. Tako je bilo 26. 2. 
vlomljeno v objekt v Suhadolah, kjer so orodja »dobila noge«, enako se 
je zgodilo 14. 2. podjetju na Potoku, kjer je bilo odtujenih nekaj prodaj-
nih artiklov. V Mostah so bila »na udaru« vlomilcev tri vozila. 11. 2. je 
bilo vlomljeno v dva avtomobila, kjer sta bili na razpolago nepridipra-
vom denarnici; 25. 2. pa je iz avtomobila izginil prenosni računalnik. 

Da maščevanje ali objestnost ne poznata meja, kaže poškodovanje 
pnevmatik na vozilu, ki se je 2. 2. zgodilo v Mostah. Pobalinstvo ali 
neizživete sanje o umetnosti je morda začutil »malar«, ki je 14. 2. po-
škodoval fasado na objektu v Komendi.

Da so SPORI med sorodniki k sreči dokaj redki, a vseeno moteči in 
skrajno neprimerni, ki včasih terjajo tudi posredovanje Policije, kaže 
spor, ki se je zgodil 16. 2. v Suhadolah. Kaj pa o tem govori načelo 

Vremenska ujma, kakršna je konec januarja in v začetku februarja pri-
zadela slovenske gozdove, je velika katastrofa za fl oro ter favno naših 
gozdov. Ta ujma je pokazala, kako nepredvidljiva ter neukrotljiva je 
narava. Strokovnjaki iz zavoda za gozdove so že ocenili, kakšna je pri-
zadetost gozdov, kako pa je to katastrofo preživela divjad, še ni nobene 
ocene. Šele ko bodo zabrnele motorne žage in gozdna mehanizacija, 
bomo prišli do prave podobe. 

Zato se lovci Lovske družine Komenda obračamo na vas občane 
in lastnike gozdov, da nam sporočite, če boste pri spravilu lesa, ki je 
bilo podrto od žleda, našli ostanke poginule divjadi. 

Prepričani smo, da pod ogromnimi kupi podrtega drevja ležijo ti 
ostanki divjadi, ki ni mogla pobegniti pred padajočim drevjem. Zaradi 
evidence odvzete divjadi iz narave bi nam ti podatki bili zelo v pomoč.

O najdenih ostankih divjadi vas prosimo, da obvestite gospodarja 
Lovske družine Komenda na telefon 051 437 604 (Alojz Krek).

Že v naprej se vam lepo zahvaljujemo za sodelovanje.
Za LD Komenda

gospodar Alojz Krek

Ko tvoje zaželimo si bližine,
gremo tja, v ta mirni kraj tišine,
kjer prebivaš ti sedaj.
Tam srce se tiho zjoče,
saj verjeti noče,
da te več med nami ni.

V SPOMIN

8. aprila mineva žalostno leto dni, od-
kar nas je zapustil naš dragi

ANTON PLEVEL 

Vsem, ki se ga spominjate z lepo mislijo ali obiskujete njegov grob, 
iskrena hvala.

Vsi njegovi.

Vsega po malo, pa vseeno preveč
medsebojnega spoštovanja in etike? V takih primerih oboje zaspi!

PROMETNE NESREČE so 3 krat povzročile hudo kri in zastavljajo 
dvoje vprašanj. V Nasovčah je na glavni cesti 4. 2. led z enega vozila 
»preskočil« na drugo vozilo. Poduk: na strehi ne vozi ledu; je prepovedano 
in nevarno. Na isti cesti se je v Komendi zgodila nenavadna nesreča. Voz-
nik je 8. 2. povozil psa. Če je bil pes neprivezan in primerno velik, je pri-
merno velika tudi škoda in seveda odgovornost lastnika. Na Šolski poti v 
Komendi je 13. 2. vozilo trčilo v drog javne razsvetljave. Kaj pa prepoved 
vožnje na tej poti, ki je namenjena predvsem varni hoji šolske mladine? 
Upajmo, da bodo vse tri nesreče dobile epilog na pristojnih organih. 

Lepo pomlad in vsestransko varnost vam želim!
Tone Ogorevc Obvestilo

občankam in občanom občine Komenda

Ana Grilc, Križ 20, stara 86 let

Dan žena, 8. marec, je bila sončna sobota, ki so jo člani našega planin-
skega društva izkoristili za čiščenje obeh poti na Šenturško goro iz 
Jurčkove Dobrave.

Ob osmih zjutraj se je zbralo osemnajst parov pridnih rok, od tega 
celo en in edini par ženskih: Majda Drolec pač ne manjka nikjer, kjer se 
pokaže delo. Bilo je osemnajst članov planinskega društva, od tega 
štirje markacisti. Brnelo je pet motornih žag, ostali pa so sekali in odme-
tavali požagano, polomljeno in podrto vejevje, ki je pohodnikom pre-
prečevalo lahkoten korak.

Razdelili so se v dve skupini: ena je krenila po poti čez Skalco in 
druga po zaloški strani. Na sredini poti so se okrepčali s pijačo in kavico, 
potem pa so se lotili dela še na zgornjem delu poti. Na Šenturški gori je 
gostišče Pavlin sponzoriralo malico: kislo zelje in pečenico. Za to smo 
mu zelo hvaležni.

Na poti v dolino so še kaj malega za seboj pospravili, so pa zato od 
Komendske Dobrave do planinskega doma imeli toliko več dela. Za-
ključili so šele okrog pol štirih popoldne. Utrujeni, a zadovoljni se jih je 
potem večina udeležila občnega zbora PD Komenda.

Poti so zdaj prehodne, vendar še zdaleč ne tako lepe, kot so bile pred žle-
dolomom. Še je potrebno stopiti čez kakšno deblo, v krošnjah je veliko uje-
tega vejevja, ki lahko pade na tla, še posebej ob vetrovnem vremenu. Torej 
previdnost še nekaj časa ne bo odveč. Marsikaj bo potrebno še narediti, med 
drugim tudi »obvoz« nad podrtimi bukvami na vrhu zaloške strani. 

Pa vendar, v imenu Škrjančkov in drugih ljubiteljev Šenturške gore - 
zahvala vsem, ki so združili moči in potrošili svoj čas v skupno dobro.

Za PD KomendaVesna Jurkovič

Po žledolomu!
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V Aplenci tudi v letu 2014 nadaljujemo akcijo NA PREŽI in podeljuje-
mo ČEBELO IN OSAT. Predloge in pobude (na GSM 031 638 699 ali 
urednistvo.gok@komenda.si oz. andrej.zalar@siol.net) dajejo lahko 
vsi občani, naslove na željo ne objavimo.

ČEBELA IN OSATČEBELA IN OSAT
Marec 2014

ČEBELE so priznanje in vzor za delo in skrb na različ-
nih področjih, OSATI pa ogledalo, ki nam ni za vzor. 

NA PREŽI

KUD Vrhpolje ZMEDA NAD ZMEDO - Veseloigra v soboto, 29. marca 2014, 
ob 19. uri v Kulturnem domu v Komendi. Vstopnice naprodaj eno uro pred 
predstavo.

Dramska skupina Križ ZATE DRAGA MATI - Lepo povabljeni na prireditev 
ob materinskem dnevu v nedeljo, 30. marca 2014, ob 16. uri v Dom krajanov 
na Križu. Nastopa Komorni pevski zbor Šutna iz Kamnika, ki bo s pesmijo in 
besedo predstavil Ljubezen na vasi. Gost bo nastopil Tomaž Plahutnik s citrami. 
Vstopnine ni. Prostovoljni prispevki!

DU Komenda-Pohodniška sekcija NA JAKOBA - Izpred trgovine s sadjem 
v Mostah v soboto, 29. marca, ob 8.30 na Jakoba nad Medvodami.

TD Komenda TRŽNICA in BUTARICE - Aprila bo Tržnica na Koželjevi 
domačiji na Gori v soboto, 5. aprila, ko bodo imeli tudi delavnico v izdelovanju 
velikonočnih  butaric. Tržnica pa bo tudi v soboto, 19. aprila.

Društvo prijateljev športa FINALE DEBITEL ODBOJKARSKE LIGE - V 
Športni dvorani v Komendi bo v soboto, 12. aprila, ob 13. uri fi nale odboj-
karske lige v ŠD Komenda. Razpored tekem in dodatne informacije: www.dru-
stvo-dps.si 

SREČANJE PRI MLINČKIH - Tradicionalno meddruštveno srečanje poho-
dnikov pri Mlinčkih bo 26. aprila. Odhod izpred cerkve v Suhadolah ob 8.30.

NA LIPOVEC - Pohodniki bodo 3. maja odšli na pohod iz Špitaliča na Lipo-
vec. Odhod ob 7.30 izpred trgovine s sadjem v Mostah. 

DU Komenda - Izletniška sekcija že sprejema prijave za dvodnevni izlet v 
Mantovo, Parmo in Cinque Terre, ki bo 22. in 23. aprila. Prijave: Marija 
Špehonja, tel.: 031- 405 - 303 in vaški poverjeniki. 

DU Komenda -Kolesarska sekcija NA SREČANJE PRI MLINČKIH – Sku-
pinsko bodo odpeljali na srečanje 26. aprila ob 8.30 izpred cerkve v Suhadolah.

* * *
ČIRE ČARE za najmlajše – Vsako soboto, od 10.00 do 12.00, v Mravljišču 
potekajo raznovrstne ustvarjalne delavnice za otroke od 4 do 7 let.

NAPOVEDNIK
marca, aprila, maja ...

PETKOVE KUHARIJE za osnovnošolce – Vsak petek, od 18.00 do 20.00, 
otroci od 8 do 12 let ustvarjajo v kuharski delavnici, ki poteka v Mravljišču.

HIP HOP za mlade – Plesne vaje potekajo v plesalnici kulturnega doma vsak 
torek, od 18.00 do 19.00.

LIKOVNA USTVARJALNICA – Vsako sredo, od 20.00 do 22.00, mladina in 
odrasli v Mravljišču likovno ustvarjamo in izdelujemo okrasne in uporabne iz-
delke iz raznovrstnega materiala. 

ZUMBA – Vsako nedeljo, od 19.45 do 20.45, izvajamo plesno (telo)vadbo za 
mladino in odrasle, ki poteka v dvorani Gasilskega doma Komenda. 

ČEBELA – Šolsko 
partnerstvo Comenius 
povezuje najmanj tri 
šole iz najmanj treh 
različnih držav EU. V 
začetku marca je bilo 
tako v gosteh v Komen-
di 27 učiteljic, učiteljev in učencev iz partnerskih šol 
OŠ Komenda Moste iz Italije, Anglije in Francije. 
Profesor Boštjan  Železnik je pri teh projektih pravi 
veteran. Tudi tokrat je bil zaslužen za prepoznavnost 
imena Komenda v Evropi, zato gre njemu Čebela Marca 2014

OSAT – Lovci Lovske družine  
Komenda so na letošnjem volil-
nem  občnem zboru za starešino 
7-članskega upravnega odbora 
ponovno izvolili Gorana Perši-
na. Pri delu za naprej pa so bili 
še posebno kritični do okolja in 
neurejenega nasipavanja v oko-
lici doma. Morda jih bo z leto-
šnjo pomladjo »pomagal« ure-
diti tale Osat.

ČEBELA za Marec 2014

OSAT za Marec 2014
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Termalna voda v Snoviku je brez primesi, bogata je z magnezijem, kal-
cijem in koristnimi minerali. Voda blagodejno vpliva še posebej za tiste, 
ki imajo bolečine v hrbtenici, nepravilno držo, pomaga pri artrozi, išija-
su, poškodbah meniskusa in preventivi osteoporoze. V Termah Snovik 
imamo več kot 1000 kvadratnih metrov vodnih površin v notranjih in 
zunanjih bazenih. V notranjem bazenu je temperatura vode 32 – 36 °C. 
Uživate lahko ob masažnem bazenu, vodnih hudournikih, podvodnih 
masažah, slapovih in talnih gejzirjih.  

Dnevno je na voljo brezplačno vodna telovadba. Ob sredah, petkih 
in sobotah je NOČNO KOPANJE. - Wellness: Terme so prava 
oaza dobrega počutja. Za to poskrbijo suha fi nska savna s presvetli-
tvijo himalajske kristalne soli, parna turška savna z očiščevalnimi 
aromami, ledena frigo savna z -5 stopinj C, krožna bazenčka za knaj-
panje, kad s toplo vodo in pitnik termalne vode. Gostom so na voljo 
tudi številne masaže in kozmetične storitve. - Kulinarika: Za kulina-
rične sladokusce je na voljo Restavracija Potočka, ki je znana pred-
vsem po okusnih domačih postrveh. - Bivanje: Gostom je na voljo kar 
71 apartmajev in 31 dvoposteljnih sob v hišicah na robu gozda. - Za 
poslovni turizem sta na voljo 2 seminarski sobi. - Klub Palčka Sno-
vička je klub za male navdušence. Otroke večkrat obišče Palček 
Snoviček. - Tuhinjska dolina je odlično izhodišče za potepanje. 
Brezplačna izposoja kolesa in nordijske palice, uporaba telovadnice v 
naravi (fi tnes in trim steza).

Dodatne informacije in rezervacije - Terme Snovik - Kamnik, 
Snovik 7, 1219 Laze v Tuhinju, Tel.: 080 8 123, E-mail: info@terme-
snovik.si, www.terme-snovik.si

Zdravilna termalna voda v Termah Snovik

Nagrade
1. nagrada - 2 dnevni kosili
2. nagrada - 2 vstopnici za kopanje in savno
3. nagrada - 3 krat vstopnica za 2-urno kopanje

Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA) po-
šljite na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda  DO 
VKLJUČNO  10. aprila 2014. Na kuverto napišite ime, priimek, na-
slov in Nagradna križanka. 

NAGRAJENCI Nagradne križanke VRTNI CENTER GAŠPERLIN 
v Aplenci Glasilu občine Komenda, številka 02/2014:

1. nagrada – Bon v vrednosti 30,00 € – ALENKA STEGNAR, TURN-
ŠE 4, 1233 DOB 
2. nagrada –  Bon v vrednosti 25,00 €  – JANA BOSTIČ, SADARJE-
VA ULICA 4, 1218 KOMENDA 
3. nagrada – Bon v vrednosti 20,00 €  – MELITA KVEDER, RAFOL-
ČE 70, 1225 LUKOVICA
 
Čestitamo! Nagrade lahko nagrajenci na podlagi prejetega potrdila in 
osebnega dokumenta uveljavljajo v  KMETIJA AG  d.o.o.,  VRTNI 
CENTER GAŠPERLIN, SUHADOLE 100, 1218 KOMENDA

Občani Komende imajo pri nas dodatni 15% popust ob nakupu 
prenosljive vstopnice (30 vstopov po 2 uri).






