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Volitve 2018
Spremenjena komendska razglednica

Še najlažje (in največkrat tudi naj ceneje) je položiti asfalt.
Za takšno spremembo razglednice pa so potrebni: lepa beseda, 
čas in (drugačen) denar... Ni mačji kašelj. 
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V NK Kalcer Radomlje, NK Komenda in NK Virtus smo z začetkom 
nove sezone stopili na še bolj utrjeno skupno pot. V sodelovanju 
med nogometnimi kubi smo videli vrsto prednosti za razvoj nogo-
meta v regiji in naredili nekaj, kar si v tem času skoraj ne moremo 
zamisliti in predstavljati: STOPILI SMO SKUPAJ!

Brez vere in vztrajnosti vseh treh predsednikov klubov, Matjaža 
Marinška (NK Kalcer Radomlje), Aleša Marinka (NK Komenda) in 
Dušana Balutta (NK Virtus) to zagotovo ne bi uspelo. In kateri razlogi 
so botrovali takšnemu sodelovanju ter zakaj. 

Matjaž Marinšek, NK Kalcer Radomlje: 
S tem projektom smo bazo igralcev razširili na več kot 600. Tako 

imajo naši trenerji veliko več možnosti, da fantom ponudijo boljši ra-
zvoj. Veseli me tudi, da smo vsi zadovoljni in da se v projektu ni okori-
stil samo eden. Vsi smo ponosni, da vsako leto napredujemo, da imamo 

na srečanjih nove ideje in zamisli. 

Aleš Marinko, NK Komenda: 
Ponosen sem, da sem del te čudovite 

zgodbe s katero dokazujemo nogometni 
javnosti, da HOČEMO, ZMOREMO, 
SMO. S prek 600 otroki, 5 naravnimi in s 
3 igrišči z umetno travo smo na vrhu no-
gometnega zemljevida v Sloveniji. Verja-
mem, da lahko postanemo prvi v regiji po 
kvaliteti in kvantiteti. Zahvala za ta pro-
jekt gre Matjažu Marinšku predsedniku 
NK Kalcer Radomlje.

Dušan Balutto: NK Virtus je »butičen 

OBVESTILO O SPREMEMBI 
SEDEŽA VOLIŠČA V KOMENDI

Za redne lokalne volitve v Občinski svet Občine Komenda in 
za volitve župana Občine Komenda, ki bodo 18. 11. 2018,

je sedež volišča št. 16401001
za volivce naselij: 

Breg pri Komendi, Gmajnica, Gora pri Komendi, Klanec, 
Komenda, Komendska Dobrava, Mlaka, Nasovče, Pod-
boršt pri Komendi in Potok pri Komendi

v prostorih Osnovne šole Komenda Moste, Glavarjeva cesta 37, 
1218 Komenda.

Občinska volilna komisija 
Občine Komenda

Skupaj smo lahko še močnejši!

klub« in  je popek vseh treh klubov; majhen a povezovalen. Kot predstav-
nik in idejni vodja NK Virtus vidim v sodelovanju veliko sinergij. Skupaj 
smo močnejši! Da stopamo po začrtani poti do ciljev za naše male, a veli-
ke korake, skrbita koordinatorja sodelovanja Robi Zorec in Gregor Urh. 

Koordinator Robi Zorec: Vsak igralec igra t.i. razvojni ekipi, se leto 
kasneje vrne na »veliko sceno«, zato pa se ni potrebno posloviti. Najbrž 
se s temi prestopi vsi igralci vedno ne bodo strinjali, vendar pa tako 
preprečimo odhod najboljših igralcev v druge sredine. S tem pa  ustva-
rimo ekipe igralcev, ki bodo v vrhu slovenskega nogometa. 

Koordinator Gregor Urh: Pri selekciji U12 bomo  celo leto imeli me-
sečne skupne treninge vseh treh klubov. Trenutno selekcijo zastopata dve 
ekipi; ena nastopa za NK Radomlje druga pa za NK Virtus z imenom ONŠ 
Virtus-Komenda. Tudi ekipa U13 je letos že grobo selekcionirana, tako da 
ena ekipa NK Radomlje nastopa v 1.MNZ, druga ekipa NK Komenda  pa 
v  3.MNZ. Ekipa U14 Komenda nastopa v zelo močni 2. MNZ ligi, kjer 
tekmujejo proti klubom kot so Domžale, Bravo, Olimpija, Ilirija...

Dogajati se je začelo že prej, bolj pa minuli mesec. Sedaj pa smo tik 
pred koncem tridesetdnevnih predstavljanj, prepričevanj, napovedovanj, 
obljubljanj... kaj bo, da bo, kako bo, kje bo, zakaj bo... Skratka BO. Ni pa 
kaj dostikrat slišati Če bo... in zakaj Ne, če Ne bo... Oziroma, če Ne bo, 
se skuša (ne žaljivo) povedati, da bodo drugi dobili zaradi »napake« vo-
lilcev pooblastilo... A žal, prav tisto, tako ali drugače žaljivo, stopa vse 
bolj že dober teden v ospredje. Bojim se, da meja kulturne kampanije 
(tudi pri organizatorjih zaradi celo bolj ali manj nekulturnih podžiganj) 
izgublja pri tem potrebno ločljivost... 

V naši lokalni skupnosti, kot se to-
krat reče občinskim volitvam, pa ima-
mo pri dogajanjih pred volitvami tudi 
Srečo. Vsaj pri odločanju o novem žu-
panu nam je prihranjeno ocenjevanje, 
čigav golaž je boljši. Županovega na-
mreč sploh ne bo. Ni potreben... 

In prav tu je (najbrž) tudi pomembna 
razlaga. Ko sem se po novinarsko pogo-
varjal o volitvah, slišim: »Mislil sem, 
da bi morda izpostavil še to, pa še to, pa 
še... Ampak, veš, to bi izgledalo, po moje, preveč volilno kampanjsko...« 

»Najbrž res,« se strinjam. »Saj tvoja edino prava volilna kampanija se 
je že začela takrat, ko si bil izvoljen za to funkcijo... Pred štirimi leti. In 
vsak dan do bližnjih volitev si se lahko potrjeval in potrjeval takratne 
obljube. In tako naj bi te jutri na volitvah tudi številni ocenjevali. Ali pa 
še celo za delo in dogajanja v letih prej.... Razen tistih, ki imajo težave 
zaradi demence spomina.« 

In za kaj bo torej tokrat šlo v naši občini? Odločalo se bo o občinskih 
svetnikih. Ponudnikov volivcem ni ravno malo. Poglejmo, kdo so (po 

Volitve 2018

velikosti plačanih objav in abecednem redu): DeSUS z geslom - Vrnimo 
ljudem dostojanstvo, LMŠ Lista Marjana Šarca z - Naprej Komenda, 
N.Si - Misli resno na naše kraje, SDS - V dobro vseh, SLS - Ker nas 
poznate, SMC Stranka modernega centra - Ne obljube, opravljeno delo 
naj bo merilo za vaš glas, Lista TRN - Le dejanja naj veljajo.

Pomembno pa bo tudi, da tokrat ne bi zgrešili oziroma iskali Volišča 
v Volilni enoti v Komendi. Volišče bo v šoli v Komendi na Glavarjevi 
cesti 37 (in ne na Glavarjevi cesti 104).

In še enkrat za konec: V nedeljo, 18. novembra 2018, dajemo svoj 
glas tistemu (ki mu zaupamo) ZA NASLEDNJA ŠTIRI LETA. 

Andrej Žalar

Lep kulturni dogodek je v nedeljo, 21. oktobra, popoldne gostila dvorana 
kulturnega doma v Komendi. Pod naslovom Le zapojmo, zaigrajmo, s pe-
smijo si lušta dajmo! je Območna izpostava Kamnik Javnega sklada  Re-
publike Slovenije za kulturne dejavnosti pripravila  Regijsko srečanje pevcev 
ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž Gorenjske. Nastope kulturnih skupin 

Pevci in godci v Komendi
je povezoval poznani in tudi redni na teh prireditvah v Komendi Tone Ftičar. 
Bilo je osem skupin iz raznih krajev Gorenjske, pozdravil in jim zaželel še 
naprej lepo in pomembno poslanstvo za obstoj Slovencev, za slovenski jezik 
in kulturo, je tudi župan Občine Komenda Stanislav Poglajen.

- A. Ž.

Glavni sponzor NK Komen-
da Peter Burger s sinovoma, 
mladima nogometašema
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Občinska organizacija 
DeSUS volitvah kandi-
dira s svojimi kandidati 
za člane Občinskega 
sveta Občine Komenda. 
V obeh volilnih enotah 
skupaj kandidirajo za 
OO DeSUS Komenda 
tri ženske in trije moški.

V volilni enoti 1 – Komenda kandidirajo naslednji kandi-
dati in kandidatke stranke OO DeSUS Komenda:

FILIP ŽELEZNIK,1.  upokojeni elektrotehnik z Gore pri Komendi. Večini 
poznan kot predsednik ZB za vrednote NOB, pevec Mešanega pevskega 
zbora upokojencev Komende, plesalec Folklorne skupine upokojencev 
Komende in aktivni upokojenec v različnih športnih panogah;
OLGA HACE,2.  šivilja iz Glavarjeve ceste v Komendi. Večini poz-
nana kot aktivna prostovoljna gasilka, aktivna pri Zavodu za med-

generacijsko središče in aktivna pri občinskem glasilu Aplenca v 
rubriki »Olgin kotiček«;
SAŠA LENARČIČ,3.  upokojeni univerzitetni diplomirani inženir elek-
trotehnike iz Jezerškove ulice v Komendi. Starejšim občanom poznan 
kot Načelnik civilne zaščite v Krajevni skupnosti Komenda v času osa-
mosvojitvene vojne, član Sveta Zavoda za medgeneracijsko središče 
in član Nadzornega odbora Občine Komenda v zadnjem mandatu;
JASMINA ILIĆ,4.  upokojeni ekonomski tehnik iz Jezerškove ulice 
v Komendi. Večini poznana kot odlična organizatorka humanitarne 
pomoči in kot odlična pevka, ki s svojimi dobrodelnimi koncerti zbira 
fi nančna sredstva za pomoč pri fi nanciranju operacij otrok v tujini, 
ker jim slovensko zdravstvo ne more nuditi tovrstnih operacij;

V volilni enoti 2 – Moste kandidirajo naslednji kandidati 
in kandidatke stranke OO DeSUS Komenda:

ZORA PIBERNIK,1.  tekstilni tehnik iz Suhadol pri Komendi. Dobro 
poznana kot Socialna oskrbovanka na domu pri Zavodu za medgen-
eracijsko središče, 100 % predana svojemu humanitarnemu delu, ne 
glede na čas dneva ali na dan v tednu;
NIKOLAJ ZALAZNIK,2.  upokojeni mizar iz Most pri Komendi. 
Poznan kot odličen prostovoljni gasilec, vedno dobre volje in s har-
moniko v roki. Je aktivni član ZB za vrednote NOB in aktivni član 
Društva upokojencev Komenda.

Vsi kandidati za člane Občinskega sveta Občine Komenda DeSUS OO 
Komenda, ki bodo izvoljeni v Občinski svet, bodo predvsem aktivni pri 
oblikovanju Proračuna Občine Komenda, s posebnim poudark om na 
zagotavljanje sredstev za izgradnjo Doma starejših občanov Občine 

Komenda in za izboljšanje življenjskega standarda vseh občanov 
Občine Komenda. Člani Občinskega sveta Občine Komenda, iz-
voljeni iz kandidatne liste OO DeSUS Komenda ne bodo dovolili 
nenamenske porabe proračunskega denarja Občine Komenda, zato 

na obeh voliščih Občine Komenda obkrožite številko 6! 
OO DeSUS Komenda 

Filip ŽeleznikNaročnik in plačnik oglasa: DeSUS Občinski odbor Komenda, Gora 23b, 1218 Komenda
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Naročnik in plačnik oglasa: NSi

Spoštovane občanke in občani,
vabimo vas, da se 18. novembra 2018, udeleži-

te lokalnih volitev. Le te bodo priložnost, da za 
občinske svetnike volite takšne kandidate, ki so 
pripravljeni prispevati k razvoju naše občine. 
Predstavniki v občinskem svetu so vaš glas. Pri-
zadevati si morajo, da svoje moči usmerijo v 
sprejemanje takšnih odločitev, ki bodo dvignile 
kvaliteto življenja vam, ki tu živite. V N.Si smo 
že v preteklih mandatih dokazali, da znamo in 
zmoremo konstruktivno sodelovati. V lokalne 
volitve gremo z obljubo za prijazno in v razvoj 
usmerjeno občino.

VAŠ GLAS ZA NAS, 3
JE NAŠA SKUPNA PRIHODNOST. 

USTVARIMO JO SKUPAJ.

MISLI RESNO NA NAŠE KRAJE3NOVA SLOVENIJA
KRŠČANSKI DEMOKRATI

Volilna enota 1 – Komenda Volilna enota 2 - Moste

1. Martina Prezelj 1. Primož Kepic
2. Matjaž Šmauc 2. Urška Grošelj Petkovšek
3. Danica Zmrzlikar 3. Boštjan Benda
4. Janez Cigler Kralj
5. Mateja Volf
6. Peter Novak
7. Igor Boševski





Aplenca Glasilo občine Komenda 8-9/2014

55

N
ar

oč
ni

k 
in

 p
la

čn
ik

 o
gl

as
a:

 S
M

C

Naročnik in plačnik oglasa: SDS



Naročnik in plačnik oglasa: SLS Slovenska  ljudska stranka, Beethovnova ulica 4, 1000 Ljubljana
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LE DEJANJA NAJ VELJAJO !

55
Počasi se izteka mandat sedanje lokalne samouprave. V Listi TRN smo 
bili zvesti našemu načelu-sloganu Le dejanja naj veljajo.

Bili smo med prvimi pobudniki podpore, ko smo darovali defi brilator-
je gasilskim društvom in s tem spodbudili hitro pomoč, če zastane srce. 
Tudi sicer je naše prepričanje, da so gasilci, ne samo v naši občini, tisti, ki 
so veliko, veliko več, kot samo gasilci požarov. Vsi skupaj, tudi in predvsem 
cela država z odgovornimi v njej, smo lahko hvaležni, da imamo v Sloveni-
ji takšne Gasilce. Zato bodimo hvaležni in ponosni nanje.

Še naprej velja naša odločitev, da ne bomo podpirali svojega kandida-
ta za župana - kandidata Liste TRN. Bomo pa podpirali vse pobude za 
dobro vseh občanov (tudi svoje predlagane bodoče izvoljene svetnike) 
reševanju tistih težav, ki jih lahko in smo jih sposobni reševati in rešiti. 

Tako kot smo sodelovali pri projektu nadgradnje šole v Komendi.
Že do sedaj smo sodelovali pri izgradnji Lope za igrače in orodje v vrt-

cu, za klopce na šolski poti in na Komendski Dobravi, ko je bila pobuda 
za ureditev avtobusnega postajališča. Sodelovali smo tudi pri obnovi tal 
v šoli v Mostah, kjer sta bila ob naši podpori predvsem zaslužna Igor Šte-
be in Konjeniški klub. In odločna vsestranska je naša podpora Romanu 
Konciliji pri gradnji gasilskega doma Moste. 

In še zadnji veliki glasbeni dogodek, ki je star komaj dobrih štirinajst 
dni. Igor Štebe, ki se je zanj odločil pred dobre pol leta, in ga potem pri-
pravljal in izvedel s kar nekaj člani liste TRN, je bil v Športni dvorani v 
Komendi 2. novembra letos. Tako je lista TRN tudi tokrat z dobrodel-
nim koncertom podpirala izgradnjo novega gasilskega doma v Mostah.

Program
- Dokončanje potrebne kanalizacije  
- Oskrba za ostarele
- Izgradnja telovadnice v Mostah 
- Urejanje lokalnih cest in signalizacije      
- Skrb za lepo prihodnost najmlajših

Le dejanja naj veljajo

Klopce ob šolski poti

Lopa za orodje 
v Vrtcu Mehurčki

Darilo PGD Komenda, PGD Križ in Moste je TRN dal defi brilator

Dobrodelni koncert 

2.11. 2018 za 

gradnjo doma 

gasilcev Moste

Naročnik in plačnik oglasa: Lista TRN, Žeje 2, 1218 Komenda
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Že stari Rimljani so vedeli, da se proti ognju lahko borijo le s skupnimi 
močmi. Za nastanek gasilskih društev so botrovali pogosti požari in 
spoznanje, da le s hitrim ukrepanjem lahko pomagamo. Glede na 
prevozna sredstva v preteklosti je takoj jasno, da bliže imaš gasilski 
dom, hitreje boš prejel pomoč. In tako je nastalo veliko prostovoljnih 
gasilskih društev (v Sloveniji preko 1700), ki so danes tradicija. 

Večina gasilskih domov je zgrajena s prostovoljnim delom krajanov. 
Še danes je tako. Res je, da je za požarno varnost odgovorna in zadolže-
na občina. Zato tudi ima z gasilci sklenjeno pogodbo za izvajanje gasil-
ske službe. Sredstva, ki jih gasilci prejmejo od občine, pa so le za redno 
delovanje društva (nakup opreme in orodja, vzdrževanje vozil, goriva, 
izobraževanje in zavarovanje). Za shranjevanje vozil, orodja in opreme 
gasilci potrebujejo prostor, torej gasilski dom. Gasilci že dolgo ne gasi-
jo samo požarov ki jih na srečo ni veliko, so pa zato prvi na terenu pri 
vseh nesrečah (poplave, žled, nesreče, odpiranje vrat, podrta drevesa, 
reševanja mačk s streh, odmaševanje odtokov, razvoz vode, varovanje 
prireditev, …)

Občina ne gradi oziroma obnavlja gasilskih domov. Če pa imata 
župan in občinski svet srčnost, občina pomaga pri gradnji in obnovi 
gasilskih domov. Sicer pa se gasilski domovi gradijo oziroma obnavlja-
jo s prostovoljnim delom gasilcev, s prostovoljnimi prispevki občanov, 
z donacijami, s sponzorstvi, z raznosom koledarjev, z organiziranjem 
veselic in srečelovov. 

PGD Komenda se je že pred leti odločila za dozidavo gasilskega 
doma, saj je bil takratni premajhen in nujno potreben obnove. V gradnjo 
je bilo vloženih veliko ur prostovoljnega dela in truda za zbiranje sred-
stev, saj jim tedanja občinska oblast ni bila naklonjena. Gasilski dom so 
dogradili in sedaj služi svojemu namenu. Dvorano, ki je nad garažami, 
s pridom uporabljajo rekreativci za telovadbo, šahisti za tekmovanja v 
šahu, razna društva za občne zbore, …

PGD Križ je že pred nastankom občine Komenda rešil prostorsko 
stisko z izgradnjo Breznikovega doma, ki služi gasilcem in vsem kraja-
nom, saj so dvorano gradili vsi krajani.

Prostovoljnost gasilcev je tista 
prava, srčna pomoč

PGD Moste je imelo gasilski dom sredi vasi; na eni strani zelo prome-
tna cesta, na drugi pa voda. Zato je razumljivo, da so si mošanski gasilci 
želeli preselitev. S kar nekaj letnim trudom, so se končno preselili v nov 
gasilski dom, ki pa ga ni gradila občina, ampak je pri gradnji le poma-
gala. Sedaj bodo lahko normalno delovali, brez skrbi za lastno varnost in 
varnost vseh otrok, ki so jim zaupani. Novi gasilski dom je res veličasten. 
Ima tudi 6 stanovanj za naše občane, občane Občine Komenda. 

In da večina občanov podpira delovanje gasilcev, je bila lepa potrditev 
tudi na dobrodelnem koncertu v petek, 2. novembra 2018, v Športni 
dvorani. In bil je, kot se reče, res v pravem pomenu besede, dobrodelni 
koncert. Celotni izkupiček od prodanih vstopnic in razprodanega sreče-
lova je šel za izgradnjo gasilskega doma Moste. Bilo pa je tudi lepo, ta 
opravo razpoloženje. Obiskovalci so se tudi res zabavali, ob tem ko so z 
obiskom naredili dobro delo.  

Zato velika zahvala vsem, ki pomagate gasilcem v gasilskih društvih. 
Spoštujmo prostovoljno delo gasilcev s podporo njihovemu delu in 
stalni pripravljenosti v nesrečah še naprej. Naša pomoč jim je najlepša 
spodbuda in zahvala

M. P. - A. Ž.


