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spoštovana poslanca Državnega zbora 

g. mag. Matej Tonin, 

g. Edvard Paulič, 

spoštovani podžupan pobratene Občine Križevci g. Bogomir Gaberc s sodelavci, 

spoštovani načelnik Upravne enote Kamnik g. Mihael Novak, 

spoštovana župana sosednjih občin: 

g. Matej Slapar, župan Občine Kamnik, 

g. Ciril Kozjek, župan Občine Šenčur, 

svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Komenda, 

častni občan Občine Komenda g. Alojz Lah, 

nekdanji župan Občine Komenda g. Tomaž Drolec, 

nekdanja podžupana g. Mirko Kepic in Roman Koncilija, 

letošnji dobitniki občinskih in športnih priznanj, 

predstavniki  društev  in  klubov,  sodelavke  in  sodelavci,  občanke  in  občani,  spoštovani

gostje.

Lepo  pozdravljeni  na  20.  slavnostni  seji  Občinskega  sveta  Občine  Komenda,  osrednji

slovesnosti ob letošnjem občinskem prazniku. Slavnostno sejo občinskega sveta vsako leto

izmenjaje opravimo v eni izmed treh nekdanjih krajevnih skupnosti, letos ponovno tukaj na

Križu,  v Domu krajanov Antona Breznika.  

Ob koncu lanskega leta je minilo dvajset let od prve redne  - ustanovne seje Občinskega

sveta Občine Komenda,  ki  je  bila  10. 12.  1998 prav v tej  dvorani  na Križu.  Sklicateljica

ustanovne seje, takratna predsednica Občinske volilne komisije, ga. Stanislava Avbelj, ki je

tudi danes med nami in jo lepo pozdravljam, je po konstituiranju prvega občinskega sveta

imenovanim  občinskim  svetnicam  in  svetnikom  zaželela,  da  bi  modro  in  s  čim  večjih

uspehom vodili novoustanovljeno Občino Komenda.

O  tem,  v  kakšni  meri  so  željo  takratne  predsednice  Občinske  volilne  komisije  uspeli

uresničiti občinski  sveti v  posameznih  mandatih,  najbolj  zgovorno povedo spremembe,

dosežki oz. premnoge investicije, ki so bile realizirane v minulih dvajsetih letih.  
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Je bila takratna odločitev za ustanovitev samostojne Občine Komenda pravilna? Osebno

menim, da je bila to modra odločitev. 

Ko se oziramo nazaj, je jasno, da bi marsikaj lahko naredili tudi drugače, morebiti boljše. To

vedo povedati zlasti tisti, ki niso bili  neposredno vpeti v dogajanje, tako imenovani večni

kritiki.  Vem,  da  smo  se  v  vseh  letih  samostojne  občine  po  svojih  najboljših  močeh,  s

pogajanji, dogovarjanji, pogovori, velikokrat težkimi in neprijetnimi, trudili za dobrobit naše

občine. Ali bi šli še enkrat po isti poti? Zagotovo. Bi pa seveda kakšno odločitev, če bi se le

dalo  vnaprej  predvideti,  da  se  kasneje  ne  bo  izkazala  za  najboljšo,  preskočili,  naredili

drugače… 

V minulih dvajsetih letih se je marsikaj spremenilo. Od zakonodaje, ki nas tako in drugače

omejuje, do načina življenja. V tem obdobju smo preživeli hudo gospodarsko krizo, ki je

zaznamovala  tudi  Občino  Komenda.  Zamenjalo  se  je  kar  nekaj  vlad,  političnih  opcij  in

posameznikov. 

Smo pa v tem obdobju postali člani velike skupine gospodarsko uspešnih držav – Evropske

unije. Prevzeli smo enotno plačilno sredstvo – euro. 

Se še spominjamo, kakšna je bila pred dvajsetimi leti komunalna infrastruktura po takratnih

krajevnih skupnostih Komenda, Moste in Križ? Kako smo takrat živeli, kaj smo kot družba

imeli? Napredek in razvoj  minulih dvajsetih let je več kot očiten.   

      

Ob občinskem prazniku nam vsem želim, da bi tudi v prihodnje razmišljali – pozitivno, da bi

znali stopiti skupaj pri uresničitvi dobrih idej. Vodilo vsega naj bo dogovor, poslušanje drug.

Življenje  v  lokalni  skupnosti  ni  le  gradnja  komunalne  infrastrukture,  zgradb,  igrišč,  …,

čeprav je vse to seveda osnovni pogoj za uspešno bivanje. Na prvo mesto je prav gotovo

potrebno postaviti iskrene medsebojne odnose, sožitje. Življenje v družinski skupnosti je

zahtevno, še zahtevnejše pa je življenje v širši lokalni skupnosti. Zato je potrebna strpnost

in premišljenost vseh deležnikov, župana, izvoljenih svetnic in svetnikov, članic in članov

občinskih odborov in komisij, občank in občanov. 
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V minulem dvajsetletnem obdobju se je na prej omenjenih javnih  funkcijah, v društvih in

klubih in na splošno v javnem življenju, izmenjalo veliko pozitivnih srčnih, ljudi, ki jim ni

vseeno  za  našo  občino.  Vsi  ti  si  zaslužijo  priznanje  za  svoje  delo  in  velikokrat  težko

izgovorljivo besedo HVALA. Prav tako si zahvalo in vsaj besedico HVALA zaslužijo sedanji in

bivši občinski uslužbenci, ki se še kako zavedajo dejstva, da so tam zaradi vas, spoštovane

občanke in občani.  Trudili se bomo, da bo tako tudi v prihodnje! 

Čeprav nam je v zadnjem letu država namenila za nekaj drobtinic višja sredstva primerne

porabe, je ta drobtinica kaj kmalu splavala doljvodno po Pšati. Ko smo si občine izborile

nekoliko večjo rezino kruha, je bilo vse to podrobno in na široko objavljeno v sredstvih

javnega obveščanja. Ko pa nam je država naložila nove in nove obveznosti in dolžnosti,

povišala socialne prispevke,  pa sredstva javnega obveščanja niso bila tako radodarna z

objavami.  

Običajno  na  tem  mestu  vsako  leto  povzamemo  najvidnejše  dosežke  minulega  leta.

Ocenjujem, da smo tudi v zadnjem letu z občinsko upravo, ob podpori občinskih svetnic in

svetnikov,  dobro  in  uspešno  delali.  S  sredstvi,  ki  občini  ostanejo  po  izpolnitvi  vseh

zakonskih obveznosti,  smo skrbno gospodarili. 

Podrobneje o delu v preteklem obdobju tokrat ne bom govoril. Ni potrebno. 

S ponosom lahko povem, da nam je uspelo pripraviti dolgo pričakovani Zbornik Občine

Komenda, v katerem boste našli marsikatero zanimivost in podrobnost o preteklem 20-

letnem obdobju. Konec letošnjega januarja sem imenoval 7-članski Uredniški odbor, ki se

je dela resno lotil. Zbornik, ki vam bo po seji na voljo, je razdeljen na dve smiselni celoti; v

prvem delu »20 let Občine Komenda« so predstavljeni  tematski  članki: prizadevanja za

nastanek  občine  in  ustanavljanje  občine,  gradnja  Športne  dvorane  v  Komendi,

predstavljeni so občinski funkcionarji in občinski nagrajenci, finančni pogled na poslovanje

občine, gospodarske cone v občini, kmetijstvo, zdravje, šola, vrtec, krajevna knjižnica, naši
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pesniki in pisatelji, UPPG, skrb za kakovostno staranje in medgeneracijsko sožitje, pogovor

z občanom Lovrom Grkmanom. Urejeni so tudi spominski članki. 

K  sodelovanju  so  bili  povabljeni  tudi  vsi  klubi  in  društva  v  občini;  prispevki  tridesetih

društev,  ki  so  se  povabilu  odzvala,  so  objavljena  v  drugem  delu  zbornika  z  naslovom

»Društvena dejavnost«. 

Za to, da je zbornik danes med nami, je zaslužen sedem članski uredniški odbor v sestavi:

predsednik in odgovorni urednik dr. Stanislav Zarnik, člani: mag. Majda Ravnikar, dr. Marta

Ciraj,  Mirko Kepic,  Matija  Remše,  Andrej  Žalar  in  moja  malenkost  -  Stanislav Poglajen.

Vsakemu posebej iskrena hvala! 

Seveda pa zbornika ne bi bilo brez avtorskih prispevkov. Vsem avtorjem,  48 različnih imen

avtorjev sem naštel v zborniku, nekateri so prispevali  tudi po več člankov, se v svojem

imenu in imenu Občine Komenda iskreno zahvaljujem za njihov dragoceni čas, ki so ga

namenili zapisu spominov, pripravi analiz in ostalim prispevkom. Iskrena hvala.

Za  konec,  ob  prazniku  Občine  Komenda,  izrekam  iskrene  čestitke  vsem  občankam  in

občanom,  še  posebej  pa  letošnjim  prejemnikom  občinskih  priznanj  in  prejemnikom

športnih priznanj za dosežke v minulem letu. 

Naj bo praznik občine Komenda praznik zadovoljnih, pozitivnih ljudi, ki čutimo svoj domači

kraj  in  smo,  ter  bomo,  tudi  v  prihodnje  z  veseljem in  vso  skrbnostjo  delovali  za  naše

skupno dobro.

Komenda, 15.5.2019

Stanislav Poglajen 

župan Občine Komenda


