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Glasilo ob~ine Komenda 3/2008Aplenca

Na ob~nem zboru  krajevne organizacije 
za vrednote narodno osvobodilne  borbe 
so tokrat {e posebej poudarili, da vsa leta 
na spominskih sve~anostih ob obele`jih 
med letom v ob~ini vedno sodelujejo tudi 
u~enci Osnovne {ole Komenda Moste. 
Zato je Zveza zdru`enj borcev za vrednote 
NOB Slovenije  {oli podelila priznanje 
– Srebrno plaketo ZZB NOB Slovenije. 
To je nedvomno lepo priznanje tako za 
vodstvo kot za mentorje v {oli. Priznanje je 
na ob~nem zboru krajevne organizacije za 
vrednote NOB izro~il ravnateljici Osnovne 
{ole Komenda Moste Miri Rek predsednik 
Filip @eleznik in se ji zahvalil za redno 

Na Zavodu za zdravstveno varstvo Lju-
bljana (ZZV Ljubljana) so se v sodelovanju z 
ob~ino Komenda oktobra lani odlo~ili za iz-

vedbo programa 
@ivimo zdravo. 
Program v 13 
delavnicah je bil 
namenjen pred-
stavitvi zdravega  
`ivl jenja med 
odraslimi pre-
bivalci. Koordi-
natorka sre~anj 
v delavnicah je 
bila  Bernarda 

Karni~nik. Ko so sredi marca v pros-

torih Planinskega doma sklenili ciklus 13 
delavnic, je povedala: »Kdor je hodil na 
te delavnice, in bilo je povpre~no petde-
set udele`encev, je slej ko prej spoznal, 
kako malo pravzaprav vemo o pravilnem 
na~inu `ivljenja oziroma prehranjevanja, o 
nalezljivih in drugih boleznih. [e posebno 
me je prevzela razlaga Simone A`man, 
ko je govorila, kako se mora vsakdo post-
aviti na slastne noge, kako je treba najprej 
poskrbeti zase, da lahko potem skrbi{ tudi 
za druge. Mislim, da ni bilo nikomur `al, ki 
je prihajal na te delavnice. Presenetilo pa 
me je in {koda pa je, da ni bilo ve~ mladih. 
Prakti~no jih skoraj ni bilo.«

Delavnice so na zadnjem, tokrat dru`abnem, 
sre~anju sklenili s kulturnim  programom 
oziroma bi lahko rekli v stilu vsebine tri-
najstih delavnic. Predstavili so se najmlaj{i 
s pisnimi nastopi in ske~em. S pravo 
humorno predstavo pa so sklenili pou~na 
dru`enja ~lani Kulturnega dru{tva Kaj ti 
mar, ki so {e enkrat ne le vzbudili pozornost 
in po`eli aplavz, ampak tudi potrdili, da so 
kos prav vsakemu poudarjenemu dogodku 
v Komendi. So res tisto ta pravo Zdravo za 
du{o sre~anja in dogodka. In da je bilo vse 
v zdravem stilu prav do konca, so se vsi, 
ki so pri{li na sklepno sre~anje delavnic @
ivimo zdravo nazadnje podali {e do eko 
kmetije na Vrta~ah. 

Delavnice za zdravo `ivljenje 
Bernarda Karni~nik: »[koda, da ni bilo ve~ mladih.«

sodelovanje in ohranjanje vrednot. 

Ravnateljica Mira Rek je ob tej priliki 
povedala: »Ob novici, da je {ola izbrana za 

srebrno priznanje ZB, smo 
bili presene~eni in po~a{~eni 
hkrati. Veseli smo, da je 
tako nagrajen trud u~encev 
in u~iteljev-mentorjev, ki 
vsako leto skrbno pripravijo 
kulturni program in sode-
lujejo pri obele`itvi dneva 
spomina na mrtve. Tako 
ohranjamo tradicijo in mlade 
ozave{~amo z vrednotami 
NOB. Seveda pa je tak{no 
priznanje tudi obveza in 
spodbuda za naprej.« –

A. @alar

Zahvala za 13 in 
prisr~no 14. sre~anje 
pa velja poleg Za-
voda in ob~ine pred-
vsem  Marti Ciraj, 
ki je s poskrbela, 
da smo te delavnice 
do`ivljali v Komendi, 
skrbni organizatorki 
Bernardi Karni~nik 
in Tja{i Jerman iz Za-
voda za zdravstveno 
varstvo Ljubljana. 

A. @alar

Ske~: U~enci Osnovne {ole Komenda

Kaj ti mar v »stilu« @ivimo zdravo 

Na Roblek in Golica za slovo in za na pot na Vrta~e

Bernarda Karni~nik

Srebrna plaketa Osnovni {oli
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Eno samo vpra{anje smo tokrat zastavili 
`upanu. Kaj bi v tem trenutku radi povedali 
ob~anom? 

Pri~akujem opravi~ilo    
»Najprej: Ne bom si s Pavletom [midom v 
prihodnje dopisoval v Aplenci in tudi oglasil 
se ne bom ve~ na njegovo pisanje. Pri~akujem 
pa tokrat njegovo opravi~ilo. Upam, da so 
ga `e strankarski kolegi opozorili, da je v 
februarski {tevilki Aplence pome{al ̀ upana s 
pod`upanom. Prav nikoli namre~ nisem rekel 
ali trdil, da otroci in starej{i ne sodijo skupaj. 

Nasprotno, glede Medgeneracijskega sredi{~a 
razmi{ljam prav o tem, da bi izoblikovali tudi 
to sobivanje. Nenazadnje, naj poudarim, da 
bi nekaj oddelkov otro{kega vrtca v Mostah, 
~e jih na opredeljeni lokaciji ne bi mogli zgra-
diti dovolj, kolikor jih po oceni potrebujemo, 
zgradili v prostoru ob Medgeneracijskem 
sredi{~u. S tem bi tudi izoblikovali in dejansko 
strokovno potrdili `eleno sobivanje starih in 
mladih. 

Torej, {e enkrat, odlo~no nasprotujem trditvi 
Pavleta [mida in pri~akujem njegovo javno 
opravi~ilo.

Brez sprenevedanj 
Ob tem pa se tudi ~udim njegovemu `e kar 
brezglavemu ponavljanju lege hipodroma v 
Suhadolski jami. @e velikokrat sem povedal, 
da ta projekt zaradi 
normativov o hipo-
dromih ni izvedljiv, 
saj v Suhadolski jami 
niti steze za speed-
way ni mo~ postaviti, 
kaj {ele hipodrom za 
kasa{ka tekmovanja 
v priznano dolo~enih 
merah. Hipodrom, o 
kakr{nem se razmi{lja 
in predlaga Pavle 
[mid, da bi bil v jami, 
bi bil kve~jemu lahko samo na vrhu oziroma 
obrobju sedanje jame. Skratka, tega predloga 
v nobenem primeru ni mo~ obravnavati kot 
eno od variantnih lokacij bodo~ega hipo-
droma.

Ne gre pa recimo samo za hipodrom na 
obrobju jame. Ne razumem morebitnih 
razmi{ljanj, da bi to zemlji{~e za~eli zasipati. 
V njem je `e sedaj polno inertnih odpadkov, 
ki v tem  primeru ne bi smeli ostati zasuti. 
Ob tem pa vemo, da je to zemlji{~e `e od 

delitve premo`enja med dvema ob~ina, po 
ustanovitvi ob~ine Komenda, opredeljeno kot 
odlagali{~e inertnih odpadkov in sortirnica 
komunalnih odpadkov za ob~ini Kamnik in 
Komenda. 

Da nas ne bodo preve~ glave 
bolele
Vsi vemo, kako aktualna tema so danes 
odpadki nasploh in {e vse bolj bodo. Sprem-
ljamo lahko te`ave, ki jih imajo sosednje 
ob~ine z odlaganjem komunalnih odpadkov. 
Edino na{a ob~ina in ob~ina Kamnik imamo 
{e do konca prihodnjega leta (2009) pogodbo 
z Mestno ob~ino Ljubljana o odlaganju odpad-
kov na Barju. Kaj bo kasneje in po kak{ni ceni, 
nih~e {e ne ve. Lahko pa pri~akujemo nekaj 
podobnega, kot sedaj beremo, da je za biv{e 
dom`alske ob~ine cena za kubi~ni meter 
oziroma eno tono odpadkov kar precej prek 
100 evrov. Zato trdim, da nas ~akajo nekajkrat 
ve~je polo`nice, ~e ne bomo znali gospodariti 
s temi smetmi oziroma odpadki. Nisem pa 
tudi {e pozabil, da bi lahko zaslu`ili najmanj 
3,000.000 (tri milijone ~istega dobi~ka) evrov 
na leto ob postavitvi na~rtovanega MBO, ki ga 
sedaj na~rtujejo na pragu Naklega in Kranja, 
kjer pa so naselja precej bli`je, kot bi bila 
pri nas. Vendar, vemo, je v na{em primeru 
dr`ava raje poslu{ala civilno iniciativo kot pa 
stroko. Zato trdim, da se nam slej ko prej la-

hko zgodi komunalna 
katastrofa; vsaj kar 
zadeva ceno komu-
nalnih odpadkov. S 
sedanjimi veljavnimi 
dokumenti in tudi z 
leto{njim sprejetjem 
lokacijskega na~rta 
pa lahko edino vztra-
jamo, da zagotovimo 
{e naprej sortirnico 
za potrebe tako na{e 
ob~ine kot kamni{ke. 

Koli~ine za odlaganje, ki bi jih vozili drugam, 
pa ne bi smele biti tolik{ne, da bi nas zaradi 
njihove cene preve~ glave bolele.

Zaskrbljenost v Mostah je 
odve~
Ob~an Bojan Tav~ar iz Most me spra{uje, 
kako bo ob~ina re{ila prometno zagato (z 
morebitno druga~no re{itvijo) zaradi pozi-
dav na tem prostoru (stanovanja, poslovna 
cona), ~e ne bo zgrajena na~rtovana obvozna 

cesta. 

Trdim, da je skrb, da ta obvoznica Most in 
kro`no kri`i{~e ne bi bila zgrajena, odve~. 
DARS in DRSC imata zagotovljen denar v 
prora~unu za leto 2008, ob~ina pa tudi. ^e 
odkupa zemlji{~ ne bi bilo do na~rtovanega 
roka, se celotna investicija morda lahko 
zavle~e za nekaj mesecev oziroma pol leta; 
ve~ ne bi smeli zamujati tudi ob morebitni 
potrebni razlastitvi, ~e bi se to zgodilo. Zato 
sem prepri~an, da do sredine prihodnjega leta 
(2009) ta cesta bo. 

Asfalt do praznika
Zadnje ~ase ob~ane vse bolj skrbijo raz-
kopavanja po ob~ini, sploh po Komendi. Gre 
za gradnjo fekalne in meteorne kanalizacije, 
kanalizacijskih naprav za {irokopasovno 
telekomunikacijsko omre`je, vgradnjo cevi 
za plinovodno kanalizacijo in druge infra-
strukture, ki v tem delu {e ni bila doslej 
polo`ena. V naslednjih mesecih pri~akujemo, 
da bomo  z vsemi deli kon~ali. Pri tem imam v 
mislih tudi dve {iritvi ceste oziroma izgradnjo 
odstavnih, tako imenovanih tretjih pasov; in 
sicer od ob~ine proti centru in od Glava~a 
do sedanjega odseka pri Zdravstvenem 
domu, kjer bo potrebno prestaviti plo~nik in 
vodo. Na~rtujemo, da bi {e pred ob~inskim 
praznikom obnovili asfalt od Gmajnice proti 
centru. Od {ole do centra Komende pa vsaj 
tja do junija. 

Strinjam se s krajani Zaj~eve 
ceste
Dobil sem kriti~no pismo s podpisi krajanov 
Zaj~eve ceste zaradi prometa in varnosti. 
Z njimi se popolnoma strinjam. Naj pa 
povem, da smo `e sredi na~rtov za re{itev 
tega kri`i{~a pred ob~ino in plo~nika proti 
Gmajnici, pod »[pitalom«. V kri`i{~u pred 
ob~ino na~rtujemo kro`no kri`i{~e, v katerem 
bi bila na sredini sedanja velika lipa. Hkrati 
bi proti Gmajnici podrli `e precej dotrajan 
oporni zid, nadomestili pa bi ga terasasti 
{karpi s plo~nikom. Iz sedanjega trikotnika v 
kri`i{~u pa bi na bre`ino na vrtu prestavili tudi 
spominsko obele`je. Tako bi dobili urejen in 
sklenjen kro`ni prometni center in plo~nik. 
Vsa zemlji{~a so v lasti ob~ine, kar je ena od 
velikih prednosti pri tem projektu. Zato bo pri-
hodnje leto to projekt, ki bo hkrati tudi za~rtal 
prihodnjo podobno sredi{~a Komende.«  

Pripravil Andrej @alar 

@upan Toma` Drolec 

Tokrat pa `upanovi 
odgovori na vpra{anja 

Pri~akujem opravi~ilo glede sobivanja. – V jami {e za speedway ni 
prostora, kaj {ele za hipodrom. – Gospodarimo, da nas ne bi preve~ 
bolele glave. – Ni razloga za skrb v Mostah. – Do praznika asfalt, 
prihodnje leto pa lipa sredi Komende.

V kri`i{~u pred ob~ino na~rtujemo kro`no 
kri`i{~e z lipo v sredini.
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Po praznovanju 50-letnice Konjeni{kega 
kluba so se 1. marca ~lani sestali tudi 
na ob~nem zboru, na katerem so izvolili 
novo vodstvo in za predsednika na ~elu 
kluba {e naprej Alojza Laha. Ob pregledu 
dela pa so ugotovili, da je klub v zadnjem 
obdobju posebno skrb namenjal orga-
niziranosti in izgradnji novih hlevov, opremi 
in petim prireditvam; dvema sejemskima 
in trem konjeni{kim. Klub je tudi prenovil 
tribuno, uredil sobe pod njo in centralno 
ogrevanje. Lani so nabavili traktor za redno 
vzdr`evanje steze oziroma hipodroma. 

Neprijeten dogodek lani je bila vodna 
ujma, ki je mo~no po{kodovala stezo, saj 
je takoj{nja obnova klub veljala kar 30 
tiso~ evrov. Razen tega pa so decembra 
lani uredili tudi 6000 kvadrantih metrov 
parkirnih povr{in za obiskovalce sejemskih, 
konjeni{kih in drugih ve~jih prireditev in 
dogajanj v ob~ini Komenda.  

Ob dobrem sodelovanju z ob~ino, kar je 

Zadnji vikend v marcu po sne`eni Veliki 
no~i je bila Komenda spet sejemska 
ob~ina. Leto{nji kmetijsko gozdarski 
in sejem gradbene mehanizacije v  or-

ganizaciji Konjeni{kega kluba se je ob 
slovenskih tovrstnih spet uspe{no postavil 
ob bok. Toliko razstavljavcev in zanimanja 
med obiskovalci prireditelji doslej na  
posameznih prireditvah v dvanajstih letih 
pravzaprav {e niso zabele`ili.

Predsednik Konjeni{kega kluba Alojz Lah 
je zato utemeljeno ugotovil, da prireditev 
»poka po vseh {ivih« in je zares skupna 
naloga vseh v ob~ini in v  kmetijskem 
prostoru, da pospe{eno uresni~ujejo 
za~rtani program prostorske umestitve te 
vseslovenske in vse bolj tudi mednarodne 
prireditve.

Sejem, ki je doslej vedno dobesedno 
prometno ohromil Komendo, pa je bil 
letos  prijaznej{i do doma~inov in do 
obiskovalcev. Konjeni{ki klub je namre~ 

Na rednem ob~nem zboru Krajevne 
organizacije ZZB NOB, ki je lani postala 
nepoliti~na in se je preimenovala v Orga-
nizacijo za vrednote NOB so 12. marca za 
predsednika v novem mandatu ponovno 
imenovali  Filipa @eleznika.  Ugotovili 
so, da so lani v organizaciji s 37 ~lani s 
spominskimi proslavami, obiski starej{ih 
borcev (17), pridobivanjem novih ~lanov 
(9) na podlagi spremenjenega statuta in s 
sre~evanjem na razli~nih dru`en nadaljevali 
z ohranjanjem tradicije in vrednot NOB. 
Slednje bo poslej glavna skrb ob prido-
bivanju novih, mladih ~lanov. Posebno skrb 

Dirke in sejmi Konjeni{kega kluba
Alojz Lah {e naprej na ~elu kluba

na zboru potrdil tudi `upan 
Toma` Drolec, ki za`elel 
klub u ni vodstvu {e naprej 
uspe{no delo ter poudaril, 
da bo gradnja novih hlevov 
terjala kar 600.000 evrov. 
Bo pa seveda omogo~ila 
ureditev trgovskega centra 
v Komendi. Skupni cilj tako 
ob~ine kot kluba ostajajo 
kratkoro~no tekmovanja in 
sejemske prireditve, hkrati 
pa pospe{eno  pripravljanje 
pogojev za prostorsko umestitev hipo-
dromsko tekmovalne in sejemsko kmeti-
jske dejavnosti na novi lokaciji.

Ob pomlajevanju ~lanstva in razvijanju 
konjeni{kega {porta ter sodelovanju s pri-
jatelji v Viersnu bodo {e  naprej posebno 
skrb namenjali {portnim dose`kom. V 
zadnjem ~asu so v klubu dosegali lepe 
uspehe Ivank Kosec, ki je s svojim konjem 

lani osvojil 2. mesto na dr`avnem  prven-
stvu, Darja Krelj pa leto prej 1. mesto in 
Toma` Zakraj{ek, ki je osvojil 3. mesto na 
dr`avnem prvenstvu troletnikov. Za galop-
ske uvrstitve pa velja pohvala tekmovalcu 
in ~lanu kluba Skoku. Priznanja so na 
ob~nem zboru za dose`ene rezultate dobili 
Ivan Kosec, Darja Krelj, Milan @an, Roman 
Jerov{ek in Toma` Lah. 

A. @alar 

poskrbel za 6000 kvadratnih metrov ve-
lik parkirni prostor. Mirujo~i promet  na 
sejmu je bil tako tokrat prvi~ prijetna in 
spodbudna razbremenitev za doma~ine 

in za obiskovalce. 

Sicer pa je bil sejem bogat in zanimiv tako 
za kmetovalce, kot za vrti~karje in  obiskov-
alce, ki so iskali izdelke {iroke potro{nje. 
Predstavila so se tudi Dru{tva pode`elskih 
`ena, Turist i~no dru{tvo Komenda, 
Ustanova Petra Pavla Glavarja, Dru{tvo 
Stari traktor Moste, Srednja biotehni{ka 
{ola Kranj, ̂ ebelarsko dru{tvo Komenda, 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, 
Zavod za gozdove Slovenije, Kmetijska 
svetovalna slu`ba Slovenije z zanimivi 
programom o boleznih, {kodljivcih in z 
ukrepi proti hru{evemu o`igu, koruznemu 
hro{~u, krompirjevi ogor~ici, kostanjevi 
{i{karici in drugim. Bili pa so na sejmu 
seveda tudi vsi znani doma~i in tudi tuji 
proizvajalci kmetijske mehanizacije in 
opreme. – A. @alar

pa bodo letos namenili ureditvi zemlji{ko 
knji`nih vpra{anj za spomenike oziroma 
spominska obele`ja v ob~ini. Kriti~ni so bili 
tudi do vse ve~jih socialnih razlik, nazadnje 
pa so za predsednika v {e enem mandatu 
potrdili Filipa @eleznika. Ob~nega zbora sta 
se udele`ila tudi pod`upan Mirko Kepic in 
predsednik Dru{tva upokojencev Komenda 
Janez Kimovec, ki sta zagotovila pod-
poro pri urejanju spomeni{ko zemlji{kih 
vpra{anj in z izku{njami pri pridobivanju 
novih ~lanov.

– A. @. 

Priznanja najbolj{im in skupinski posnetek

Leto{nji sejem najve~ji doslej

Spomeniki v zemlji{ki knjigi 
Filip @eleznik {e en mandat predsednik KO za vrednote NOB.
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Boris Pahor v 
Kamniku 
Kamni~ani in Komend~ani so se 6. marca v 
dvorani nad Kavarno Veronika pogovarjali 
z Borisem Pahorjem, predsednikom So-
cialnih demokratov in mag. Julijane Bizjak-
Mlakar, predsednico SD Kamnik-Komenda. 
Predsednik Pahor je poudaril, da je v cilju 
socialnih demokratov Enake mo`nosti za 
vse ljudi na strokovna mesta postaviti spo-
sobne, strokovne ljudi, politi~na usmerjen-
ost pa pri tem ni pomembna. Sploh je treba 
politiko izlo~iti, kjer ni potrebna. Zato pa je 
treba spremeniti tudi vzorce vladanja. 

Klubi svojcev 
Predavanje in prikaz fizioterapevtke Darje 
Reven, ki ima ordinacijo v komendskem 
zdravstvenem domu, sta bila namenjena 
predvsem ~lanom kluba svojcev; pa 
tudi drugim ~lanom medgeneracijskega 
dru{tva. Ko bo Medgeneracijsko sredi{~e 
zgrajeno, bo v njem imela svoje prostore 
tudi fizioterapevtska ordinacija.

Uro in pol dolga predstavitev je bila polna 
predvsem prikaza vaj za na{e doma~e. 
Vendar pa si je vaje treba tudi zapomniti, 
zato pa jih je treba ponavljati, kar je Darja 
Reven ve~krat tudi poudarila. Ni dovolj, 
da le ob te`avah obi{~emo fizioterapevta. 
Razgibalne vaje naj zato postanejo navada, 
kot umivanje zob.

Dru{tvo je hvale`no fizioterapevtki Darji 
Reven, da se je tako velikodu{no in 
brezpla~no odzvala povabilu in predstavila 
vsebino ter pomen fizioterapije.  

Skup{~ina tokrat v 
Komendi
Skup{~ina Zveze Medgeneracijskih dru{tev 
za kakovostno starost Slovenije 

je bila to leto v Medgeneracijskem dru{tvu 
Komenda, ker je lani predsedovalo zvezi. 
Zveza zdru`uje devet dru{tev in sicer Trbov-
lje, Zagorje, La{ko, Zre~e, Gornja Radgona, 
Ljubljana, Vrhnika, Ribnica in Komenda. 
Komendsko dru{tvo je iz najmanj{ega 
lokalnega okolja, po aktivnosti in rezultatih 
pa te majhnosti ni zaznati.

Zveza zelo dobro skrbi za izobra`evanje 
~lanov dru{tva, predvsem koordinatorjev 
medgeneracijskih programov za kako-
vostno staranje in solidarno medgeneraci-
jsko so`itje. Skrbi pa tudi za {ir{e ~lanstvo, 
saj vsako leto maja organizira ekskurzijo. 
Lani je bil to ogled doma za stare v 
Roga{ki Slatini, ki je najbli`ji domovom 4. 
generacije. Jeseni je spoznavno sre~anje 
vseh ~lanov zveze dru{tev, kjer se vsa 
dru{tva predstavijo s kulturnimi programi. 
In{titut Antona Trstenjaka pa organizira 
izobra`evanja trikrat na leto za koordina-
torje in predsednike dru{tev. Vsa dru{tva  
prejemajo tudi {tirikrat na leto strokovno 
revijo Kakovostna starost, ki je v pomo~ 
pri sledenju novih spoznanj in dognanj 
na podro~ju socialne gerontologije in 
gerontagogike. Zveza medgeneracijskih 
dru{tev za kakovostno starost pa enkrat 
na leto izda revijo Pozdrav~ek, v kateri se 
predstavijo dru{tva.

Ob tem predsednica Viktorija Drolec {e 
posebej poudarja: »V na{em medgener-
acijskem dru{tvu smo zelo veseli, da smo 
del velike dru`ine, ki ni obrnjena samo k 
sebi, ampak ob lastni, predvsem duhovni 
blaginji, tudi k blaginji drugih, saj sku{a 
sprejemati in razumeti druge, kakr{nikoli 
`e so.«

Koncesije za varstvo 
starej{ih
V Sloveniji je 73 domov za starej{e, med 
katerimi je 55 javnih zavodov (lastnica je 
dr`ava) in 18 s koncesijo. Slednjim se je s 
tokratno podelitvijo koncesij pridru`ilo {e 
20 zasebnih zavodov in dru`b z omejeno 
odgovornostjo. Med njimi je tudi Zavod 
Medgeneracijsko sredi{~e Komenda.  

V slovenskih domovih je danes 14.400 
mest, kar je dovolj za 4,5 odstotka 
starej{ih od 65 let. Z zadnjo podelitvijo 
koncesij bo 1800 mest ve~ do leta 2010. 
Tako bo dose`en cilj 5-odstotne vklju~itve 
starej{ih v institucionalno varstvo, ki je 
dolo~en v Nacionalnem programu so-
cialnega varstva do leta 2010.

Ministrica za delo dru`ino in socialne 
zadeve je na novinarski konferenci 
poudarila, da so z zadnjim razpisom 
dali prednost novim konceptom varstva 
starih (domovom 4. generacije), manj{im 
domovom, da se ~im bolj pribli`ajo lju-
dem, in ~im bolj{i regionalni pokritosti.

Na razpis se je prijavilo 38 ponudnikov, 
uspe{nih pa je bilo 20. Po to~kovanju 
ponudb ponudnikov po kriterijih: mikro 
makro lokacija, cena storitve, program 
in ustreznost arhitekture je bil program 
Zavoda Medgeneracijsko sredi{~e Ko-
menda med vsemi najbolje ocenjen. 
Od 100 mo`nih to~k je dobil 81,9 to~ke 
za inovativen in razvojno naravnan pro-
gram.

Od vloge kandidature do podelitve kon-
cesije je preteklo kar dobre tri mesece. V 
tem ~asu so preko predstavnikov vladnih 
strank, preko urada predsednika dr`ave 
in preko In{tituta Antona Trstenjaka po-
tekala lobiranja v stroki in politiki. 

»Uspeh ni izostal,« pravi Viktorija Drolec. 
»V imenu sveta zavoda se zato iskreno 
zahvaljujem vsem, ki ste zastavili dobro 
besedo za na{ projekt: OO Slovenske 
demokratske stranke in ravno tako 
dr`avnim poslancem SDS, OO Slovenske 
ljudske stranke in OO Nove Slovenije.«

Po 20 letih 
obnovljena streha
Poslovilne oziroma mrli{ke ve`ice v Ko-
mendi so bile zgrajene med drugim tudi 
s samoprispevkom pred dobrima dvema 
desetletjema. Kritina je postajala vse bolj 

dotrajana, zato so se v ob~ini odlo~ili za 
prenovo. Prekritje z novimi stre{niki je bilo 
kon~ano takoj po velikono~nih praznikih, 
stro{ek prekritja z obnovo strelovodnih 
naprav pa je zna{al 11 tiso~ evrov.

A. @.

Pogodba o gradnji
V drugi polovici marca sta `upan ob~ine 
Komenda Toma` Drolec in Jure Kr~ iz 
firme Gratel podpisala pogodbo o posegih 
in delih na javnih ob~inskih zemlji{~ih v 
ob~ini Komenda. Podjetje Gratel namre~ v 
ob~ini pripravlja kanalizacijo za polaganje 
opti~nega kabla za operaterja T2. Kaj po-
meni ta telekomunikacijska nadgradnja v 
ob~ini Komenda za ob~ane, bomo sku{ali 
~im ve~ predstaviti ob~anom v prihodnji 
{tevilki Glasila Aplenca. 

Na uredni{tvo.gok�komedna.si ali po 
po{ti na Uredni{tvo Aplence, Zaj~eva cesta 
23 pa nam lahko po{ljete tudi vpra{anja, 
kaj vas zanima s tem v zvezi. 

- A. Ž.  
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V ob~ini `e nekaj ~asa poteka izgradnja 
plinovodnega omre`ja. Kak{ne so trenutno 
in kak{ne bodo v prihodnje mo`nosti za 
priklju~evanje in kaj velja vedeti o zemeljskem 
plinu, smo se pogovarjali z vodjo projekta 
pri podjetju Petrol Plin d.o. o. Bo{tjanom 
Zupan~i~em.   

»V ob~ini Ko-
menda je zgra-
jenega ̀ e kar ne-
kaj osnovnega 
plinovodnega 
omre`ja (skoraj 
16 km pl ino-
vodov) in sicer 
v poslovni coni 
Ozka dela,  v 
naselju @eje pri 

Komendi, v delu naselja Suhadole in v delu 
naselja Moste. V leto{njem letu pa je pred-
videno, da bo zemeljski plin pri{el {e do 
naslednjih obmo~ij: Glavarjeva cesta, severni 
del naselja Moste, naselje Kri` in del naselja 
Gmajnice. Gradnja sekundarnih plinovodov 
v preostalem delu ob~ine se bo v skladu s 
terminskim planom dinamike izvedbe del ce-
lovite in so~asne gradnje komunalnih naprav 
in plinovodnega omre`ja izvajala v letih 2009 
in 2010.«

Kak{en je postopek za priklju~itev oziroma 
pridobitev priklju~ka?

»Vsak lastnik objekta ob zgrajenem plinovodu 
ima mo`nost pridobitve hi{nega plinskega 
priklju~ka. V teh primerih bodo~i odjemalec 
pridobi projekt hi{nega priklju~ka in notranje 
napeljave zemeljskega plina ter ga dostavi 
koncesionarju (Petrol Plin-u) v soglasje. Na 
podlagi omenjenega projekta koncesionar 
izstavi brezpla~no Soglasje h gradnji in 
priklju~itvi ter pripravi Pogodbo o izvedbi 
hi{nega priklju~ka.«

Kak{na je cena oziroma stro{ek priklopa 
in kdo je izvajalec?

»Prispevek za stro{ke priklju~itve na plino-
vodno omre`je je sestavljen iz fiksnega in 
dodatnega dela. Fiksni del zna{a 300,00 
EUR in velja pod pogojem, da je dol`ina 
priklju~nega plinovoda od uli~nega plinovoda 
do objekta 10 m ali manj. Vrednost dodatnega 
dela se dolo~i po ena~bi Vdd = (L-10m) x 
30,00 EUR/m, pri ~emer je L dejanska dol`ina 
hi{nega plinovoda. 

V prispevek za priklju~ek so vklju~ena vsa 
dela, ki so potrebna za izvedbo hi{nega 
plinskega priklju~ka  - to je odcep na uli~nem 
(glavnem) plinovodu, priklju~ni plinovod od 
uli~nega plinovoda do objekta, prehodni kos, 
priklju~ni jekleni set z zaporno pipo in za{~itna 
omara na(v) fasadi objekta. V prispevek za 
priklju~ek pa ni vklju~en {tevec porabe plina 
(plinomer) in regulator tlaka, ki sta kot del 

interne instalacije stro{ek uporabnika.

Vsa dela, ki so potrebna za izvedbo hi{nega 
plinskega priklju~ka izvede Petrol Plin.«

Kako pa je z grelniki za plin in morebitno 
notranjo plinsko instalacijo?

»Pred izvedbo notranje plinske napeljave mora 
uporabnik poskrbeti za ustrezen projekt, ki 
vklju~uje: napeljavo od po`arne pipe do plin-
skih tro{il (vklju~no s plinsko pe~jo), meritev in 
regulacija plina, dovod zgorevalnega zraka in 
odvod dimnih plinov. En izvod projekta skupaj 
z Vlogo za izdajo soglasja (se dobi na spletni 
strani www.petrol.si) se dostavi koncesion-
arju, ki izda brezpla~no Soglasje h gradnji in 
priklju~itvi, projekt pa zadr`i za arhiv.« 

Kdo izdela na~rt in kdo opravi potrebna no-
tranja dela?

»Projekt notranje plinske napeljave izdela 
projektant strojnih in{talacij s strokovnim 
izpitom. Pri izboru projektanta vam je lahko 
v pomo~ Seznam projektantov za notranje 
plinske napeljave, ki se dobi na spletni strani 
www.petrol.si. Notranjo plinsko napeljavo 
izvede izvajalec strojnih in{talacij z atestom 
za varjenje/spajanje plinskih napeljav. Pri iz-
boru izvajalca vam je lahko v pomo~ Seznam 
izvajalcev za notranje plinske napeljave, ki se 
dobi na spletni strani www.petrol.si .«

Katero ogrevanje je danes cenej{e; na olje 
ali z zemeljskim plinom?

»Cena zemeljskega plina je tako kot vsi 

ostali naftni derivati podvr`ena nihanju cen 
na svetovnih borzah in pa nihanju te~aja 
ameri{kega dolarja proti evru. Cena niha 
skladno z nihanjem te~aja USD/EUR enkrat 
mese~no, borznim kotacijam (v pogodbi o 
dobavi dolo~enih naftnih derivatov) pa se 
prilagaja kvartalno (1. januar, 1. april, 1. julij in 
1. oktober). Pri tem pa je treba poudariti, da 
so cene zemeljskega plina precej bolj stabilne 
in se ne spreminjajo tako skokovito kot npr. 
cene bencina, dizelskega goriva ali kurilnega 
olja, katerih cena je osnovana na povpre~nih 
kotacijah zadnjih dveh tednov, medtem ko 
se cene zemeljskega plina oblikujejo na 
povpre~ju kotacij zadnjih {estih mesecev. 
Glavni konkurent zemeljskemu plinu je kurilno 
olje, ki je trenutno za cca. 12% dra`je (glede 

na isto osnovo oz. energijsko enoto, to je 
EUR/kWh) in podobna razlika v ceni bo ostala 
tudi v bodo~e.« 

Pred dobrima dvema letoma sem za-
menjal staro in kupil za ogrevanje novo, 
tehnolo{ko sodobno pe~ na kurilno olje. Ali 
lahko sedaj to pe~ uporabim za ogrevanje z 
zemeljskim plinom? Ali se mi to spla~a?

»Seveda. Na omenjeni pe~i je potrebno 
obstoje~i oljni gorilec zamenjati s plinskim 
gorilcem, pristojni dimnikar pa mora preveriti, 
~e je dimnik primeren za kurjenje z zemeljs-
kim plinom. Tudi v tem primeru je potrebno 
pridobiti projekt notranje plinske napeljave in 
ga dostaviti koncesionarju.

Ali se to spla~a se lahko zelo enostavno 
izra~una (vzamemo razliko v ceni: 12%) 
in sicer: letni stro{ek za olje x 0,12 = letni 
prihranek

stro{ek za zamenjavo gorilca/letni prihranek = 
{tevilo let, ko se investicija povrne«

Ali se lahko star{i {e naprej ogrevajo na 
olje (kurilnica v kleti), jaz z 

dru`ino v prvem nadstropju pa na ze-
meljski plin?

»Seveda. Hi{ni plinski priklju~ek je samo en 
(skupen), znotraj hi{e pa se lahko izvede ve~ 
notranjih plinskih napeljav. To pomeni, da ima 
vsak svojo pipo (ventil), vsak svoj plinomer in 
vsak svojo plinsko pe~. In jasno je, da se lahko 
to izvaja postopoma.«

V hi{i z ogrevanjem prostorov in sanitarne 
vode na zemeljski plin bi radi, da bi vsaka 
dru`ina pla~ala svoj stro{ek glede na 
svojo porabo. Ali je to izvedljivo, ~e ima 
hi{a samo en priklju~ek na glavni vod in  
prostorsko eno (skupno) kurilnico?

»^e ima objekt eno (skupno) kurilnico to 
pomeni, da ima eno plinsko pe~ in en plino-
mer. Tako da tak objekt prejme en ra~un za 
porabljeni zemeljski plin.«

Andrej @alar

Posvetovalna energetska pisarna je v 
prostorih ob~ine (Re`ijski obrat) odprta 
vsako sredo med 17. in 18. uro 

V Aplenci bomo v stalni rubriki v vsaki 
{tevilki odgovarjali na va{a vpra{anja. 
Zato nam o vsem, kar vas zanima ali 
kar bi radi vpra{ali o priklju~evanju na 
zemeljski plin v ob~ini Komenda, lahko 
pi{ete po elektronski po{ti na naslov: 
urednistvo.gok�komenda.si ali po po{ti 
na naslov Ob~ina Komenda, Zaj~eva 
cesta 23, 1218 Komenda - s pripisom 
SVETOVANJE O PLINU. 

Priklju~evanje na plin v ob~ini Komenda
Bo{tjan Zupan~i~, vodja projekta za plinifikacijo v ob~ini Komenda: »V ob~ini Komenda je zgrajenega `e 
okrog 16 kilometrov plinovodnega omre`ja....«  

Bo{tjan Zupan~i~

Bo{tjan Zupan~i~, vodja projekta
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Prosim, mi...
Bli`ina otrok, potomcev, je najve~je 
darilo starostnikom, ki ga lahko 
damo. Vsi bi se tega morali za-

vedati, predvsem starej{i ljudje. Zakaj oni? Ker je `ivljenje 
v gibanju, v nenehnem spreminjanju. In najuspe{nej{i niso 
najmo~nej{i in ni re~eno najbolj pametni, temve~ tisti, ki se 
najhitreje in naju~inkoviteje prilagodijo spremembam. Taka 
je naravna selekcija in naravni red. Starostnike se izklju~uje 
iz te tekme. Povsem jasno je, da imamo `enske zaradi pre-
vzemanja bremen odlo~itev o rojstvu in skrbi potomcev ve~ji 
ob~utek samospo{tovanja. Mo{ki pa zaradi ve~je finan~ne in 
materialne lastnine lahko pogojujejo in nadzorujejo odnose. V 
teh interakcijah in tudi iz Raziskave o zmo`nostih in potrebah 
tretje generacije v Ob~ini Komenda, iz leta 2006, kjer se potrebo 
po bli`ini zamenja z odvisnostjo, pretirano skrbjo in ljubeznijo, 
saj ~etrtina na{ih starostnikov `ivi s samskimi, pove~ini sinovi. 
Ker ne verjamem v nasilno in revolucionarno spremembo na 
bolje, temve~ v spremembe na bolje z lastnim zgledom in pre-
seganjem lastnih napak, je morda sme{en za~etek v besedici 
PROSIM MI..., ki jo zamenjamo z daj... ali drugim ukazom in s 
tem izka`emo spo{tovanje drug drugemu.

Vesna @ivadinov [tebe,
LDS ob~inski odbor Komenda,

www.komenda.lds.si 

Spomini in razvoj
Spomini: Poslovil i smo se od 
na{ega biv{ega predsednika 
dr. Janeza Drnov{ka. Skupaj z 
`upanom sva ga povabi la na 
sre~anje upokojencev in `upanov 

Gorenjske v letu 2002. Le redko se je udele`eval mno`i~nih 
prireditev. To je bil eden prvih obiskov, ki ga je takrat sprejel kot 
predsednik Vlade Republike Slovenije. Vidimo ga na mnogih 
slikah z udele`enci zbora (ogled na  www.komenda-upoko-
jenci.si). Dr. Janez Drnov{ek nam bo ostal v spominu kot velik 
dr`avnik, ki je veliko prispeval k demokratizaciji Slovenije.

Razvoj: Ob~inski svetniki smo po dolgih usklajevanjih sprejeli 
prostorski plan Poslovne cone Komenda- ozka dela, ki v svojih 
~lenih vsebuje potrebna soglasja. S sprejetjem tega na~rta in 
njegovo  realizacijo je mo`en nadaljnji razvoj v Ob~ini Komenda. 
Ustvarjeni bodo pogoji za obnovo kulturnega Doma, izgradnje 
otro{kega vrtca, medgeneracijskega centra, in  razvoja na 
drugih podro~jih.

Pri~etek izgradnje centra Komende z novo-`e tolikokrat oblju-
bljeno trgovino ni povezan s sredstvi iz poslovne cone. Kdaj 
se bo pri~ela navedena gradnja, bo pokazal ~as. Nekateri 
ob~inski svetniki se radi hvalijo o svoji aktivnostih pri gradnji 
centra, vendar je popolnoma  jasno, da je pri~etek gradnje 
odvisen samo z velikim anga`iranjem in zavzetostjo na{ega 
`upana Toma`a Drolca.

Tudi znamenite »kurice«, ki so bile zgrajene okrog leta 1950 in s 
katerimi je bila Komenda v tistih ~asih ( in je {e danes )na neki 
na~in kaznovana, spadajo k ureditvi centra Komende. Kdaj se 
bo pri~ela ta, tudi `e ve~krat obljubljena  gradnja?

Bojim se, da bo za{~itna ograja ob Glavarjevi cesti, ki je bila 
postavljena zato, da se ne vidi, da se ni~ ne dela, delala sra-
moto Komendi {e naslednji mandat. 

Vodja svetni{ke skupine LNO
Janez Kimovec

^as odgovornega 
dela
»Minil je ~as zavla~evanja, polovi~nih meril, 
pomirjujo~ih in zavajajo~ih ukrepov in odla{anja. Za~enja se ~as 
posledic.« (Winston Churchill)

Ko prebiram to Churchillovo misel in se oziram nazaj, na ~ase 
socializma, ko je bilo “vse na{e” razen “mojega”, ko je bila 
kraja dru`benega premo`enja (ali spogledovanje s sosedovim 
premo`enjem) prej vrlina kot prestopek, in ko na `alost ugotavl-
jam, da se v na{i dru`bi {e ni veliko spremenilo, sem v gradivu za 
15. sejo ob~inskega sveta pod to~ko 15 prebral Predlog sklepa o 
ukinitvi javnega dobra … Gre za dokaj {iroko cesto prek dvori{~a 
Kmetijske zadruge v Komendi. Po ureditvi ulic v novem naselju, 
so se pojavili prek tega cesti{~a stebri~ki, ki so prepre~evali 
vo`njo prek dvori{~a, ostala pa je pe{pot. Gradivo pa mi je dalo 
vedeti, da so odgovorni za to nepremi~nino ogradili javno dobro 
in namesto da bi imeli oni slabo vest, smo jo imeli drugi, ki nismo 
bili ne zaposleni v zadrugi in ne kupci, ~e smo ̀ eleli ubrati bli`njico 
prek skladi{~a. Pa je ta pot {e vedno “na{a” in bi po njej lahko 
mirno celo vozili.

Sedaj so odgovorni predlagali ukinitev javnega dobra in odkup 
zemlji{~a, pa ne zaradi slabe vesti, ampak ker za zidavo na javnem 
dobrem ni mo`no dobiti gradbenega dovoljenja.

Pravzaprav je za poenotenje kompleksa javno dobro na tem 
dvori{~u res mote~e in je prav, da se to uredi. Prav pa bi bilo tudi, 
da bi se za~eli zavedati povr{nega in brezbri`nega ravnanja do 
skupne ali tuje lastnine. Tega si pri TRN-u `elimo in zato bomo 
v~asih tudi trn.

Za listo TRN, Baldomir Krem`ar

Sem proti 
prevelikim 
podra`itvam
Spo{tovani!
V ~asu pisanja tega ~lanka smo bili seznanjeni s predlogom 
povi{anja cen storitev vrt~evskega varstva: za 4 odstotke v 1. 
starostnem razredu (otroci do tretjega leta starosti) ter zvi{anje 
cen za 11 odstotkov v 2. starostnem razredu (otroci nad tretjim 
letom).

Zelo verjetno bomo na seji poslu{ali, da imajo druge ob~ine 
okrog nas cene vrt~evskih storitev celo vi{je kot mi. Vendar to {e 
ne pomeni, da moramo podpreti vsakr{no podra`itev. Tega ne 
opravi~uje niti letna stopnja inflacije. Saj cena hrane in energije 
nista edini zajeti v ceno, ki jo star{i pla~ujejo, da so na{i otroci 
v vrtcu.

V na{i Ob~ini Komenda dvignem roko za marsikatero »ekstra za-
misel«, saj menim da smo inovativna, majhna in hitro razvijajo~a 
se ob~ina. In to je dobro. Marsikatero stvar naredimo bolje in 
kvalitetneje, kar pa v~asih tudi dra`je. Strinjam se, da je na dolgi 
rok to bolje, hkrati pa tudi pomeni, da moramo nekje denar vzeti. 
Vendar predlagam, da ne ravno dru`inam.

Zato se bom na seji zavzemal, da premislimo o vi{ini povi{anja. 
Nenazadnje nas tudi vlada in ostali ekonomisti opozarjajo, da naj 
z reguliranimi cenami ne pove~ujemo {e dodatno cen. Inflacijska 
spirala bo na koncu zadela vse, tudi upokojence!

Roman Dobnikar, predsednik OO SD Komenda in
~lan predsedstva OO SD Kamnik-Komenda
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Leta 2010 
medgeneracijski 
center v Komendi
V Novi Sloveniji izgradnjo medgeneracijskega centra podpiramo, 
saj v primerjavi z nekaterimi drugimi ob~inskimi projekti pomeni 
kakovostni preskok z vidika temeljitosti na~rtovanja in javne 
preglednosti. Osnovo centra bo predstavljal Dom za starostnike, 
ki je v teh dneh dobil zeleno lu~ tudi s strani Ministrstva za delo, 
dru`ino in socialne zadeve pod vodstvom ministrice Marjete 
Cotman. 

Veseli nas, da bodo starostniki v na{em centru dele`ni zares kako-
vostnega programa oskrbe, ki se bo v prihodnje {e izpopolnjeval 
in razvijal. Center naj bi prevzel sredi{~no vlogo v razvoju skrbi 
za starostnike, upo{tevajo~ njihove potrebe in potrebe lokalne 
skupnosti. Glede na to, da naj bi odstotek starej{ih od 65 let v 
prihodnjih desetletjih strmo nara{~al, je to eden izmed utemeljenih 
dolgoro~no zastavljenih projektov v ob~ini. 

Zadovoljni smo tudi z lokacijo centra. Njegova mirna in hkrati 
sredi{~na lega bo oskrbovancem pomagala k bolj{emu 
pre`ivljanju zrelega `ivljenjskega obdobja. Opazili smo pozitivno 
simboli~no sporo~ilo izbrane lokacije, saj skrb za {ibkej{e kat-
egorije ob~anov upravi~eno spada v sredi{~e na{e pozornosti. 
[koda, da v okviru filozofije medgeneracijskega so`itja ob~ina ni 
znala bolje umestiti tudi prostora za najmlaj{e. 

Projekt Doma starej{ih ob~anov je verjetno doslej najtemeljiteje za-
snovan projekt v ob~ini Komenda. @elimo si, da bi bili vsi ob~inski 
projekti zastavljeni podobno in s posluhom do ob~utljivosti 
ob~anov glede njihovega `ivljenjskega okolja. Zavodu medgen-
eracijsko sredi{~e Komenda `elimo, da bi u~inkovito izpolnjeval 
zadane cilje ter uspe{no poskrbel za dostojanstveno pre`ivljanje 
tretjega `ivljenjskega obdobja vseh na{ih ob~anov.

Za NSi Komenda zapisal Peter Jerebi~

Zdru`enje borcev za vrednote NOB
KO Komenda vabi k sodelovanju 
Na letnem ob~nem zboru krajevnega zdru`enja borcev in 
udele`encev NOB Komenda 12. marca letos so ocenili delo v mi-
nulem letu. Po lanskem sprejetju novega statuta, ko so spremenili 
tudi ime organizacije, so na zboru {e posebej govorili o pom-
lajevanju ~lanstva v organizaciji, ki se sedaj imenuje  Zdru`enje 
borcev za vrednote NOB. Kaj to pomeni v organizaciji in za or-
ganizacijo zveze borcev smo vpra{ali Filipa @eleznika, ki so mu 
na zboru tudi v prihodnje zaupali predsednikovanje organizacije 
v ob~ini Komenda.

»ZZB in udele`encev Slovenije je v preteklem letu 2007 sprejela 
novi statut, ki med drugim v svojem 2. ~lenu spreminja tudi ime or-

ganizacije. Preimenovala se je v ZZB 
za vrednote NOB. Na prvi pogled 
sicer ni vidna ve~ja sprememba. Do 
sedaj so bili vsi ~lani ZZB, ki niso 
sodelovali v NOB, samo pridru`eni 
~lani. Sedaj tega nadimka ni ve~ in 
smo vsi ~lani borci za vrednote, ki 
izhajajo iz NOB. Torej so ~lani na{e 
organizacije lahko vsi, ki spo{tujejo 
vrednote, zaradi katerih so se borci 
in udele`enci NOB podali v boj z 
okupatorjem v letih 1941 – 1945.«

In katere vrednote so to? 

»Ko govorimo o vrednotah, ki izhajajo iz NOB, ne mislimo v prvi 
vrsti na eti~ne, pa tudi ne na eksistencionalne vrednote, ampak 
predvsem na politi~ne vrednote, kot so: domoljubje (patriotizem), 
svoboda, enakost, varnost, samozavest, strpnost, miroljubnost, 
suverenost.

Prav gotovo je bila ena najve~jih vrednot ljudi, ki so se podali v 
boj proti okupatorju, da smo na svoji zemlji svoj gospodar – torej 
domoljubje. Domoljubje-patriotizem je torej temeljna vrednota, ki 
nas je vodila v NOB in iz nje tudi izhaja stalno vodilo na{e akcije. 
NOB nam je dala tudi potrebno samozavest, ponos, hrabrost, 
pokon~nost, dostojanstvo. In prav ta samozavest med NOB je 
pregnala ob~utek majhnosti, nepomembnosti, hlap~evstva. Prvi-
krat v zgodovini slovenskega naroda smo namre~ krojili svojo 
usodo sami. Po NOB leta 1945 je bila rojena prva slovenska 
dr`avnost; takrat {e v okviru Socialisti~ne Jugoslavije kot njena 
republika. Ta dr`avnost je bila tudi temelj za samosvojitev v letu 
1981. Naj {e povem, da je na{a organizacija danes nepoliti~na in 

odprta za vse, ki spo{tujejo NOB in njene vrednote ter negovanje 
le-teh. Dol`ni smo tudi pomagati na{im ostarelim borcem, jih 
obiskovati in jim ostati ob strani.«   

V programu organizacije, so poudarili na zboru, je {e naprej 
vzdr`evanje  spominskih obele`ij (spomenikov) iz NOB in or-
ganizacija spominskih slovesnosti. Poudarili pa so {e, da vsi, ki 
`elijo vstopiti v KO ZB Komenda, lahko pokli~ejo na GSM 031 
398 658.

A. @alar

Izjemen uspeh 
na{ega odbora
V soboto 15. marca, smo se udele`ili 9. 
zimskih {portnih iger SDS na Kaninu, 
kjer smo dosegli prvo in tretje mesto v najbolj {tevil~ni skupini 
od petdeset do {estdeset let v veleslalomu. To je res odli~en 
rezultat, na katerega smo v na{em odboru lahko ponosni. Slab 
za~etek, dober konec. Ko smo se pripeljali v Bovec, je bilo vreme 
zelo klavrno.

Nebo je bilo zastrto s temnimi oblaki in prepri~an sem bil, da bomo 
smu~ali v gosti megli. Zato je bilo toliko lep{e presene~enje, ko 
smo se z gondolo povzpeli nad oblake in se je pokazalo popol-
noma jasno nebo. Prepri~an sem, da tistega dne nikjer drugje 
v Sloveniji ni bilo mogo~e smu~ati v tako lepem in son~nem 
vremenu. Ves Kanin je bil obkro`en z visokimi gorskimi vrhovi, 
ki so kot oto~ki {trleli iz morja oblakov. Na vrhu so nas pri~akali 
gostoljubni doma~ini s pristnim pr{utom in veliko izbiro primor-
skih vin. Na seznamu nas je bilo okrog 250 tekmovalcev iz cele 
Slovenije, pridru`ila pa sta se nam tudi gospod predsednik vlade 
Janez Jan{a in gospodi~na Ur{ka Ba~ovnik. Po tekmi pa je vsak 
po svoje u`ival med sne`nimi strminami obsijanimi z ble{~e~im 
soncem. Ko smo zaklju~ili s smu~anjem, smo se odpravili v hotel 
Kanin, kjer smo imeli kosilo ob igranju `ive muzike. Tam nas je 
pozdravil in nagovoril tudi bov{ki `upan, potem pa smo prisost-
vovali razglasitvi rezultatov in podelitvi kolajn. V prijetni dru`bi 
smo se zadr`ali {e tja do ve~ernih ur. To je bil za nas res en lep 
in uspe{en dan.

Pavel [mid, predsednik OO SDS Komenda

Filip @eleznik
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Zaradi nenehnih komentarjev avtorja ~lankov, 
ki ste jih lahko prebrali v ve~ini ob~inskih ~as-
nikov, sem se tudi sam odlo~il podati nekaj 
svojih misli. Glede na dejstvo, da `ivimo v 
demokrati~ni dru`bi in ima lahko vsak mnenje 
po svoji vesti upam, da ne bom zopet spro`il 
celoletnih razprav in raznovrstnih ~lankov na 
to temo. 
Zbodel me je zadnji odstavek ~lanka, v katerem 
avtor navaja prehajanje ~lanov iz stranke v 
stranko v lasno korist. Morda pa avtor ni po-
mislil, da se kdo z idejami in dolo~eno strate-
gijo ne strinja povsem. Strategija nenehnega 
napadanja je bila v slovenski zgodovini `e 
uporabljena, a brez posebnega uspeha. Osebni 
interesi so bili tudi izra`eni na zadnjih volitvah za 
`upana, ko se je avtor z ve~ine plakatov smejal 
v glavnem sam. Menim, da ljudje bolj kot kritiko 
cenijo dejanja in verodostojnost kandidatov. 
Prehodi iz osebnih interesov, pa so pri vas 
povsem obi~ajni. Kaj mislim s tem, bo bralcem 
ob kraj{em premisleku povsem jasno. Osebno 
menim, da ste konfliktna oseba, kar ste dokazali 
s hitro menjavo vodstva svoje stranke, ki vas je 
predlagala kot `upanskega kandidata.
Iz va{ih pisem v ob~inskih ~asnikih je razvidno, 
da sila te`ko prena{ate poraze. O~itno v svojih 
nastopih volivcev niste uspeli prepri~ati. Morda 
je za zmago potrebno nekaj ve~, lahko {teje tudi 
profesionalni nastop pred mediji.
Obregnili ste se tudi ob volitve predsednika 
dr`ave. Odstranjeni `al niso bili samo plakati 
enega kandidata, temve~ obeh, za kar verjetno 
niso kriva strankarska nasprotja, ~e ta sploh 
obstojajo. Smo lokalna skupnost in moramo 
skrbeti za dobro vseh ob~anov. Ste morda po-
mislili tudi na razuzdanosti ob no~nih pohodih 
in ne zgolj na lastne ugotovitve.
Tudi o podtikanju opozicije vladi ste pripravili 
komentar. Verjetno ste pozabili na dogajanja v 
prej{njem mandatu in na celo vrsto podobnih 
interpelacij. Namesto, da bi dokazovali svoje 
sposobnosti, jo~ete ob kritikah na svoje delo. 
Celo v novinarsko delo ste posegli, kar je izraz 
prave demokracije.
Glede zazidljivosti bomo, upam, skupaj 
spremljali tudi ostale lokacijske re{itve v celotni 
ob~ini, pa tudi na preostalih prostih zemlji{~ih 
pa tudi va{ih.
Kar trenutno v ob~ini ni, kot bi moralo biti, bodo 
odkrili tudi drugi organi, ki obstojajo. Priznam 
vam, da so nekateri va{i predlogi zelo vmesni, 
predlagajo pa naj jih organi, ki so bili tudi s 
strani volivcev izvoljeni. Na razpolago imajo 
vse mo`nosti.
Predvolilna kampanja je, kakr{na koli `e je, en 
od na~inov pridobitve {tevila glasov, ve~krat 
pa je potrebno nekaj ve~. Ljudje smo razli~ni, 
nekateri pa se celo bojimo balonov.

Igor Klun

V prihodnjem »obdobju« 2000 doseljencev! 
Komu koristi gradbeni »boom« in hitra rast 
prebivalstva? Je to pogoj za razvoj, izraz na-
predka, ali smo zgolj pri~e parazitstva zasebnih 
´profiterjev´? Nekaj razlogov  proti  pospe{eni 
kolonizaciji. 
Nenadzorovana gradnja za trg je posledica 
premalo (ali preve~?) premi{ljenih prostorskih 
na~rtov ob~ine. Podivjana, neorganska rast 
naselij brez primerne urbanisti~ne in demo-
grafske strategije prina{a uni~evanje, neskladja 
in napetosti na vseh dru`benih podro~jih. 
Pode`elje se po~asi spreminja v predmestje 
z vsemi zna~ilnostmi: dnevno preseljevanje, 
prometna onesna`enost, brezobli~nost naselij, 
odtujenost ljudi,..
Dejstva, da je ozko politi~ni in komercialni 
interes pogosto pred javnim, se ne da ve~ 
zanikati. Propadli projekt financiranja kanali-
zacije in poskus hitrega zaslu`ka s smetmi 
(mbo center), posegi v naravno in kulturno 
krajino (izsekavanje, pozidave travnikov, {port 
na plodni zemlji,..), pusto{enje okolice velikih 
gradbi{~ (nasipavanje vsevprek, uni~evanje 
cest, prah, blato,..) itd., ne izkazuje skrbi za 
okolje. Osnovni motiv je profit. Sliko dopolnjuje 
ignoranca poplavne ogro`enosti ({pekulacije 

Te dni se je na straneh svetovnega ~asopisja, 
pa tudi slovenskega, pojavil seznam tako 
imenovanih »novodobnih grehov« oziroma 
kr{enja bo`jih in naravnih zakonov ~loveka 
sedanjega ~asa.
[kof Girotti je v intervjuju {e posebej omenil, kaj 
dela narobe ~lovek sedanjega ~asa, to je ob-
dobja globalizacije. Na ~asnikarjevo vpra{anje, 
naj pove te prestopke oziroma grehe, jih je {kof 
Girotti na{tel: manipuliranje z genskimi zapisi, 
onesna`evanje okolja, dru`bena neenakost, 
znanstveni poskusi na ljudeh, u`ivanje in 
preprodaja drog. Ni pa dejal, kar se je pozneje 
pojavilo v javnih ob~ilih, da so odgovorni v 
Vatikanu s tem spremenili seznam sedmih 
glavnih grehov, ki jih je `e v {estem stoletju 
opredelil pape` Gregor Veliki, ti pa so: napuh, 
lakomnost, ne~istost, nevo{~ljivost, po`re{nost, 
jeza in lenoba. Ob teh grehih so ~asnikarji po 
{kofovem pogovoru za L’Osservatore Romano 
zapisali  sedem »novih grehov«: uni~evanje in 
onesna`evanje okolja, prekomerno bogatenje, 
ki povzro~a bedo in siroma{tvo, pedofilija, 
splav, znanstveni poskusi na ljudeh, manipuli-
ranje z genskimi zapisi, geneti~ne spremembe 
ter u`ivanje in preprodaja mamil. 
Da {kof Girotti ni mislil tako, kot se je pozneje 
pojavilo v javnih ob~ilih, so te dni opozorili 
angle{ki in vali`anski {kofje. Ti so spomnili 
{e na nekaj, na kar so bila javna ob~ila manj 
pozorna: da imajo grehi posledice ne le za 
posameznika, marve~ vso dru`bo. To je imel v 
mislih tudi {kof Girotti, ko je v zvezi z gre{nimi 
dejanji sodobnega ~loveka opozoril predvsem 

Zazidava in priseljevanje 
(»Predlog zakona o arhitekturni in in`enirski dejavnosti,…, je dokaz, da dr`avo vodi 
kapital, ki stroke no~e.« - Peter Gabrijel~i~, dekan Fakultete za arhitekturo Ljubljana)

in neuporaba predkupne pravice, pozidave 
razlivnih povr{in, popolna nalo`bena nedeja-
vnost). Primer: nalo`benik z asistenco politike 
gradi del soseske na poplavnem podro~ju 
in slu`i, nepotrebno stopnjevano nevarnost 
in potopljene domove staroselcev pa bomo 
re{evali z javnimi sredstvi. Posledica te, je 
nova anarhija (nasipavanje ogro`enih posa-
meznikov,..). 
Dodaten razlog proti je celo poslovno naselje 
»Ozka dela«, ki je `ivljenjskega pomena za 
ob~ino in prikaz nezmernosti (velikost), ter 
zavajanja (promet,..).
Stali{~a svetnika J. Kimovca do gradnje in 
poselitve, razvoja - urejena komunalna infra-
struktura in dru`beni (nad)standard, izgradnja 
trgovine in oblikovanje centra Komende - so 
povr{na, navija{ka (za trgovino?) in zanikajo 
pode`elje kot kvaliteto. Je to koncept pros-
torskega razvoja v na{i mali ob~ini? Novo bo 
neko~ staro, takrat pa.. Nadaljnja ekspanzija? 
Napredek ni sozna~je za investicije. Napre-
dek so izbolj{ave, nova kakovost, spo{tovanje 
ljudi in okolja, trajnostni razvoj,.. Za to ni treba 
velikega denarja. Predvsem na~elnost.

Stane Mo~nik, Komenda

VA[A PISMA 
Pismo
na ~lanek objavljen v zadnji {tevilki 
Aplence avtorja g. Pavla [mida
Z naslovom Va{a pisma: Odgovor na odziv g. Ro-
mana Dobnikarja (GOK Aplenca 24. dec. 2007)

Ali je onesna`evanje okolja greh?
na `go~a vpra{anja na podro~ju bioetike. 
Kaj je greh in kaj ne, ne ka`e razpredati in tukaj 
tudi ni mesto za to. Velja pa poudariti, da gre 
za napa~no ravnanje sodobnega ~loveka. To 
je: ~lovek sedanjega rodu in ~asa, ki  marsikaj 
dela narobe, prepogosto misli zgolj nase, ne 
na prihodnje rodove, prebivalci razvitih dr`av 
premalo gledajo na ljudi iz dr`av v razvoju, bo-
gati ljudje ne vidijo ob sebi siroma{nih, nekateri 
znanstveniki menijo, da jim je dovoljeno prav 
vse na podro~ju genetike, to upravi~ujejo z 
nekak{nimi ~lovekoljubnimi nameni. 
Gotovo je eno najbolj v o~i bijo~ih vpra{anj 
na{ odnos do okolja, onesna`evanje narave, 
izkori{~anje naravnih virov. Tisto, kar je `e ve-
likokrat poudaril pape` Benedikt XVI., ki se do-
bro zaveda, da bodo prihodnji rodovi dobili to 
oziroma toliko in tak{no, kakr{no jim bo sedanji 
rod pustil. Mi. Tudi ob~ani Ob~ine Komenda. 
Tu se ne moremo izogniti na{i odgovornosti, 
ta trka na vest vsakogar izmed nas. Veseli nas 
lahko, da ta zavest, kar lahko opa`amo tudi 
po prispevkih v ob~inskem glasilu, raste, se 
krepi. [e posebej je na to s svojimi na~rti in 
dejanji dol`an misliti ob~inski vrh. Na zdravo, 
lepo urejeno, ~isto in ~lovekovega dostojanstva 
vredno okolje na{ih ob~anov. Skupaj z drugimi 
slovenskimi ob~inami. ̂ e ̀ e »rimski {kof« misli 
na to za ves svet, so to {e posebej dol`ni slov-
enski minister za okolje in prostor, na{ `upan, 
pristojne slovenske in komendske ob~inske 
ustanove in odgovorne osebnosti, kon~no in 
najprej pa mi, ob~ani na{e ob~ine.

Jo`e Pavli~ 
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V soboto, 8. in nedeljo, 9. marca, smo se 
~lani orientacijskega kluba (OK) Komenda 
`e zgodaj zjutraj odpeljali na Primorsko. 
V Lipici je namre~ potekalo dvodnevno 
mednarodno tekmovanje v orientaci-
jskem teku, ki je organizirano vsako leto v 
za~etku marca na orientacijsko zahtevnem 
Krasu. »Lipica open« je eno najstarej{ih in 
najve~jih tekmovanj v orientacijskem teku 
v Sloveniji. Prvo je bilo organizirano 14. 
marca 1992. Udele`ilo se ga je 138 tek-
movalcev iz Italije, Avstrije, Jugoslavije in 
Slovenije. Kmalu je postalo eno najve~jih in 
najpopularnej{ih tekmovanj v {ir{i okolici. 
Zadnja leta se prvega spomladanskega 
tekmovanja udele`uje ve~ kot 700 tek-
movalcev. 

Sobota bo 31. maja 2008. Na hipodromu 
v Komendi se bo zbralo na mednarodnem 
sre~anju starih traktorjev in kmetijske 
mehanizacije skoraj 100 traktorjev – star-
odobnikov iz doma~ih logov, potrjena pa je 
tudi ̀ e udele`ba razstavljavcev iz Nem~ije, 
Avstrije in Italije. Nedvomno bo to  mani-
festacija kmetijske tehnike iz polpreteklih 
~asov in nazoren prikaz razvoja delovnih 
strojev, ki kmetom prihranijo mnogo dela, 
truda in znoja. Med razstavljenimi starimi 
traktorji bo tudi eden redkih primerov 
posebne vrste, kateri pa to bo, ne bomo 
izdali. Pridite ga pogledat in ob~udovat 
sami.

Prireditev se bo za~ela ob 9. uri, ko bodo 
sprejemali prijave udele`encev, sledilo 
bo uradno odprtje, predstavitve posa-
meznih traktorjev in nato povorka vseh 

Orientacija – kri, pot in solze

Pomemben mednarodni dogodek v Komendi
udele`encev, ki bo krenila iz Komende 
~ez Klanec, Mlako, Kri` in Moste nazaj na 
prireditveni prostor. Tam se bodo ob 15.30 
za~ele spretnostne vo`nje in razne igre za 
pokal sponzorjev. Ja, ob 17. uri pa se bo 
za~elo veliko rajanje ob dobri glasbi in z 
vsem, kar spada zraven.

Organizator celotne prireditve je ̀ e medn-
arodno uveljavljeno Dru{tvo stari traktor 
iz Most, soorganizator pa je Turisti~no 
dru{tvo Komenda.

Vsestransko pomo~ pa bo nudila orga-
nizatorjem tudi zdru`ba mo` in fantov, 
ki se dru`ijo pod imenom 2KA ( Dvojka). 
Ime so si nadeli po prvih Tomosovih 
mopedih – dvobrzincih – ki so po na{ih 
cestah zapeljali ̀ e leta 1960 ali pa {e prej. 
Obnavljajo jih, si pomagajo med seboj, 
vesela dru{~ina 10 ~lanov pa `ivi pravo 

prijateljsko dru`enje `e od leta 1999, ko 
je ustanovni ~lan Milan Letnar v zabojih 
prinesel na dom razstavljen moped, ki ga 
je nato usposobil in obnovil. Pridru`ili so 
se mu {e drugi, se v~lanili v Slovensko 
veteransko zvezo dvokolesnih motornih 
vozil, ki ima svoj sede` na Vranskem. Tol-
iko o njih, ki si v eni naslednjih {tevilk tudi 
zaslu`ijo {ir{o predstavitev. Pri omenjeni 
mednarodni prireditvi bodo vsestransko 
pomagali kot spremljevalni vozniki in pri 
urejanju prometa – skratka – pomagali 
bodo povsod, kjer bo to potrebno.

In {e en pomemben podatek : vstop bo 
prost – vabljeni pa vsi, ki vam je pri srcu 
ohranjanje in predstavljanje tehni~ne 
dedi{~ine.

Tone Ogorevc 

Lipica open ni tek-
movanje z veliko 
bli{~a in pompa, 
kot ga poznajo v 
nekaterih orient-
acijsko bolj razvitih 
dr`avah, ampak 
poteka v pri jet-
nem, prijateljskem 
vzdu{ju. Razgiban 
i n  t e h n i ~ n o 
zahteven te ren 
nudi dobre pogoje 
za orientacijsko 
zanimive proge, 
ki tudi svetovnim 
asom predstavlja 
velik izziv. Leto{nje 
leto se je tekmovanja udele`ila tudi fran-
coska reprezentanca, s svojim obiskom 
nas je po~astil sam svetovni prvak francoz 
Thierry Gueorgiou, ki nam je ob koncu 
tekmovanja dal tudi svoj avtogram. 

Tekma prvega dne je {tela tudi za orient-
acijsko ligo. Drugi dan 
smo imeli lovski {tart, 
kar pomeni, da tek-
movalec z najbolj{im 
~asom prvega dne 
{tarta prvi, ostali tek-
movalci iz iste kate-
gorije pa {tartajo za 
njim z zaostankom, 
kot so ga za njim imeli 
prvi dan. 

Vsi ~lani OK Komenda 
smo dosegli solidne, 
nekateri pa celo odli~ne 
rezultate. Tilen Poga~ar 
je v kategoriji M12 prvi 
dan dosegel 3. mesto, 
drugi dan odli~no 1. 

mesto, skupno pa je 
bil drugi. Jaka Pi{ljar 
je v kategoriji M16 
dosegel skupno 16. 
mesto, Matja` Pahor  
pa je prvi dan dose-
gel odli~no 9. mesto, 
skupno pa je bil na 
24. mestu. Sama sem 
v svoji kategoriji W18 
prvi dan dosegla 11., 
drugi dan 13. mesto, 
skupno pa sem bila 
deseta. V kategoriji 
W21A je Lidija Hri-
bar prvi dan dosegla 
odl i~no 2. mesto, 
drugi dan 10., skupno 

pa se je uvrstila na 9. mesto. 

Domov smo se vrnili utrujeni, prepoteni, 
izmu~eni in popraskani, a zadovoljni in 
prepri~ana sem, da se bomo tekmovanja 
udele`ili tudi v naslednjih letih.

Barbara Poga~ar
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Medene rezine 
Za 2 plo{~i velikosti 40 x 30 cm (veliki 
pladenj) potrebujemo:

3 `lice medu

5 `lic sladkorja

3 `lice mleka

50 g margarine ali masla

1-2 jajci

1 kavna `li~ka sode bikarbone

moka po potrebi

Vse sestavine zme{amo, dodamo moko 
in dobro pregnetemo. Moke dodamo tol-
iko, da se testo ne lepi na desko ali valjar. 
Razvaljamo dve plo{~i velikosti 40 x 30 
cm (veliki pladenj) in jih pe~emo 7 minut 
na 200 stopinj Celzija, najbolje na peki 
papirju. Plo{~i nato prere`emo, tako da 
dobimo 4 plo{~e. 

Za kremo potrebujemo:

4 dl mleka 

4 `lice sladkorja

4 `lice gustina

Naredimo kot puding, ohlajenemu dodamo 
10 dag margarine ali masla in zmiksamo. 
Prvo in tretjo plo{~o nama`emo s kremo, 
vmes pa z marmelado. Zgornjo plo{~o 
prelijemo s ~okolado, ki jo pripravimo tako, 
da 10 dag jedilne ~okolade, 3 `lice mleka 
in ko{~ek margarine ali masla raztopimo v 
ponvi, da dobimo gosto zmes. 

Dober tek vam `eli

Marta Jerebi~

Kaj je intima? Je du{evni prostor part-
nerjev, ki obsega njun medsebojni stik in 
spo{tovanje, ki pa ne pomeni ni~ drugega 
kot poznavanje razli~nosti drug drugega 
in mo`nost sprejetja le-te.  V plesu intime 
se lahko partnerja najbolj obogatita ali pa 
najbolj ranita. Obogatita na na~in, da svoja 
~utenja, bojazni, skrbi in radosti zaupata 
drug drugemu in ranita, kadar si tega 
ne priznata, zanikata, se o teh temah ne 
pogovarjata ali gresta v drasti~ne posege 
v odnosu; v afere.
In prav ranljivost v intimnem odnosu se 
najmo~neje odra`a v spolnosti. Spolnost 
ne pomeni ni~ drugega kot zdru`iti se v 
polnosti,  pomeni nadgradnjo ljubezni. Je 
pa tudi tisto podro~je, na katerem sta mo{ki 
in ̀ enska najbolj in do konca izpostavljena. 
Za `ensko je zelo pomembno, da ji mo{ki 
pove, kako ji je ob njej, za mo{kega pa, kaj 
je pri njima pri{lo tako na stran v spolnosti, 
katere ~ustvene vibracije manjkajo, da bi 
ju spolnost osre~ila.
V spolnosti se najbolje poka`e, kdo si 
in  koliko si so~uten, ne`en do partnerja. 
Vse, kar ~lovek do`ivlja v svojem ~ustve-

nem svetu, se odra`a na telesu oziroma 
v spolnosti. Na primer `enska na koncu 
spolnega odnosa jo~e, saj do`ivlja totalno 
stisko v svojem ~ustvenem svetu, ko se 
po~uti nerazumljeno in nesprejeto s strani 
mo{kega. Ali pa ~uti celo gnus, saj svo-
jega mo`a v ~ustvenem svetu prezira `e 
dolgo ~asa, pa mu tega ne zna ali ne more 
povedati. Na tak{en na~in telo najmo~neje 
sporo~a, kar v ~ustvih ni urejeno.
Kaj odzvanja zadr`anost v spolnosti? Mo{ki 
zadr`anost v spolnosti do`ivlja bolj na 
ravni `elje, `ensko pa za~nejo preplavljati 
~ustva krivde, tesnobe, strahu. Ranljivost, 
ki jo odpira spolnost, je namre~ preve~ 
nevarna, ~e partnerja ~ustveno nista odprta 
drug pred drugim. Tudi v spolnosti se lahko 
`enska, ki je obupala nad odnosom, zate~e 
k temu, da igra na mo{ko ne~imrnost in 
se umika v ti{ino, solze, nemo~. V skrajnih 
primerih se lahko pridru`ijo {e poni`evanje, 
prezir, pretvarjanje in zavestna manipulacija 
(po Kompan Erzar, 2003). 
Najhuj{i izraz konflikta na podro~ju intime 
so izvenzakonska razmerja oziroma afere. 
Tu moramo poudariti, da ~lovek v aferi ne 

Ko sem zdaj po enem letu za~ela zbirati 
podatke, se ugotovila, da je imelo veliko 
ljudi uspehe. Zato sem se odlo~ila sprem-
ljati vse, kar se je dogajalo in govorilo o 
gobi Kambu~i in ugotovila, da nekateri `al 
ne razumejo, da to ni kar nekaj, kar naredi{ 
in samo spije{. Pri tej stvari je potrebno biti 
previden in delati po napotkih, druga~e 
lahko kaj hitro pride do komplikacij in 
ljudje postavljajo veliko vpra{anja, ali so 
ravnali prav, ali delajo prav, kaj sem na-
redil narobe. Na vsa ta 
vpra{anja in mnogo ve~ 
boste lahko izvedeli, ~e 
se boste udele`ili pre-
davanja ali bolje re~eno 
sre~anja, kjer se bomo 
dru`ili vsi, ki smo imeli 
blagojedejne u~inke ob 
pitju ~aja gobe Kambu~e. 
Z nami bo ve~ gostov, 
kateri so imeli razli~ne 
uspehe, ko so pri~eli z 
uporabo gobe.  

V soboto, 19. aprila, 
ob 16. uri v Kulturnem 
domu Janka Kersnika v 
Lukovici pri Dom`alah. 
Za dodatne informacije 
smo vam na voljo, gsm 
051 818-032.

Sre~anje bo potekalo 

Odnosi v krizi (2): Telo v odnosu
i{~e ljubezni. @enska gre v afero, da gnus 
in sram, ki ju ~uti do svojega mo`a, «da» 
nekomu drugemu in tako umiri svoje telo. 
Mo{ki pa gre v afero o`ivljati svoje telo, ki 
je ob `eni postalo hladno in neza`eleno (v 
~ustvenem smislu). 
Zadovoljujo~a spolnost je dosegljiva 
izklju~no v primeru, ko sta mo{ki in ̀ enska 
enaka, ko si oba `elita spolnosti in oba 
hrepenita po intimi, topli ~ustveni vezi. 
Nekaj vpra{anj za bolj{o intimnost, o 
katerih se lahko pogovarjate z va{im part-
nerjem:
• Ali sva na podro~ju intime spo{tljiva eden 

do drugega?
• ^esa si moje telo `eli?
• Kdaj je bilo v spolnosti lepo?
• Kaj sedaj v spolnosti pogre{am?
• Kaj bova naredila, da nama bo v spolnosti 

lep{e?
Na koncu naj poudarimo, da spolnost ni 
stvar obto`evanja in iskanja krivca, ampak 
stremenje k skupni sre~i, h kateri morata 
oba partnerja prispevati celega sebe.

Ana Zarnik, univ. dipl.psih.

Povabilo na kambu~in napitek
Minilo je eno leto, odkar sem za~ela u`ivati kambu~in napitek, imela 
sem izredne uspehe tako pri huj{anju kot pri zdravju.

pod geslom »Pomagajmo si med seboj«, 
{e najbolj pa potrebujejo na{o pomo~ 
najmlaj{i, zato bomo na sre~anju zbirali 
prostovoljne prispevke, katere bomo doni-
rali Osnovni {oli Janka Kersnika za dodatne 
dejavnosti na{ih otrok.

Zato ne oklevajte in pridite ter pre`ivite 
popoldan v ob~ini Lukovica in se prepri~ajte, 
kako prijetno je pri nas. Lepo vabljeni.

Mojca Kotnik
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V Dru{tvu upokojencev Komenda so 
tudi letos 8. marca na ob~ni zbor, ki 
je bil tokrat v osnovni {oli Komenda 
povabili zlatoporo~encev iz ob~ine, ki 
letos  praznujejo 50 let skupnega `iv-
ljenja. Od kar 15 zlatih parov letos se je 
sre~anja na ob~nem zboru udele`ilo {est 
zlatoporo~encev. ^estitalo jim je prek 
200 udele`encev ob~nega zbora, pose-
bej pa predsednik Dru{tva upokojencev 
Komenda Janez Kimovec in ̀ upan ob~ine 
Komenda Toma` Drolec. 

Leto{nji zlatoporo~enci v ob~ini Komenda 
so (po abecednem redu): AMBRO@ Franc 
in AMBRO@ Ivanka-roj. Jenko iz Lahov~; 
DOL^I^ Ivan in DOL^I^ Ana-roj. Benda 
iz Most 60; FUJAN Janez in FUJAN Ter-
ezija-roj. [tebe z Gmajnice 40; KO@E-LJ 

Jo`ef in KO@ELJ Juljana-roj. Ur{i~ iz Most 
54; KORITNIK Franc in KORITNIK Marija-
roj. Lah s Klanca 51; POTO^NIK Adolf 
in POTO^NIK Ivana-roj. Zorman s Kri`a 
53; PLEVEL Anton in PLEVEL Stanislava-
roj. Kimovec iz Most 81; PLEVEL Franc 
in PLEVEL Marija-roj. Han~i~ z Mlake 
40; PLEVEL Franc in PLEVEL Pavla-roj. 
[krjanc s Kri`a 28; RAVNIKAR Roman 
in RAVNIKAR Ljudmila-roj. Brem{ak iz 

Skupaj na zlatem cilju
Komende; SMOLNIKAR 
Maks in SMOLNIKAR 
Marija-roj. Sr{en z Gma-
jnice; [PENKO Viktor 
in [PENKO Darinka-
roj. Kav~i~ iz Most 88; 
[ORN Jo`e in [ORN  
Marija-roj. [penko iz 
Suhadol; zakonca iz @
ej in zakonca Zabret iz 
Most.

^es t i tkam z dobr i -
mi `eljami za nada-
ljevanje skupne poti 
se pridru`ujemo tudi v 
Uredni{tvu Aplence. –

Andrej @alar   

Stanislava in Anton Plevel iz Most sta se poro~ila 16. avgusta 
1958 v Komendi

Marija in Maks Smolnikar z Gmajnice sta se poro~ila 2. avgusta 
1958 v Komendi

Zlatoporo~enci s predsednikom DU Janezom Kimovcem in `upanom Toma`em Drolcem 
(od leve proti desni): Janez Kimovec, Marija in Maks Smolnikar z Gmajnice, Juljana in Jo`ef 
Ko`elj iz Most, Ivana in Adolf Poto~nik s Kri`a, Stanislava in Anton Plevel iz Most, Darinka in 
Viktor [penko iz Most, Marija in Jo`e [orn iz Suhadol in Toma` Drolec.
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Na meji ob~ine Komenda z ob~ino Kam-
nik na Kri`u pri Komendi je Turisti~no 
dru{tvo poskrbelo za postavitev kozolca. 
Sredi marca pa so se ~lani dru{tva  lo-

Zaplule so bar~ice 
na Gregorjevo
Turisti~no dru{tvo Komenda je tudi letos 
na Gregorjevo pripravilo prisr~en pozdrav 
prihajajo~i pomladi. Skupaj z Vrtcem 
Mehur~ki in ob~ino Komenda so povabili 
k bajerju na Kri`u najmlaj{e s star{i. Zbralo 
se jih je kar blizu tiso~ in vse, ki so pri{li z 
bar~icami in jih v mraku spustili po vodi, 
so tudi nagradili s sladkarijami in toplim 
napitkom. Predsednik Turisti~nega dru{tva 
Vid Koritnik je zadovoljen ocenil, da je bilo 
letos 9. marca na bajerju okrog 250 bar~ic 
in se zahvalil kri{kim gasilcem in ribi~em 
za sodelovanje in pomo~ pri izvedbi in 
pospravljanju. – A. Ž.

Na pre`i....

^EBELA IN OSAT
Marec 2008
S Turisti~nim dru{tvom Komenda v 
Uredni{tvu Aplence podeljujemo ̂ EBELO 
IN OSAT za mesec MAREC 2008.

^EBELO podeljujemo Kulturnemu dru{tvu 
Kaj ti mar v Komendi, ki je ̀ e ni~ kolikokrat 
pripravilo izviren program ob raznovrstnih 
dogodkih. Eden zadnjih tak{nih je bila 
tudi sklenitev delavnic Živimo zdravo v 
Komendi.

^EBELA Marec 2008 

OSAT za ta mesec podeljujemo za leto dni 
staro in postavljeno ogrado na Glavarjevi 
cesti v Komendi.    

OSAT Marec 2008

^EBELE in OSATE bomo podelili na 
zaklju~ni kulturno zabavni prireditvi TD 
Komenda in Uredni{tva Aplence v soboto, 
19. aprila, ob 20. uri v dvorani Kulturnega 
doma v okviru Dneva zemlje in po kon~ani 
^istilni akciji, ki jo bo ta dan  izvedlo 
Turisti~no dru{tvo po ob~ini Komenda. 
Lepo povabljeni na prireditev.  

»Narava v tem koncu je res ~udovita,
~eprav  v ranem jutru v meglico {e skrita. 

Ko sonce jo s toplimi `arki predre,
se kapljice rose v nov dan zaiskre. 

O~arana z ne`no sve`ino vonjav, `elim si,
da na{ kraj prav tak bi ostal!«

A.K.

^ I S T I L N A  A K C I J A 
O^ISTIMO SVOJ KRAJ, 

dne 19. 4. 2008
Turisti~no dru{tvo Komenda Vas vabi na 
~istilno akcijo, ki jo bomo izvedli 19. 4. po 
celotni ob~ini Komenda.  V tednu od 14. 4. 
do 19. 4. pa bodo po glavnih krajih v ob~ini 
pripravljena tudi zbirna mesta, kamor boste 
lahko odnesli odpadke vsi tisti, ki na zgoraj 
navedeni dan ne boste prispevali svojega 
dele`a za ureditev na{ega okolja. Vre~ke 
za odpadke boste lahko dvignili na na{em 
sede`u TD Komenda, na Glavarjevi 104 v 
Komendi, 14.4. in 15.4. od 17h do 18h.
ZBIRNA MESTA 19. 4. :

KRIŽ
- ob 8:00  gasilski dom
-  ob 8:00  lovska ko~a

MOSTE
- ob 8:00  gasilski dom
SUHADOLE
- ob 8:00  pred cerkvijo

KOMENDA
– ob 8:00  {portna dvorana,
– ob 8:00  planinski dom

Zaklju~ek akcije je ob 12:00, ko se zberemo 
pri {portni dvorani v Komendi, na zaslu`eni 
malici. Udele`bo na ~istilni akciji potrdite 
na telefon: 051/688-705 (Vid Koritnik).
VABLJENI VSI, KI VAM NI VSEENO, 
KAK[EN JE VA[ KRAJ!

tili {e ureditve okolice kozolca, da bo 
pozdrav vsem, ki prihajajo v ob~ino, ali 
po cesti odhajajo v kamni{ko, ~im lep{i. 
– A. Ž.

Ivana in Adolf Poto~nik s Kri`a sta se 
poro~ila 22. novembra 1958 v Komendi  

Juljana in Jo`ef Ko`elj  iz Most sta se 
poro~ila 4. januarja 1958 v Tunjicah.

Po kozolcu {e okolica
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Neveljski mamut
…Pred 70 leti
Severovzhodno od  Kamnika na samem 
vhodu v Tuhinjsko dolino le`i ob re~ici 
Nevljici vas Nevlje. Struga te re~ice je 
skozi vas potekala tako, da je s svojim 
erozijskim delovanjem ogro`ala baro~no 
cerkev sv. Jurija s pokopali{~em. Na 
pro{njo kamni{kega `upana Ferdinanda 
Novaka je ban dr. Marko Natla~en odobril 
regulacijo reke Nevljice. Dela so za~eli iz-
vajati delavci Gozdno-tehni~nega odseka 
za urejanje hudournikov pri upravi Dravske 
banovine v za~etku leta 1938. Novo strugo 

pa je bilo potrebno premostiti tudi z novim 
mostom. Pri izkopavanju temeljev za 
podporni steber pa so se pojavile te`ave. 
Na globini 4,20m so naleteli na nekak{ne 
“{tore ali korenine”, ki so jih mo~no ovirale 
pri delu. Sre~no naklju~je je hotelo, da je 
bil ravno tedaj na gradbi{~u tudi ̀ upan No-
vak, ki je takoj ugotovil, da gre v bistvu za 
kosti velike ̀ ivali. Takoj jih je nekaj odnesel 
v Kamnik k veterinarskemu in{pektorju 
gospodu Josipu Nikolaju Sadnikarju. 
Ta je takoj z veliko gotovostjo povedal, 
da so to kosti mamuta (Mammonteus 
primigenius). 

O pomembni najdbi so obvestili Narodni 
muzej v Ljubljani, od koder so 16. marca v 
Nevlje, poslali dva strokovnjaka; dr. Frana 
Kosa ter preparatorja Viktorja Herforta. 
Ban dr. Natla~en pa jima je v pomo~ 
zagotovil ve~ delavcev. Pri izkopavanju 
mamutovih kosti je sodeloval tudi {tudent 
medicine Niko Sadnikar ter akademski 
slikar Stane Cuderman.

Dr. Fran Kos se je izkopavanja lotil zelo 
strokovno in na zelo znanstveni ravni. Pre-
den so kosti dvignili iz zemlje so po kva-
drantih 1m x 1m izkopali 182m² povr{ine. 
Poleg okostja mamuta so na{li ostanke {e 
nekaterih drugih ̀ ivali ter rastlin. Med bolj 
pomembne najdbe spada ostanek rogovja 

severnega jelena. Bolj kot samo okostje 
mamuta je pomembna najdba 3 cm ve-
likega kamnitega rezila (strgala) iz ~rnega 
ro`enca. Na{li so tudi ognji{~e veliko 5 
metrov in ob njem ve~ kamnitih okru{kov, 
verjetno ostankov izdelave kamnitih orodij. 
To je manj kot deset let po odkritju Poto~ke 
zijalke prva najdba kamenodobne

(paleolitske) lovske postaje na planem pri 
nas. Tudi razbita lobanja mamuta da slutiti, 
da so mamuta pobili ledenodobni lovci.

Kosti mamuta so vedno, 
takoj ko so jih izkopali, 
zavili v juto, ve~je dele 
o~vrstili z oporami ter jih 
oblo`ili z mavcem. Tako 
zavarovane so prepeljali 
v prirodopisni oddelek 
Narodnega muzeja.

… v Prirodoslovnem 
muzeju Slovenije www.
sgu.se/hotell/progeo/
neus/97_2fmammut.
html

V muzeju so ostanke 
mamutovega skeleta 
preparirali, ter jih utrdili s kemikalijami.

S pomo~jo klju~avni~arskega podjetja 
Weibl sta dr. Ana Tergubovc ter prepara-
tor Viktor Herfort okostje rekonstruirala 
decembra 1941. Ugotovila sta, da je bil to 
zelo velik mamut star okoli 40 let. Zaradi 
vojne pa so skelet mamuta kmalu razstavili 
ter ga shranili na varno. Po vojni so ga 
takoj spet sestavili. [e sedaj je ponos te 
ustanove, njegova stilizirana podoba pa 
je njen za{~itni znak. 

Pred nekaj leti so strokovnjaki v muzeju 
ugotovili, da so se na kosteh in okoljih 
pojavile po{kodbe, ki so nastale zaradi 
vpliva okolja, predvsem son~nih `arkov. 
Po{kodbe je bilo potrebno sanirati. Zato 
so se povezali s svetovno znanim stro-
kovnjakom za vakuumsko tehniko prof. dr. 
Jo`em Gasperi~em, sodelavcem instituta 
Jo`ef Stefan v Ljubljani. Ta je z in`. Alo-
jzom Virantom skonstruiral edinstveno 
vakuumsko komoro za impregniranje kosti 

v posebnem vosku. Je dovolj velika, da 
so lahko v njej impregnirali tudi najve~je 
kosti mamuta. Naprava je prototip, ki ga 
je gospa Katarina Krivic univ. dipl. ing. 
geologije ve~krat predstavila na sre~anjih 
strokovnjakov ter v mnogih tujih revijah.

Ve~je razpoke na kosteh pa so zapol-
nili s posebno maso. Ko so bili vsi deli 
ponovno za{~iteni, so po njih izdelali 
kopije celotnega mamutovega skeleta. 
Kopijo “neveljskega mamuta,” ki je sedaj 

razstavljena za ogled, je izdelal muzejski 
tehnik Borut Tome. Postopek vakuumske 
impregnacije originalnih kosti je ves ~as 
vodil prof. dr. Jo`e Gasperi~. Vsa druga 
dela je na originalnih kosteh opravila 
gospa Katarina Krivic univ. dipl. ing. 
geolog.

Po 70 letih

Iz Ju`ne Amerike se je v za~etku leta 2006 
vrnil kipar iz Bistri~ice pri Kamniku Miha 
Ka~. Ko je tam opazoval kipe dinozavrov, 
je dobil idejo, da bi tudi v Nevljah ali celo 
v Kamniku postavili kip, ki bi bil posve~en 
najdbi mamutovega okostja. Najprej si je 
izdelal 20 cm velik kipec za vzorec. Nesel 
ga je pokazat v Prirodoslovni muzej v Lju-
bljano vi{ji kustosinji gospe Katarini Krivic 
univ. dipl. ing. geologije ter gospe prof. dr. 
Vidi Poharjevi na geolo{ko fakulteto. Ker 
vzorec zaradi prenizkega zadnjega dela in 
{e nekaterih podrobnosti ni bil zadovoljiv, 
je moral napraviti novega. Tako je nastalo 

kar nekaj malih mamutov. 
Ko je kon~no nastal vzorec, 
s katerim so bili zadovoljni 
stroka in kipar, se je Miha 
Ka~ odlo~il. S prijateljem 
prof. dr. Milanom Trbi`anom 
sta sestavila ponudbo ter 
jo odnesla kamni{kemu 
`upanu Antonu T. Smolni-
karju. Ideja mu je bila takoj 
zelo v{e~. Na ob~inski seji 
28. marca 2007 je bila ideja 
z navdu{enjem sprejeta.
 Na njej so sklenil i, da 
mora bit i kip v naravni 
velikosti ter vli t v bron.

Nadaljevanje prihodnji~.....
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So`itje
Sonce zlato me je obsijalo,
me zakriti mogel ni oblak,
sonce zame ni {e ugasnilo,
objeta nisem {e v mrak.

Usoda bogato me je obdarila,
osre~uje me `e tretji rod,
ki mi ljubezni, spo{tovanja je naklonil,
kar laj{a mi `ivljenjsko pot.

Za vas bi rada {e `ivela,
mi v veselje vsak je va{ uspeh,
da ob sebi {e bi vas imela,
v samotnih urah, malodu{nih dneh.

Naj priznanje bo vam povra~ilo,
za vsak skupni pre`iveti dan,
ko z mano ste delili tiho sre~o,
spomin najdra`ji bo zaznamovan.

Marija Ko`elj

@e lanski ob~ni zbor v dvorani doma krajanov 
na Kri`u je bil najbolj {tevil~en po udele`bi. 
Leto{nji v osnovni {oli v soboto, 8. marca, 
pa je presenetil vse; tako goste, ~lane in 
vodstvo dru{tva. Prek 200 ~lanov se je zbralo 
na sre~anju z zlatoporo~enci, hkrati pa so 
pregledali delo {tevilnih skupin, po katerih 
je danes dru{tvo poznano kot zelo uspe{no 
in delavno prakti~no po vsej Sloveniji. No, in 

prav udele`ba 
je  b i la  tud i 
tokrat najve~je 
priznanje tako 
c e l o t n e m u 
vodstvu kot  {e 
posebej tudi 
predsedniku 
Janezu Kimo-
vcu.

» N a { a  d e -
j a v n o s t  j e 
u s m e r j e n a 
na ze lo  ve-
liko podro~ij. 
Osredoto~il pa 
se bom pose-
bej na socialni 
p r o g r a m . 

Vsako leto organiziramo izlet za starej{e 
~lane. Dru{tvo pla~a stro{ke prevoza avto-
busa. Obiskali smo 19 na{ih ~lanov v domovih 
za starej{e. Na{i poverjeniki po vaseh so obis-
kali kar 87 bolnih ~lanov. Starej{im od 77 let 
po{iljamo ~estitke za rojstni dan. V letu 2007 
smo `eleli vse dobro kar 327 na{im ~lanom. 
Ob novem letu smo obiskali kar 188 ~lanov 
starej{ih od 80 let z skromnim darilom. Nu-
dimo pa tudi ostale ugodnosti za na{e ~lane. 
Ponosni smo na veliko aktivnost in dejavnost 
Medgeneracijskega dru{tva Komenda, ki 
veliko skrbi namenja starej{im, s ciljem 

izgradnje Medgeneracijskega centra, v kat-
erem bodo na{li prostor na{i starej{i ob~ani. 
Zelo dobro sodelovanje je tudi z Ob~ino 
Komenda – z ob~insko upravo in `upanom 
Drolec Toma`em. Tudi v bodo~e si `elimo 
takega sodelovanja, in se jim za vso pomo~ 
n a j l e p { e  z a h -
valjujem. Dru{tvo 
ima 824 ~lanov. 
Delovni organ je 
upravni odbor, ki 
skupaj s poverje-
niki in nadzornim 
odborom {teje kar 
41 ~lanov,« je v 
svojem poro~ilu 
poudaril predsed-
nik Janez Kimo-
vec  

Tudi v leto{nji pro-
gram so zapisali nadaljevanje aktivnosti na 
vseh podro~jih. Poleg tega pa nameravajo 
letos kon~ati izgradnjo brunarice na balini{~u 
in  organizirati 15. in 16. maja ekipno prven-
stvo Gorenjske v balinanju za mo{ke in 
`enske. »Vse ve~ pa je tudi `elja, da na{e 
dru{tvo kandidira za organizacijo Sre~anja 
upokojencev Slovenije leta 2010. Z izgradnjo 
mostu in velikega parkirnega prostora, ki la-
hko sprejme preko 300 avtobusov imamo za 
to organizacijo vse mo`nosti. Na tem sre~anju 
pri~akujemo lahko takrat preko 25.000 
udele`encev. Prepri~an sem, da imamo s tako 
aktivnim ~lanstvom vse mo`nosti za dobro 
organizacijo sre~anja,« je na zboru ocenil 
predsednik Kimovec.

Po poro~ilih vodij posameznih skupin, ki 
dru{tvo uvr{~ajo v Naj dru{tvo v ob~ini Ko-
menda leta 2007, so podelili  tudi priznanja 
za prizadevno dolgoletno delo. Dobili so 
jih Alfonz Hrovat za delo z balinarji, Peter 
Plevel za delo s {ahisti in Filip @eleznik za 
vodenje in organizacijo kolesarjenja.

Naj dru{tvo leta 2007
Na Sre~anju upokojencev Gorenjske in 
ljubljanskega obmo~ja 6. septembra lani 
je gostilo prek 3000 udele`encev in med 
njimi tudi `upane Gorenjske in Ljubljane  ter 

predsedni{ka kandidata dr. Danila Türka in 
Mitjo Gasparija.                         Ob ob~inskem 
prazniku maja 2007 je dru{tvo organiziralo 
Revijo folklornih skupin, na kateri so sode-
lovale Folklorne skupine Kri`evci, Sava Kranj, 
Oro z Jesenic, Cerklje, Komenda in tambura{i 
iz Rete~ pri [kofji Loki. Folklorna skupina 
je imela lani 41 javnih nastopov (skupaj od 
ustanovitve v letu 2002 pa `e 199). Plesalci 
so sodelovali na mednarodnem festivalu folk-
lornih skupin v Valpovu na Hrva{kem. Me{ani 
pevski zbor ima 35 pevcev in pevk. Lani je 
imel 15 javnih nastopov (od ustanovitve leta 
2002 pa 61). Sodeloval je na reviji pevskih 
zborov slovenskih mest v Tr`i~u, ob prazniku 
Ob~ine Ra~e v Ra~ah pri Mariboru in v dru-

gih krajih ter v Ob~ini Komenda.                                                           
Dramska skupina in recitatorji 
so lani pripravili 3 ske~e (enode-
janke), recitatorke pa so sode-
lovale na dru{tvenih prireditvah. 
[portno delovanje - balinarji 
so tekmovali z 2 ekipama v ligi 
dom`alsko – kamni{kega podro~ja. 
V Dobu so osvojili 1. mesto in 
prejeli prehodni pokal. Z akcijami 
dokon~ujejo balini{~e. Lani so 
postavili brunarico, ki jo bodo 
letos dokon~ali. [ahisti redno 
tekmujejo v ljubljanski ligi. Lani 
je ekipa osvojila 3. mesto. Sode-
lovali so na prvenstvu Gorenjske.                                                             
Kolesarji organizirajo rekreacijske 
kolesarske ture. Lani so pripravili 
14 kolesarskih tur in tekmovanje 

na kronometer Komenda–Zalog-Komenda 
za okoli{ka dru{tva. Izleti in pohodni{tvo 
- Organiziranih 12 izletov se je udele`ilo 
782 ~lanov. Na pohodih pa je sodelovalo 
687~lanov. Upravni odbor dru{tva ima 41 
~lanov, lani pa je imel 14 sej.

A. @alar

Najve~je dru{tvo in naj{tevil~nej{a udele`ba
Ob~nega zbora Dru{tva upokojencev v Komendi se je udele`ilo prek 200 od 824 ~lanov in kar {est zlatih 
parov od skupno trinajstih oziroma petnajstih letos.

Janez Kimovec: »Ponosni 
smo na veliko aktivnost in 
dejavnost Medgeneracijskega 
dru{tva Komenda, ki veliko 
skrbi namenja starej{im, s 
ciljem izgradnje Medgener-
acijskega centra...«

Z 824 ~lani je Dru{tvo upokojencev najve~je v ob~ini 

Priznanja za prizadevno dolgoletno delo, ki sta jih 
podelila Janez [olar, predsednik pokrajinske zveze DU 
za Gorenjsko in Janez Kimovec, predsednik DU Ko-
menda. Na sliki (od leve proti desni) Janez [olar, Alfonz 
Hrovat, Peter Plevel, Filip @eleznik in Janez Kimovec.
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Gasilci v ob~ini imajo nova vodstva
Gasilci so na leto{njih ob~nih zborih ocenjevali predvsem delo in dogajanja v zadnjem letu, zaradi konca petletnega mandata in ob spre-
menjenem statutu pa so izvolili nova vodstva v dru{tvih in v Gasilski zvezi.
Predstavljamo vam novo vodstvo Gasilske zveze Komenda, po abecednem vrstnem redu pa tudi vodstva Prostovoljnega gasilskega dru{tva 
Komenda, Prostovoljnega gasilskega dru{tva Kri` in Prostovoljnega gasilskega dru{tva Moste. 

Slavko Poglajen, 
tajnik

Anton Smrekar, 
predsednik

Gasilska zveza Komenda 

Upravni odbor GZ Komenda (od leve proti desni) - sedijo: Viktor 
Nogra{ek, Janez Peterlin, Drago Potokar, Jo`e Su{nik, Slavko Poglajen, 
Franc Verhovnik, Andrej Ga{perlin; stojijo: Roman Koncilija, Jo`e Pe-
tek, Janez Hlade, Mihaela Poglajen, Andrej Lukanec, Damjana Bricelj, 
Anton Smrekar, Roman Kosirnik.

Prostovoljno gasilsko dru{tvo Komenda

Upravni odbor PGD Komenda (od leve proti desni) – sedijo: Damjana 
Bricelj, Mihaela Poglajen, Slavko Poglajen, Anton Smrekar, Helene Drolc, 
Franc Verhovnik, Matja` Smolnikar; - stojijo: Matja` Mencigar, Franc 
Grkman, Vinko Bricelj, Drago Potokar, Ale{ Mencigar, Bo{tjan Dacar.

Upravni odbor PGD Kri` (od leve proti desni) – sedijo: Emil @agar, Janez 
Peterlin, Janez Hlade, Andrej Lukanec, [tefan Gro{elj, Milan Su{nik, Jo`e 
Su{nik; - stojijo: Ivan Hlade, Jo`e Petek, Metod Zupin, Gregor Vrhovnik, 
Roman Pirc, Drago Novak, Uro{ Su{nik, Miran Cebek, Toma` Kosec, 
Samo Kropiv{ek, Primo` Kadivec; manjka Mojca Krovinovi~.

Prostovoljno gasilsko dru{tvo Kri`

Upravni odbor PGD Moste (od leve proti desni) – sedijo: Andrej 
Ga{perlin, Viktor Nogra{ek, Roman Koncilija, Roman Kosirnik, Andreja 
Ku{ar, Borut Polj{ak, Marjan Koncilija; - stojijo: Slavko Tancek, Uro{ 
Vidmar, Gregor [penko, Jure [tricelj, Jo`e Ravnikar, Andrej Slapar, 
Stanko Kav~i~, Matic Zupan.

Prostovoljno gasilsko dru{tvo Moste 

Jo`e Su{nik, 
predsednik

Drago Potokar, 
poveljnik 

Helene Drolc, 
tajnica

Slavko Poglajen, 
poveljnik 

Andrej Lukanec, 
predsednik

Janez Hlade, 
poveljnik

Miran Cebek, 
tajnik

Matic Zupan, 
tajnik 

Roman Koncilija, 
poveljnik

Roman Kosirnik, 
predsednik
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@e februarja smo v Aplenci napovedali, da 
smo se odlo~ili za nakup kombija za pre-
voz mo{tva. Ker za nakup kombija letos v 
prora~unu ob~ine Komenda ni predvidenih 
sredstev, sami pa tak{ne investicije ne zmo-
remo, smo vas zaprosili za pomo~. 

Podjetjem smo poslali pro{nje za dona-
torstvo ali sponzorstvo, prav tako smo vse 
krajane Komende poprosili za pomo~ pri 
organiziranju sre~elova ali za prispevke v de-
narju. Odziv nas je  prijetno presenetil. Veliko 
podjetnikov se je odlo~ilo za donatorstvo. 
Odzvali pa so se tudi krajani z darovanjem 
dobitkov ali denarja. Na{a akcija pa {e ni 
kon~ana. Vse, ki jih {e nismo obiskali, {e 
bomo. ̂ e pa bomo koga izpustili, ker v~asih 
med na{imi obiki marsikoga ni doma, boom 
veseli, ~e nas sami poi{~ete. Tudi podjetja 
in posamezni podjetniki  {e vedno lahko 
postanete donatorji.

Na{ uradni dan v gasilskem domu je vsak 
torek od 17. ure dalje, ko imamo vaje za 
mladino, prav tako se takrat zberejo tudi ~lani 
in kaj postorijo. Urimo in opremljamo se zato, 
da bomo la`je, hitreje in bolje pomagali, 
ko nas boste potrebovali, ~eprav si vsi 
skupaj `elimo, da bi bilo pomo~i potrebnih 
~im manj.

Na pomo~!
Mihaela Poglajen

V skupini ple{ejo tudi plesalke iz Ob~ine 
Komenda Anja Skok in Nika Kubelj v 
skupini Hide and seek pod vodstvom 
Bla`a Godca. Lani so osvojile s skupino 
naslov dr`avnih prvakov  
v kategoriji Show dance 
formacije ~lani. Na 
Evropskem prvenstvu v 
Beogradu so osvojili 2. 
mesto in na Svetovnem 
prvenstvu v Riesi v 
Nem~iji pa 4.mesto.
V kategoriji show dance 
formacije mladinci pa 
prav tako ple{eta na{i 
ob~anki Katja Skok in 
Ur{a Ciba{ek in sta s 
skupino pod vodstvom 

Uspe{ni doma, v Evropi, svetu...
Show dance 

Romane Pahor zasedli na dr`avnem 
prvenstvu 2. mesto, na EP 2. mesto in na 
SP v Riesi 3. mesto.

Bilo je poleti, na tekmovanju v avtocrossu 
v Tunjicajh v kamni{ki ob~ini, ko sem ju 

sre~al. Pravzaprav 
je bil avtocorss v 
Tunjicah na Goren-
jskem nekako v zibel 
polo`en. [tefan Bo-
rin, Vrhovnik iz Tun-
jic, ki je danes vodja 
Zdravili{kega gaja, in 
{e  bi lahko na{teval, 
so bili v osemdesetih 
letih minulega stoletja 
za~etniki takratnih 
dirk v avtocrossu. 
Ob  razumevan ju 

lastnikov zemlji{~ so bile takrat dirke ~ez drn 
in strn v tako imenovanih {koljkah, pa tudi 
kak{en bougy se je pojavil, izredno popularne. 
Za obiskovalce je bilo seveda na trenutke 
najbolj atraktivno prevra~anje v nenavadnih 
avtomobilih.
Oba dana{nja najtekmovalca, tako Marko 

Mimo so vsi trije ob~ni zbori gasilskih dru{tev, 
kakor tudi ob~ni zbor Gasilske zveze Ko-
menda. Po ob~nih zborih so potekale tudi 
volitve, nekje z ve~ spremembami, nekje z 
manj. 

Vsekakor je najve~ sprememb prinesel ob~ni 
zbor Gasilske zveze Komenda, kjer je Jo`e 
Su{nik iz PGD Kri` postal novi predsednik 
Gasilske zveze Komenda, Drago Potokar 
iz PGD Komenda pa novi poveljnik Gasilske 
zveze Komenda. Za novega tajnika je bil iz-
voljen Slavko Poglajen, za finan~ne zadeve 
pa bo {e naprej skrbel Franc Verhovnik.

Za Gasilsko zvezo Komenda je to tretji 
mandat. Dosedanji predsednik Ivan Hlade, 
poveljnik Marijan Koncilija in tajnik Franc 

Ob~ni zbori gasilcev 

Novo vodstvo Gasilske zveze Komenda
Verhovnik, ki so tudi najbolj zaslu`ni za 
ustanovitev samostojne gasilske zveze, so 
po uspe{no opravljenem delu funkcije pre-
pustili novim ~lanom. Za njihovo delo se jim 
je zahvalil novi predsednik Gasilske zveze 
Komenda Jo`e Su{nik.

Dosedanji predsednik Gasilske zveze Ko-
menda Ivan Hlade, predsedoval je zvezi 
od njene ustanovitve pred devetimi leti, je 
med drugim ugotavljal, da se je v devetih 
letih izobra`evalo 382 ~lanov. Zelo dobro je 
bilo sodelovanje z ob~ino in `upanu velja 
pohvala za nadtalne hidrante v ob~ini. V 
prihodnjih letih pa bo potrebno namenjati 
denar za predpisano za{~itno opremo in 
vozila. Hlade je posebej omenil in pohvalil 

intervencije gasilcev med lanskimi poplavami. 
Posebej pa je izpostavil tudi uspe{no delo 
s pionirji, mladino, izbolj{ano delo ~lanic, 
delavnost veteranov in enoto veterank v PGD 
Komenda. Uspe{nost pa se pa se nenazadnje 
odra`a tudi v 129 podeljenih zna~kah, ki so 
jih gasilci v ob~ini dobili v zadnjih petih letih 
za dolgoletno delo.

Za delo in {tevilne uspehe dru{tev in Gasilke 
zveze Komenda so na zboru  gasilcem v 
ob~ini Komenda ~estitali predstavniki vseh 
dru{tev v regiji in predstavnik Gasilske zveze 
Slovenije Jo{ko Brlec, mlaj{i. Ob~nega zbora 
GZ Komenda pa sta se udele`ila tudi `upan 
Toma` Drolec in pod`upan Mirko Kepic. 
- Mihaela Poglajen, A. @.       

[port, ki navdu{uje Komend~ane
Marko Ravnikar, dr`avni prvak, Igor Kern pa 3. v avtocrossu lani v Sloveniji.

Ravnikar, kot Igor Kern, sta bila `e takrat 
na poligonu v Tunjicah. Danes, po kraj{em, 
nekajletnem vmesnem predahu, sta oba 
tudi v igri na vrhu. Pa ne le to. Avtocross je 

postal, prav gotovo tudi 
zaradi njunega zgleda 
in nastopov, izredno 
privla~en {port tudi za 
Komend~ane.
»Danes nas je `e pet, 
ki tekmujemo v avto-
crossu,« sta povedala 
dr`avni prvak Marko 
Ravnikar in 3. na listi 
dr`avnega prvenstva za 

leto 2007 Igor Kern. 
In kako letos?
Igor ima bolj{e izhodi{~e, ker bo pa~ v vlogi 
napadalca za bolj{i naslov, Marko pa mora 
lanski naslov braniti. Vendar se s cilji preve~ ne 
obremenjujeta, saj obema pomeni tekmovanje 
del prostega ~asa, ~eprav gre za {port in prosti 

~as, ki na leto terja v `epu od 12 do 15 tiso~ 
evrov cvenka. Pa se kljub vsemu izide, saj ob 
razumevanju v dru`ini oziroma pri bolj{ih po-
lovicah nobena naloga nazadnje ni prete`ka. 
»Prav,« sem rekel. »Naj bo leto 2008 obema 
uspe{no in polno skupnih, prijateljskih u`itkov, 
dru`inam oziroma bolj{im polovicam pa v 
zadovoljstvo in ponos.«

A. @alar

Nakup kombija GVM 
v PGD Komenda 

Marko Ravnikar Igor Kern
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Drasanje
V ~etrtek smo pri{li v {olo `e ob 8. uri. Vzeli 
smo malico, u~itelj pa je preveril, ~e smo vsi 
prisotni. Nato smo se z avtobusi odpeljali 
na Bled v hokejsko dvorano. Tam so nam 
pokazali, kje se lahko preobujemo, in ̀ e smo 
se drsali. Led je bil zelo gladek, zato smo 
veliko padali. Jaz nisem nikoli padla. Drsali 
smo ob glasbi. Z nami je bila tudi u~iteljica 
za angle{~ino, ona je bila prvi~ na ledu. Po 
vsej rekreaciji sem bila zelo utrujena. Ko sem 
pri{la domov, sem se takoj ulegla na kav~. 
Ampak vseeno je bilo krasno.

Laura Drolc, 5.b

Obisk Slovenskega {olskega 
muzeja 
V petek, 7. marca, smo {li ~etrto{olci v 
Slovenski {olski muzej v Ljubljano. Razdelili 
smo se v dve skupini. Prva skupina si je 
najprej ogledala muzej, druga, v kateri sem 
bila tudi jaz, pa je {la k u~ni uri matematike 
iz leta 1905. 
Z vodi~ko smo od{li v predsobo, kjer smo 
se oblekli v obla~ila, kakr{na so nosili v {oli 
neko~. Nato smo od{li v razred in sedli v klopi. 
V razred je vstopila gospodi~na u~iteljica. 
Pozdravili smo jo: »Bogdej, gospodi~na 
u~iteljica.« U~iteljice v~asih niso smele biti 
poro~ene, zato so bile vedno gospodi~ne. 
Gospodi~na u~iteljica je najprej preverila, 
~e so lasje speti. Najbolj ji je v{e~ kita ali 
dve, vendar jih med nami ni na{la. Potem 
je pregledala {e prste, ~e je kaj za nohti. ^e 
so bili nalakirani, je bila zelo huda. Jezila 
se je tudi na na{e razredni~arke, ker so 
imele poro~ne prstane. Sedeti smo morali 
vzravnano, ramena dvignjena, prsni ko{ 
izbo~en. Roke smo morali dati na hrbet. Na 
mizi sta bila u~ni list in pero. Na sredini klopi 
je bilo ~rnilo, v katerega smo pomakali pero. 
Videli smo staro ra~unalo, s katerim smo si 
pomagali ra~unati. Nato so pri{la na vrsto 
stara slovenska imena za mesece. S peresom 
smo zapisovali, koliko dni ima kak{en me-
sec. Spregovorili smo tudi o Francu Jo`efu, 
~igar slika je visela na steni. Zraven slike je 
bil pripet kri`. Gospodi~na u~iteljica nas je 
vpra{ala, kako je ime mo`u na sliki. Nih~e ni 
vedel. ̂ e nisi poznal odgovora, si moral re~i: 
»Gospodi~na u~iteljica, ̀ al tega odgovora ne 
vem, ker sem sedela na u{esih.« Ko je bilo 
ure konec, je u~iteljica od{la, mi pa smo se {li 
preoble~. Nato smo si {li ogledat {e muzej.
Najbolj nenavadno se mi je zdelo, da so tudi 
na{e u~iteljice sedele z nami v klopi, kot bi 
bile u~enke.

Monika Ravnikar, 4.a  
Z u~enci 4.c razreda sem si ogledala [olski 
muzej v Ljubljani. V njem prikazujejo, kako je 
bilo v~asih, `e dolgo nazaj, v {oli.
Spoznali smo, da so bili takrat u~itelji veliko 
bolj strogi kot danes. Tudi mi smo dobili 
obla~ila, kot so jih nosili v~asih. Tako smo 
se za celo dopoldne preselili 100 let nazaj. 
Res sem u`ivala, ~eprav me je bilo kar malce 
strah. Na razstavi mi je bil zelo v{e~ kratki film, 

ki je prikazoval, kako je bilo v~asih v {oli. Nato 
smo {li zares v razred. Tudi na{a u~iteljica 
je bila oble~ena v u~enko. In tudi njo je bilo 
strah, da jih ne bi dobila s palico po prstih, 
kajti tako so v~asih kaznovali otroke. Eden od 
{olarjev je moral med poukom zares kle~ati 
na koruzi, ker ni bil priden in je bil tako kazno-
van. Tudi mene je u~iteljica poklicala k tabli. 
Zelo me je bilo strah, saj je po mizi udarila s 
palico, jaz pa nisem povsem razumela, kako 
se ra~una na {tevil~ni stroj.
V{e~ mi je bila celotna razstava, predvsem 
stari predmeti in zgodovina. Veliko smo se 
nau~ili in hkrati ugotovili, da nam je danes v 
{oli prav lepo.

Manca Kepic, 4. c

Informativni dan
V petek, 15. februarja, je bil na vseh srednjih 
{olah informativni dan. U~enci smo si lahko 
izbrali, katero {olo si ̀ elimo ogledati. Jaz sem 
se odlo~il za Srednjo {olo Jurija Vege.
Ob mojem prihodu v {olo so me dijaki 
vl judno sprejel i . 
Moja vodi~ka je 
bila u~iteljica za 
matematiko, Ur{ka. 
Sama nam je rekla, 
naj jo kli~emo tako. 
Najprej nam je po-
kazala zbornico, se-
jno sobo, tajni{tvo 
in ra~unovodstvo. 
Nato smo od{li v 
u~ilnico matema-
tike, ki ni bila ni~ 
n e n a v a d n a ,  l e 
veliko plakatov o 
geometriji je viselo na stenah. Bolj zanimivi 
sta bili u~ilnici kemije in fizike. Prva je bila zelo 
velika, v njej pa so bile tudi posebne mizice 
za poskuse. Vodi~ka Ur{ka je razkazala tudi 
omare – bile so prenapolnjene z epruvetami, 
~a{ami, merilnimi valji in ostalimi laboratori-
jskimi pripomo~ki. V u~ilnici za fiziko je bilo 
veliko elektri~nih naprav, tudi Newtonova 
zibelka. Ogledali smo si {e ostale prostore, 
a niso bili tako zanimivi, telovadnica pa je 
res prostorna.
Na koncu nas je Ur{ka pospremila k ravnatelju, 
ki nam je predstavil potek dela, {portne ak-
tivnosti, delovno prakso … Med drugim bodo 
u~enci od{li tudi na Dansko in Finsko. Ta {ola 
mi je zelo v{e~ in `e razmi{ljam o vpisu.

Dan Levc, 8.a 

Obiskali so nas Taja, Puhko in 
Selena 
V~eraj je pri{el gospod Rudi. Prinesel je 
psi~ko Tajo, zaj~ka Puhka in ka~o Seleno. 
Psi~ka je znala odpreti vrata. Ka~a se je pred 
kratkim prelevila. 

Pia Veronika Petrovi~, 2.a
V~eraj je pri{el Rudi. Prinesel nam je pokazat 
ku`ka, zaj~ka in ka~o. Ku`a je zelo ubogal. 
Zaj~ek je bil zelo mehak. Ka~o sem dal za 
vrat.

@an Burnik, 2.a

V~eraj nas je obiskal gospod Rudi. S seboj 
je imel tudi psi~ko Tajo. Videli smo, da Taja 
lahko odpre vrata. Puhek in Taja sta prijatelja. 
Puhek je zelo topel. Gospod Rudi mi je dal 
Seleno za vrat.

Tajda Kladnik, 2.a
Rudi k nam je pri{el,
tri `ivali s sabo imel.

Ka~a Selena
“ˇfajn“ se je ’mela.

Psica Taja
ubogala je do kraja.

Puhka strah je bilo “ful“,
potem je opazil, da smo “kul“.

Tako ura se je kon~ala,
Rudi in Taja pa sta se odpeljala.

Tim Vidmar, 5.d

Na obisku v Narodni galeriji 
V ~etrtek smo {li v Ljubljano v Narodno 
galerijo. Tam smo spoznali {krata Gala in 
Strahca. Potem smo si ogledali {e slike, ki 
jih je {krat Gal razkazal Strahcu. ^ez ~as 
smo se odpravili nazaj v {olo. Dan je bil kar 
precej pester.

Filip Lah, 3.b
V~eraj sem bila z razredom v Narodni galeriji 
Ljubljana. Najprej smo {li v park Tivoli, kjer 
smo se igrali na igralih. Potem smo {li v 
galerijo, kjer smo `e bili v drugem razredu, 
ko smo spoznali {krata Gala. Na{a vodi~ka je 
bila Katarina. Najprej smo poslu{ali zgodbo 
o {kratu Galu in duhcu Strahcu. Nato smo si 
ogledali kar nekaj zanimivih slik.

Vida Zupin, 3.b
V~eraj smo bili v Ljubljani. [li smo z avtobu-
som. Ko smo prispeli v galerijo, smo najprej 
odlo`ili jakne in nahrbtnike. Potem smo 
spoznali na{o vodi~ko, ki nas je peljala gor 
po stopnicah. Videli smo kipe. Vodi~ka nam 
je prebrala pravljico, kako je {krat Gal spoznal 
prijatelja, ki mu je ime Strahec. Malo smo se 
pogovorili o pravljici in {li naprej. Videli smo 
veliko slik in uporabili vsa na{a ~utila: gledali, 
tipali, vohali, poslu{ali smo in na koncu tudi 
oku{ali.

Laura Bedra~, 3.b
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Obiskali smo starej{e 
Na prestopni dan so skupina Medvedi iz 
vrtca obiskali Dom starej{ih ob~anov v 
Kamniku. Osebje doma nas je lepo sprejelo 
in za dobrodo{lico pripravilo pravi glasbeni 
koncert pomladnih pesmi, recitacij. Tudi mi 
jim nismo ostali dol`ni. Razveselili smo jih s 
plesom (Ra{plja in Rompompom ), s pesmijo 
o mamah in deklamacijo.

Da je bil obisk {e bolj `ivahen, so za nas pri-
pravili delavnico, kjer so sodelovali otroci in 
oskrbovanci doma. Lepili smo spomladanske 
cvetlice, za svoje mamice pa izdelali ~estitko 
iz papirja. Pred odhodom so nas obdarili z 
ro`ami, ki so jih naredili prav posebno za nas. 
@ejni in la~ni  tudi nismo ostali.

Z obiskom smo starej{im prinesli kan~ek 
mladosti,  veselja in radosti. Veseli smo bili 
in od{li polni lepih vtisov. Tja se bomo gotovo 
{e kdaj vrnili.

Hvala vam.
Martina Ciperle, Silva Spruk

Bodite 
pripravljeni!
Bi-Pi, ustanovitelj skavtov, je dejal: “Na pravi 
poti k sre~i je tisti, ki skrbi za sre~o drugih. 
Sku{ajte zapustiti ta svet za spoznanje bolj{i, 
kakor ste ga prejeli.”

Pa naj bo ta misel dovolj za uvod. Kaj vse 
smo do`iveli pretekle tedne, pa si preberite v 
naslednjih vrsticah. 

Skrbni sokol

Pe{ v Kamnik
^ebele smo se v petek, 8. februarja 2008 pe{ 
podale v Kamnik. Na{ potep smo za~ele z 
molitvijo pred cerkvijo. Prvi~ smo se ustavile 
pri Kri{kem bajerju. Ko smo se okrep~ale, smo 
polne mo~i od{le naprej. 

Kmalu smo prispele v Kamnik. Za~ela se je 
pustolov{~ina. Ker nobena od nas ni natan~no 
vedela, kje je skavtska soba, smo se podale 
na lov za njo. Re{ila nas je Ana, saj je poznala 
skavtinjo iz Kamnika, ki nam je povedala, kje 
je skavtska soba.

Po kratkem po~itku smo dobile dru`bo, z 
avtom so pri{le Gazele.

Seveda, smo zve~er {le k ma{i. Po ma{i nas 
je obiskalo 6 kamni{kih skavtov. Ker so bili 
la~ni, so nam pojedli ves kruh in pol nutele. 
V zameno so nam naslednje jutro prinesli 
sve` kruh. 

Po zajtrku smo se odpravile na Mali grad. Ker 
je bilo lepo, son~no vreme, smo ga izkoristile 
in od{le drsati. 

Kmalu je napo~il ~as, da se odpravimo domov. 
Poslovile smo se od simpati~nih Kamni~anov 
in se ponovno pe{ odpravile na pot. Domov 
smo pri{le okrog 16. ure. Za nami je {e en 
nepozaben dogodek.

Klara, Ana in Julia

Izdelovanje butaric
Tudi letos smo skavti izdelovali butarice in 
jih na cvetno nedeljo, ko se spominjamo 
Gospodovega prihoda v Jeruzalem, prinesli v 
cerkev ali pred njo. Butarce so bile raznovrst-
nih oblik, od kri`ev, srca, lestve do ro`ice. 
Po ma{i smo glasovali za najlep{o. S tesnim 
izidom je zmagala butarca od klanovcev, ki je 
predstavljala veliko ro`ico. Pa kaj bi govoril, 
raj{i si jih oglejte na sliki.

Zimovanje 2008
Prvi dan:

V soboto smo se sre~ali pred cerkvijo ̀ e ob 7. 
zjutraj. Zatem smo se skupaj s star{i odpravili 
proti [entlambertu kjer naj bi potekal zimski 
tabor. Na [entlambert smo prispeli opoldne 
se udobno namestili v hi{i in za~eli kuhati 
kosilo. Popoldne smo fantje pre`iveli v svoji 
sobi, ter popevali od veselih pesmi pa tja vse 
do `alostnih in popevk. Pri{el je ~as ve~erje. 
Sokoli smo imeli molitev, ~ebele, gazele, ter 
volkovi pa so bili v kuhinji. Dneva za nas {e 
zdale~ ni bilo konec, saj je pri{la {e polno~na 
telovadba in zabavni ve~er. 

Drugi dan:

Zjutraj so nas zbudili okoli 7. ure, hitro smo 
vstali iz spalk in se odpravili na jutranjo 
telovadbo. Po telovadbi je sledil zajtrk, za 
zajtrkom pa je seveda pri{el dopoldanski pro-
gram – orientacija. Po zajtrku so nam voditelji 
dali zemljevid s pomo~jo katerega bi iskali 
to~ke, ter tam delali naloge. Seveda smo sokoli 
pri{li na cilj zadnji, ampak se zgodi. Po kosilu 
je sledil prosti ~as in priprave na sveto ma{o, 
ki naj bi jo imeli pozno popoldne. Seveda so 
nekateri spet celo popoldne popevali, drugi pa 
igrali razne {portne igre, ki so bile na voljo. Po 
ve~erji in sveti ma{i je sledila no~na igra, ki je 
trajala vse do polno~i. Po no~ni igri so nekateri 
`e od{li spat, jaz in ostali pa smo se zabavali 
vse do enih zjutraj.

Tretji dan:

Zjutraj so nas spet zbudili ob 7. uri, potem 
smo se odpravili na jutranjo telovadbo ter 
zajtrk. Po zajtrku so sklicali zbor, nato pa se 
lotili pospravljanja hi{e, ki mu ni bilo videti 
konca. Opoldne je bilo {e kosilo, nato pa smo 
se odpravili ven kjer smo igrali igre z `ogo in 
podobno.

Po igrah smo {e dokon~no pospravili hi{o in 
odnesli nahrbtnike kjer smo po~akali avtobus. 
Avtobus je prispel okoli 4. popoldne, hitro 
smo nabasali nahrbtnike na avtobus in se 
odpeljali v Komendo. To zimovanje bom res 
te`ko pozabil.

Irinej Papuga

Zimovanje 
»Noviciata, ki je 
~akal navdih.«
Nabasani kot sardine se pripeljemo do ovinka 
na cesti, kjer izstopimo in pot nadaljujemo po 
strmem bregu skozi gozd. Znajdemo se nekje 
na poljanah pod Krvav{kim vrhom. Zgubljeni. 
Povsod naokrog samo sneg. Tedaj iz megle 
prite~e bela postava. Dolgi, svetli lasje ji plapo-
lajo v vetru in izka`e se, da je Smrketa, ki i{~e 
nove prijatelje. Predstavi nas o~etu Smrku, 
ki nas sprejme v veselo dru{~ino. Udobno 
se namestimo v topli ko~i, vsak s svojo belo 
kapo na glavi. Ko se zve~eri, sledi no~na igra. 
Dirjamo po bojnem polju in kepe letijo na vse 
strani. Izmu~eni se odpravimo na obmo~je s 
34°C in jemo pokvarjene pi{kote. Naslednje 
jutro so na sporedu Smrkasti~ne olimpijske 
igre, ki se kon~ajo s {estimi sne`aki, ki se 
me~ejo po snegu. Oziroma se smrksajo. Ta 
dan potem delamo {e smrkce iz mase, ki se 
nam na koncu za`gejo in postanejo rde~e mo-
dri, ne belo modri, kot smo na~rtovali prvotno. 
Na{e zimovanje zaklju~imo s sveto ma{o v 
nedeljo, ko se nam pridru`ijo tudi na{i star{i. 
Bilo je Smrkasti~no.

Odvihana ~ebela
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Januarja je minilo 7 let od izgradnje 
ve~namenske {portne dvorane. Otvoritev 
je bila ble{~e~a, kot se je za tako dolgo 
pri~akovan objekt spodobilo. Za nekat-
ere je bil objekt absolutno prevelik, za 
poznavalce razmer, v katerih se je delal, je 
bil optimalen glede na vse te`ave, nekat-
eri pa se {e sedaj ne morejo sprijazniti 
s premajhnostjo. [e vedno poslu{amo 
o~itke, kak{no napako smo naredili, ker 
telovadnica nima dimenzij rokometnega 
igri{~a.

V izogib nadaljnjim brezplodnim raz-
pravam `elim navesti le nekaj klju~nih 
dejstev:

• z idejnim na~rtom 1/200, izdelan febru-
arja 2004 s strani avtorja Janeza Urbanca 
dia, je bila notranja povr{ina dvorane 
predvidena v izmeri 43 x 23,4 m

• na JV strani je bilo predvidenih 24 
parkiri{~

• s strani PTT-ja smo dobili soglasje, da 
lahko gradimo objekt 1 meter od meje.

V ~asu pridobivanja soglasij smo morali na 
ra~un pove~anja parkiri{~ skraj{ati objekt 
• vse v ̀ elji prepre~iti gradnjo. Ob dvorani 
se je zahtevalo 100 parkirnih mest, kolikor 
jih verjetno ni imela niti {portna dvorana 
v Kamniku. In to je bil razlog, da smo na 

ra~un pove~anega {tevila parkirnih pros-
torov zmanj{ali dimenzijo zgradbe. Ve~ina 
jih verjetno ve, da lahko projektira{ le na 
svoji zemlji in da so zahteve soglasodaja-
lcev »zakon«. 

Leta 2001 smo tako zgradili dvorano, na 
katero smo ~akali desetletja. Na ra~un 
ve~je igralne povr{ine smo zavestno 
zgradili manj{e garderobe. Zavedali smo 
se, da bo s kasnej{o izgradnjo to »po-
manjkljivost« mo`no popraviti, medtem 
ko bi bili s pove~anjem dvorane ve~ji 
problemi.  

S priz idkom pridobijo {por tniki , 
rekreativci in obiskovalci

[portna dvorana je polno zasedena. 
Naenkrat vadijo tri skupine, tri pa se `e  
pripravljajo na rekreacijo. Pogosto lahko 
videvamo otroke, ki se preobla~ijo kar na 
tribunah ali stopnicah. Skupine so preve-
like, garderob pa primanjkuje... In ~e so 
skupine sestavljene iz mo{kih in `ensk 
(odbojka), potem lahko ugotovimo, koliko 
garderob potrebujemo. Najmanj 8.  

Ob pomo~i stranke LDS, ki ima `e leta 
vodilno vlogo pri re{evanju {olske prob-
lematike, nekaterih uporabnikov dvorane 
in somi{ljenikov, nam je uspelo prepri~ati 
`upana in ob~inski svet. Imenovan je bil 

Na  Sori{ki Planini je ob rahlem sne`enju 
potekalo prvenstvo ob~ine Komenda v 
smu~arskem teku. Organizatorji so si 
mo~no `eleli prireditev organizirati v Su-
hadolah, vendar to zaradi zelene zime ni 
bilo mogo~e, zato so prireditev prestavili 
na vi{je le`e~o planoto. Udele`ba je bila 
po pri~akovanjih nekoliko skromnej{a, 
kot bi bila sicer. Tekmovalci so tekmovali 
na 5 km dolgi progi, ki je bila res odli~no 
pripravljena. Po skupinskem startu se je 
kolona tekmovalcev raztegnila. Slab{e prip-
ravljeni teka~i so na razgibani progi z enim 
dalj{im vzponom in spustom zaostajali ̀ e v 
prvem krogu, v drugem pa se je zaostanek 
{e pove~al. Za absolutno premo~ sta se, 
podobno kot lani v Tamarju, borila Zvone 
Kemprl, ki je imel letos nekaj manj treninga 
zaradi po{kodb in Peter Pibernik, ki je bil 
tudi tokrat hitrej{i in je ubranil lanskoletni 
naslov. Pri `enskah si je naslov ob~inske 
prvakinje pritekla Zdenka Lah, ki ji podobno 
kot na{i {ampionki Petri Majdi~, bolj le`i 
klasi~na tehnika. Na smu~arskem te~aju 
pred mesecem dni je osvojila tudi pro-
sto tehniko, kar se pozna na rezultatih. 
Smu~arski teka~i so tako bogatej{i {e za 
eno izku{njo in na progo na prelazu med 
sel{ko in bohinjsko dolino bodo v bodo~e 
radi prihajali, ~e vadba ne bo mogo~a v 
dolini.

[e vedno o velikosti [portne dvorane
gradbeni odbor, v prora~unu pa so se na-
menila dolo~ena sredstva. Ideja je zorela, 
na~rti so vedno bolj izra`ali na{e `elje. 
Gradbeno dovoljenje imamo, v leto{njem 
prora~unu pa je predviden denar za pri-
zidek k {portni dvorani.

Objekt bo stal na JZ strani med parkiri{~i 
in dvorano. Bo podkleten, z dimenzijami 
9,00 x 27,00 m. V kletnih prostorih bodo 
4 ve~je in dva manj{i garderobi, manj{i 
prostor za fitnes ter prostor za ~istila. 
V pritli~ju pa bo klubski prostor (interni 
bife), prostor za upravnika, garderoba za 
odlaganje obla~il v ~asu prireditev, klub-
ska soba, delno pa se pove~a tudi prostor 
za orodje. Glavni vhod se  preseli na J 
stran objekta, s tem pa se pred dvorano 
sprostijo parkiri{~a za uporabnike {ole. Na 
parkiri{~u za dvorano pa se, vsaj upamo 
tako, ne bodo ve~ zbirali posamezniki, ki 
tam nimajo kaj iskati.

Z dograditvijo prepotrebnih garderob in 
ostalih prostorov se bodo prostori, kjer je 
sedaj ~ajna kuhinja, pisarna upravnika in 
ena izmed garderob, namenili {oli oziroma 
pedagogom {portne vzgoje.

Vse pa je odvisno od denarja. ̂ e bo denar 
od prodaje zemlji{~ v Poslovni coni,  bomo  
jeseni pri~eli z gradnjo. 

Roman Gro{elj, predsednik gradbenega 
odbora za izdradnjo prizidkaSmu~arski tek v sne`enju

Rezultati - `enske 31-50 let: 1. Zdenka 
Lah 28:37, 2. Sonja Groznik 31:40; 

mo{ki do 31 - 50 let: 1. Peter Pibernik 
11:09, 2. Pavel Ocepek 13:15, 3. Franci 

Groznik 17:43, 4. Janez Bla`i~ 23:07, 5. 
Rajko Lah 23:44; mo{ki nad 50 let:  

1. Zvone Kemprl 11:23.

Peter Pibernik
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Pregreti februar
Ja, res je! Mesec februar je, v primerjavi z 
istim mesecem pred letom dni, kar malo 
ogrel pregre{ne `elje nekaterih, ki jim nedo-
takljivost tuje lastnine ne pomeni posebne 
`ivljenjske vrednote.

@e drugega februarja je doslej {e neznanega 
»obrtnika«  zamikal osebni avtomobil, ki 
je bil med 15.45 in 20.50 uro parkiran na 
Glavarjevi ulici v Komendi. Razbil je steklo 
in iz avtomobila odtujil kov~ek z orodjem. 
Materialna {koda je ocenjena na 300 EUR. 
Kriminalisti bodo po zbranih podatkih zoper 
storilca podali kazensko ovadbo. Samo en 

dan po kulturnem prazniku se je nekulturno 
vedel vlomilec v osebni avto, ki je iz avtomo-
bila pred planinskim domom v Podbor{tu 
»pobasal« `ensko denarnico z vso vsebino. 
Vlomil je s pomo~jo vzvoda, s katerim je 
sprostil klju~avnico. Po ustrezni preiskavi 
sledi zoper storilca kazenska ovadba. Dvana-
jstega februarja si je na bencinskem servisu 
OMV v Komendi dobro opisani (doslej {e 
neznani) voznik osebnega avtomobila Peu-
geot v plasti~no posodo na prikolici nato~il 
124,32 litrov dieselskega goriva. Menda si je 
vmes brundal tisto znano »Micka Kova~eva, 
pila, ni~ pla~ala...« Odpeljal je brez pla~ila. 
Osebni opis: 20 let, srednje postave, oble~en 
v ~rno bundo in ~rne hla~e-trenirke. Na 
podlagi tega opisa kriminalisti najbr` ne 
bodo imeli preve~ dela, da ga izsledijo in 
podajo kazensko ovadbo. Na dr`avni cesti 
Moste-Brnik je {tirinajstega februarja pri{lo 
do veri`nega tr~enja treh vozil. Ugotovljeno 
je bilo, da je povzro~itelj vozil avtomobil in 
zaradi prekratke varnostne razdalje tr~il v 
vozilo pred seboj, ki je nato tr~ilo v vozilo, ki 
je zavijalo levo v naselje Nasov~e. Alkotesti 
so bili negativni. Po{kodovancem so bili iz-
dani po{kodbeni listi, zoper povzro~itelja pa 
bo vlo`en obdol`ilni predlog na sodi{~e. Na 
podlagi obvestila ob~ana, da se za Osnovno 
{olo v Komendi zadr`ujejo neznane osebe, 
je patrulja pregledala {ir{o okolico, vendar ni 
nikogar izsledila, je pa dogodek zabele`ila v 
poro~ilo. Morda tu ni odve~ opozoriti na to, da 
so pred Osnovno {olo Komenda zabele`ene 
`e tri tatvine koles v ~asu pouka. Tu bi morali 
biti star{i pozorni na to, da bi kolesarji imeli 
na kolesih kvalitetne klju~avnice, ki marsikdaj 
take tatvine prepre~ijo.

Razveseljivo je, da so policisti uspeli izslediti 
zdru`bo dveh mladoletnikov in ene polno-
letne osebe, ki ima na vesti ve~ kaznivih 
dejanj, vlomov in vandalizmov. So kar iz 
doma~ih logov in vsaj malo upanja os-
taja, da bodo taka kazniva dejanja poslej 
redkej{a. Policija tudi pri~akuje {e ve~ 
sodelovanja pri obve{~anju o kaznivih de-
janjih ali utemeljenih sumih. Ob~ani take 
zadeve lahko prijavljajo na anonimni telefon 
080-12-00 (linija je anonimna in se pogovori 
ne snemajo), ali pa na telefonsko {tevilko 
Policijske postaje Kamnik 01-830-31-80 in 
na tel. {t. 051-881-226.

Prav je, da zabele`imo tudi statisti~ne po-
datke o delu PP Kamnik  za leto 2007. Pri 
prepre~evanju, odkrivanju in preiskovanju 
kriminalitete bele`i Postaja 49,0 % preiskanih 
kaznivih dejanj ( v prej{njem letu  25,2%). 
Pristojnim organom je oddala 902 kazenski 
ovadbi (leto prej 816) za 1324 kaznivih dejanj 
(1089 v letu 2oo7). V primerjavi s prej{njim 
letom se je pove~ala tudi materialna {koda 
od 1,080 mio EUR na 1.136 mio v leto{njem 
letu. Obravnavali so 420 raznih kr{itev (lan-
sko leto 622). Najve~ – 241 je bilo kr{itev 
Zakona o javnem redu in miru (lani428). PP je 
izvedla 316 intervencij (leta 2006 – 368), odre-
dila 17 (24) pridr`anj, v takoj{en postopek pa 
privedla 5 oseb (lani 1 osebo). Bele`ijo upad  

{tevila prekr{kov, razen prekr{kov Zakona o 
javnih zbiranjih in Uredbe o prepovedi vo`nje 
z vozili v naravnem okolju.

Poro~ilo navaja dvig {tevila obravnavanih 
prometnih nesre~ in njihovih posledic.([tevilke 
v oklepajih pomenijo podatek za leto2006.) 
Obravnavali so 328 (301) prometnih nesre~, v 
katerih je bilo udele`enih 673 (667) oseb. Um-
rle so 3 (1) osebe. Nekoliko se je zmanj{alo 
{tevilo hudo telesno po{kodovanih oseb na 
13 (19) oseb. La`je pa se je po{kodovalo 238 
(226) oseb. Najpogostej{i vzroki prometnih 
nesre~ so {e vedno neprilagojena hitrost, 
neupo{tevanje pravil prednosti in nepravilna 
stran in smer vo`nje. 

Policisti so obravnavali 66 (83) kr{itev 
Zakona o tujcih. Najve~ je bilo »manj{ih« 
kr{itev. Odstranjena sta bila 2 (2) tujca, ki 
sta na obmo~ju dr`ave bivala nezakonito. 
Obravnavali pa so tudi 5 (6) tujcev zaradi 
nezakonitega prehoda ~ez dr`avno mejo, 
ki so jo tujci prestopili iz smeri Republike 
Hrva{ke.

Vsak mesec opozarjamo na napovedane 
poostrene nadzore na obmo~ju na{e Polici-
jske postaje. Pri poostrenih nadzorih v mes-
ecu februarju so policisti izdali 234 pla~ilnih 
nalogov (polo`nic), 237 voznikom so ponudili 
»pihanje«, kaznovali so 3 tujce, na sodi{~e 
pa so podali 16 obdol`ilnih

predlogov. 

Poostrene kontrole se izvajajo tudi ta mesec, 
za mesec april pa napovedujejo poostrene 
nadzore vo`enj pod vplivom alkohola 1. 3. 
in zadnji vikend v mesecu, {tirikrat bodo pre-
verjali te`jo tovornih vozil, dvakrat pa bodo 
izvedli skrite meritve hitrosti. Kdaj to~no bodo 
ta preverjanja, pa bodo ugotovili nedisciplini-
rani vozniki sami.

Opozarjamo, da bo od 17. 3. do 4. 4. po-
tekal na obmo~ju celotne dr`ave evropsko 
usklajen poostren nadzor nad uporabo 
varnostnega pasu. Namen tega nadzora je 
krepitev zavesti, da moramo sami poskrbeti 
za varnost, da nam ta skrb postane zavestna 
in del vrednote zavedanja o odgovornosti za 
varnost samega sebe in drugih udele`encev 
v prometu. Je `e tako – varnostni pas 
moramo jemati kot samoumevni del vo`nje, 
pa naj bo na {e tako kratke razdalje.

Ob koncu ̀ elimo poudariti misel komandirja 
PP Kamnik, ki si `eli s svojimi sodelavci 
{e ve~ tvornega sodelovanja ob~anov pri 
zagotavljanju varnosti, da bi varnost postala 
vsakodnevno dobro vsakega posameznika 
in dru`be, za katero pa ni odgovorna samo 
policija, ampak varnost predstavlja sku-
pek sodelovanja in ozave{~enosti vseh in 
vsakogar. Zato tudi priporo~ilo, da naj dobri 
sosedski odnosi krepijo varnost doma, nea-
gresivnost naj postane vodilo obna{anja, 
primerna skrb za prepre~evanje lahkega 
»dela« raznim nepridipravom pa sestavni del 
na{ega `ivljenja.

Tone Ogorevc

Na{ novi svetovalec 
in pomo~nik
@e od novega leta dalje skrbi za na{ polici-
jski okoli{ nov vodja policijskega okoli{a, 
ki poleg ob~ine Komenda obsega {e Vol~ji 
Potok, [marco in {e kaj. Pogovor z njim je 
bil prijeten in poln optimizma, vsaj kar se ti~e 
varnostnih razmer in sodelovanja ob~ine in 
ob~anov. 

Najbr` redko naletimo na policista – ~loveka 
tako {irokih pogledov za ob~utljivo tematiko, 
kot je na{ novi vodja policijskega okoli{a 
Igor Ru~igaj. Je skoraj doma~in – doma iz 
bli`njih Preserij. Dobro pozna kraje in mental-
iteto prebivalcev dale~ naokoli – {e iz ~asov 
svoje mladosti, ko je velikokrat premeril na{e 
kraje, spoznaval ljudi in imel tudi odprte 
o~i za dogajanja okoli sebe. Na{e ob~ane 
ocenjuje z izrednim posluhom in tudi ra-
zumevajo~– tudi z vsem drobnimi napakami 
vred- kot prebivalce, vredne zaupanja. Izjeme 
pa so povsod – tudi pri nas in v njegovem 
celotnem okoli{u. Poudarja, da policist ne 
sme biti samo represivni organ, ki vzbuja 
strah in grozo, ~e ga od dale~ vidimo. Izjema 
so seveda tisti, ki pridejo navzkri` z zakonom. 
Policijsko delo ocenjuje predvsem s preven-
tivnega stali{~a in postopkov ~love~nosti. 
Vsakemu posamezniku v prvi vrsti pripisuje 
pozitivne lastnosti. ^e se pri tem znajde v 
navzkri`ju z zakoni, ki jih nekateri kr{ijo, 
pa nastopi ~as, ko poka`e svojo strokovno 
usposobljenost.

V Policiji dela `e {tirinajst let; ves ta ~as 
na Policijski postaji v Kamniku, kjer je do 
nedavnega opravljal dol`nosti vodje polici-
jskega okoli{a Kamnik. Sam pravi, da si je 
ob premestitvi na novo delovno mesto kar 
nekoliko oddahnil, ker pa~ ve, kak{en okoli{ 
je prevzel. Upamo lahko samo, da ga v tem 
njegovem optimizmu ne bomo razo~arali.

^loveka pri razgovoru hitro spozna{. 
Potreben je le iskren stisk roke, prva pri-
jazna beseda in {irok nasmeh. Potem lahko 
sledimo njegovemu ̀ ivljenjskemu vodilu, da 
mu ni bilo doslej {e nikoli ̀ al, da si je izbral ta 
poklic in da je treba ljudi obravnavati kot ljudi 
– z vsemi dobrimi lastnostmi in napakami.

@elimo mu dobro po~utje med nami!
Tone Ogorevc
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Te`ko je pozabiti ~loveka,
ki ti je bil drag.

[e te`je je izgubiti ga za vedno,
a najte`je je nau~iti se – `iveti brez njega!

ZAHVALA
V 77. letu se je po kratki in hudi

bolezni od nas za vedno poslovila

VERONIKA ZALOKAR
iz @ej

Ob bole~i izgubi izrekamo iskreno 
zahvalo vsem sorodnikom, prijateljem, 
znancem, sodelavcem ter sova{~anom 
za izre~ena so`alja, darovano cvetje, 
sve~e in svete ma{e.

Posebej {e zahvala g. ̀ upniku Zdravku 
@agarju za lep pogrebni obred, so-
sedovim fantom, ki so jo sp{tljivo 
odnesli k ve~nemu po~itku, pevcem, 
trobenta~u in g. Jeri~u.

Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem 
{tevilu pospremili na njeno zadnje 
po~ivali{~e.

Vsi njeni

Od{li so …
Umrli od 21. febr. do 26. marca 2008
Veronika Zalokar, @eje 6, umrla 
10.03.2008 v 77. letu;
Fran~i{ka Bohinc, Zalog 39, umrla 
12.3.2008 v 92. letu;
Cecilija Ser{en, Suhadole 34, umrla 
20.3.2008 v 83. letu;
Helena @eleznikar, Suhadole 55, 
umrla 23.3.2008 v 82. letu.

Oddaja zahval in oglasov
na naslov:

Baldomir Krem`ar, Krekova 9
tel.: 01-834 13 05

e-naslov: aplenca@bavant.net

^asopis Aplenca – Glasilo ob~ine Komenda je naslednik ~asopisov Aplenca, ki je prvi~ iz{el 10. januarja 1992 in Glasila ob~ine 
Komenda, ki je za~el izhajati po ustanovitvi ob~ine Komenda. Skupaj sta izhajala do konca leta 2006. Od 25. januarja 2007 pa 
je ~asopis Aplenca-Glasilo ob~ine Komenda vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo pod zaporedno {tevilko 1135.
Aplenca – Glasilo ob~ine Komenda izdaja ob~ina Komenda, Zaj~eva 23, 1218 Komenda
Odgovorni urednik Glasila ob~ine Komenda: Andrej @alar
Telefon: odg. urednik: GSM 031 638 699, E-mail: urednistvo.gok@komenda.si
Uredni{ki odbor: Marta Jerebi~ (N.SI), Peter Cviren (SD), Anton Poga~ar (SLS), Marija [pehonja (LNO), Katja Tabernik (TRN), 
Bojan Tav~ar (SDS) in Vesna @ivadinov [tebe (LDS). ^lani uredni{tva: Viktorija Drolec, Vera Kepic, Sabina Küzmi~, Tone Ogo-
revc, Jo`e Pavli~, Tatjana Zadrgal Pirc, Mihaela Poglajen, Ana Zarnik, dr. Marko @erovnik, … Priprava za tisk: Luka Krem`ar. 
Tisk: Bavant. Naklada: 1650 izvodov. Izhaja enkrat mese~no, vsa gospodinjstva v ob~ini pa ga dobijo brezpla~no.

Aplenca-Glasilo ob~ine Komenda,
Leto 17, {tevilka 4 bo iz{la

30. aprila 2008.
Gradivo za objavo oddajte do

14. aprila 2008
^lanske po{ljite po E-po{ti na naslov:
urednistvo.gok@komenda.si

ali jih oddajte na disketi v tajni{tvu na ob~ini.

APLENCA
je tudi na spletu:
www.komenda.si

MIZARSTVO LU@AR
1. Zaposlimo KV mizarja ali 

mizarskega tehnika za delo 
na CNC stroju in za ostala 
mizarska dela.

2. Zapos l imo mizar ja  a l i 
priu~enega mizarja za de-
lovno mesto sestavljanje in 
monta`a pohi{tva.

3. Zaposlimo mizarja ali mizar-
skega tehnika-tehnologa z 
znanjem oziroma delovnimi 
izku{njami s programom 
Mega TISCHLER.

M I Z A R S T V O  L U @ A R ,
Glavarjeva 10, 1218 Komenda, 
tel: 041/683-030

Dve modni fantovski obleki 
{t.46 (~rna in be`) primerni za 
birmo, valeto ali maturo ugodno 
prodam. Informacije na gsm: 
041-910 642

MALA OGLASA

* * *

[IVILJSTVO
»LIDIJA«

KE[NAR LIDIJA
Glavarjeva 48, Komenda

Tel. 8343 – 713, Mob. 031 495 – 284
{ivanje po meri
popravilo obla~il

^I[^ENJE OBLA^IL – SPEJEM
nega obla~il
impregacija oblek
~i{~enje merino in ostalih odej

Prijava {kode po 
divjadi
Lovska dru`ina Komenda skladno z 
dolo~ili Zakona o divjadi in lovstvu (UL 
RS, {t. 16/2004) ter s sklepom Upravnega 
odbora LD Komenda obve{~a, da sta za 
~lana Komisije LD Komenda za ocen-
jevanje {kode po divjadi za leto 2008 
imenovana Grintal Viktor in Bajc Franc. 

O{kodovanci naj na komisijo naslovijo 
pisno vlogo na naslov: LD Komenda, 
Kri` 42 d, 1218 Komenda  s pripisom: 
Komisija za ocenjevanje {kode po divjadi. 
Svetujemo tudi, da o {kodi telefonsko ob-
vestite gospodarja lovske dru`ine Franca 
Krem`arja (041-744-135).

Dr. Jernej Zupan~i~, stare{ina

Lovska dru`ina Komenda
lastnikom psov

Steklina – pse na 
vrvico
Po sklepu Upravnega odbora Lovske 
dru`ine D Komenda opozarjamo vse 
lastnike psov, da spu{~anje psov z vrvice 
v lovi{~u ni dovoljeno in je z zakonom 
prepovedano. 

Spu{~eni psi so leta 2007 pokon~ali ve~ 
srnjih mladi~ev. Dodaten razlog za skrb 
pa je ponoven pojav stekline v Sloveniji; 
trenutno predvsem v vzhodni in jugov-
zhodni Sloveniji. V na{em okolju {e nismo 
zabele`ili obolele ̀ ivali, vendar previdnost 
ne bo odve~. Zato opozarjamo na nevar-
nost stekline vse, ki se gibate v gozdu sami 
ali v spremstvu doma~ih ̀ ivali. Steklina je 
zelo nevarno virusno obolenje, ki prvenst-
veno napada rodova psov in ma~k. Oku`i 
se lahko tudi ~lovek. 

Vam in va{im {tirino`nim prijateljem iz srca 
privo{~imo rekreacijo v zelenem okolju. 
Toda zaradi va{e osebne varnosti, varnosti 
va{ih psov ter tudi vseh drugih uporab-
nikov odprtih povr{in vas pozivamo, da 
pri sprehodih s {tirino`ci le-te vodite na 
vrvici in uporabljate ute~ene poti in steze. 
Le tako boste namre~ omogo~ili divjim 
`ivalim v gozdu in obgozdnih povr{inah 
potrebni mir, sebi pa zagotovili varnost.

Dr. Jernej Zupan~i~,
stare{ina Lovske dru`ine Komenda
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FOTOGRAFIJA MESECA 
Je `e tako, da mora prete~i kar nekaj vode, da dobimo »`elezno sra-
jco«. Recimo, da bo tako tudi s Fotografijo meseca, h kateri smo vas 
povabili v zadnji {tevilki Aplence. No, do zaklju~ka redakcije nismo 
dobili nobenega predloga. Zato pa vam za spodbudo ponujamo 
{e en posnetek, ki smo ga tokrat podpisali: POZDRAV NA ZLATEM 
CILJU. Posnetek je s sre~anja upokojencev, kje so zlatoporo~enci 
dobili ~estitke za 50-letno skupno pot. 

Vabimo vas torej, da se podate s fotoaparatom po ob~ini in nam 
po{ljete sliko na naslov urednistvo.gok@komenda.si . Na dopisu 
napi{ite: ZA FOTOGRAFIJO MESECA, pripi{ite naslov in telefonsko 
{tevilko. Objavljeno sliko z imenom in priimkom avtorja in pojasnilom 
(imenom), kaj je na sliki in kje je bila posneta, bomo honorirali.

NAGRADNA KRI@ANKA
ARBORETUM VOL^JI POTOK
- Cvetje v naravi za du{o    
1. nagrada – celoletna vstopnica, 2. nagrada – 4 celodnevne 
vstopnice, 3. nagrada – 3 celodnevne vstopnice, 4. nagrada – 2 
celodnevni vstopnici, 5. nagrada – 1 celodnevna vstopnica             
Re{eno kri`anko (lahko napi{ete tudi samo re{itev gesla) 
po{ljite na naslov: Uredni{tvo Aplence Glasilo ob~ine Komenda, 
Zaj~eva 23, 1218 Komenda do vklju~no 14. aprila 2008 
Na kuverto ali dopisnico napi{ite: ime, priimek in naslov; na kuverto 
pa tudi  pripi{ite: Nagradna kri`anka
Obi{~ite aprila Arboretum v Vol~jem Potoku. Med posebnostmi 
in novostmi je tudi Minimundus.
Nagrajenci kri`anke GOSTILNA PRI OLGI v Aplenci {tevilka 
2/2008: 
1. nagrada – kosilo za 4 osebe –

MATJA@ GA[PERLIN, GLAVARJEVA CESTA 80, 1218 KOMENDA
2. nagrada – kosilo za 2 osebi –

ANA ZORMAN, ZAJ^EVA CESTA 21, 1218 KOMENDA 
3. nagrada – kosilo za 1 osebo –

DEJAN HAFNER, GLAVARJEVA CESTA 60, 1218 KOMENDA  
4. nagrada – sladica za 2 osebi –

JO@E GALIN ml., DRNOV[KOVA POT 6, 1241 KAMNIK  
5. nagrada – sladica za 1 osebo –

MARIJA [TERN, MLAKA 7 A, 1218 KOMENDA 

Nagrado koristijo nagrajenci na podlagi tega potrdila v GOSTILNA 
PRI OLGI, Moste 1 E, 1218 Komenda. ^estitamo! 



TEHNI^NI PREGLEDI
TRAKTORJEV

Obve{~amo vse lastnike traktorjev in traktorskih 
priklopnikov, da bomo tudi v leto{njem letu orga-
nizirali tehni~ne preglede za omenjena vozila in 
sicer po naslednjem razporedu:

V SREDO V KOMENDI od 14.00 do 17.00
2.april 2008 pri Kmetijski trgovini

V ^ETRTEK V PODGORJU od 7.00 do 19.00
3.april 2008 na tehni~nem centru

Za ZAMUDNIKE je mo`nost opraviti tehni~ni pregled 
traktorja tudi vsak dan od 7.00 do 19.00 ure,
v soboto pa od 7.00 do 12.00 ure na tehni~nem centru
CI & CA d.o.o., Kamnik, v Podgorju, 1241 KAMNIK.

KER JE BREZHIBNO VOZILO VARNO VOZILO, 
VAS PRI^AKUJEMO!!!

TEHNI^NI PREGLEDI
CI&CA d.o.o., Kamnik

Podgorje 83/a, 1241 Kamnik
Tel.:  01 83 12 479

01 83 95 222


