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občini v prihodnje. Zato tudi sedaj velja prisluh-
niti ugotovitvam in namigom  Marka Zadrgala o 
domoljubnosti in župana Tomaža Drolca o 
uspehih: Doseženi so bili z ustvarjalnim razpo-
loženjem in s kritično enotno voljo za pridobitve 
za vse občane jutri v Občini Komenda.

A. Žalar 

Spominske slovesnosti v Komendi ob prazniku 
domovine sta se 24. junija udeležila tudi Ro-
man Grošelj (levo) in Saša Lenarčič. Oba sta 
pred dvajsetimi leti  dobila tudi zahvalno listino 
Republiškega štaba za Teritorialno obrambo s 
podpisom generalmajorja Janeza Slaparja za 
odziv »z večjo požrtvovalnostjo, kot so to nare-
kovale odgovornost, pričakovanja in dolžnosti: 
Naj ne bo nikoli pozabljeno!«

Navečer praznika domovine, ko so bila številna 
proslavljanja po Sloveniji, tako kot tudi nasle-
dnji dan, 25. junija, na sam praznik, so prazno-
vali 24. junija zvečer tudi v občini Komenda. 
Osrednja proslava je bila kot vsako leto tudi 

tokrat v Komendi, 
vendar zaradi vre-
mena v dvorani do-
ma. Tudi ob jubileju 
so pripravili pro-
gram v Kulturnem 
društvu Kaj ti mar, 
nastopila sta ob čla-
nih društva še vo-
kalna kvinteta Vero-
nike in Krasni 
kresni fantje, pra-
znični nagovor pa 
je imel župan To-
maž Drolec

Medtem ko je 
tudi letos Skupina 

klanških fantov pri Mlinarjevem jezu ob 
brunarici na Klancu v soboto povabila na 
golaž in praznično kresovanje, so srečanje ob 
prazničnem kresu v Žejah v Coni B pripravi-
le komendske stranke SDS, SLS in N.SI ter 
listi VEM in LNO. Slovesni nagovor je imel 
Marko Zadrgal, udeležence pa je pozdravil 
tudi podpredsednik Nove Slovenije mag. 
Matej Tonin. V pogovorih in obujanju spomi-
nov ob kresu pa so tudi tukaj prireditelji po-
skrbeli za golaž.

Župan Tomaž Drolec je v nagovoru in če-
stitki za praznik domovini ob poudarjenem 
ponosu, da smo dobili pred dvajsetimi leti 
svojo državo, tudi rekel, da smo državi Slove-
niji naredili krivico. Razočarali smo jo in pu-
stili na cedilu, saj ne moremo biti zadovoljni o 
obetih ob samostojnosti s stanjem, kakršno je v 
Sloveniji danes. Vendar ni vse črno, tudi uspehi 
so, ki jih je treba priznati in jim slediti za jutri-
šnji razvoj. Žal pa je vse več takšnih, ki sledijo 
ukazom strank, te pa vidijo le opozicijske na-
sprotnike, in jih napadajo, potapljajo, čeprav 
vedo, da z njimi potapljajo tudi sebe.

Ob zahvali voditeljem odpora pa je bil kriti-
čen v govoru v Žejah tudi Marko Zadrgal. 
»Predsednik države bi moral domoljubno 

združevati in predsedniku Pahorju, ki se trudi, 
da bi rešil voz, nagajajo v lastni stranki in ko-
aliciji. Vse pogosteje slišimo, da smo majhni. 
Poglejmo naše športnike, s katerimi smo kot 
država četrti v Evropi. Zasluge metropolita in 
nadškofa Alojzija Šuštarja za priznanje naše 
države v svetu pred dvajsetimi leti pa so toli-
kšne, da bi mu 26. decembra, na dan samostoj-
nosti in enotnosti, lahko podelili naslov Častni 
državljan samostojne Republike Slovenije.«

Oba govornika pa spodbujata zato tudi raz-
mišljanje, kako je doma po dvanajstih letih sa-
mostojne občine. Na začetku dokaj težavno ob 
prepričevanju za samostojno pot, danes dosež-
ki, od katerih bodo nekateri, še lep čas v ponos 

PRAZNIK DOMOVINE

Dvajset let imamo svojo državo

Na kresovanju je navzoče pozdravil tudi mag. Matej 
Tonin, podpredsednik Nove Slovenije (prvi z desne).

V Žejah je imel slovesni nagovor Marko Zadrgal 
(prvi z leve)

Tudi letos je Skupina klanških fantov povabila k 
Mlinarjevemu jezu ob brunarici na Klancu na golaž 
in praznično kresovanje.
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Smo v prvi tretjini poletja. Kakšen pa je ta 
trenutek komendski poletni utrip?
»Tisti, ki kolikor toliko spremljate utrip v obči-
ni, mislim pa, da vas ni prav malo, ste lahko 
opazili, da takega stanja, kot je trenutno, v tri-
najstletni zgodovini občine še ni bilo. Občutek 
imam, kot da se predvolilna tekma še ni konča-
la in da je treba iz dneva v dan iskati napake 
nasprotnika ter ga navzven prikazati kot ne-
sposobnega, slabega, zavajujočega, malodane 
kriminalca in podobno. Morda večina ne misli 
tako, vendar v mislih imam občinski svet in 
moji občutki so takšni.«

Zakaj?

Občinski svet kot parlament 
 »Ko gledam na televiziji naše parlamentar-

ce, se mi vseskozi slika pred očmi naš občinski 
svet. Zanimivo, da nekateri svetniki povezave 
z njihovimi matičnimi strankami (tudi naši lo-
kalni politiki) niti ne zanikajo in na glas pove-
do, kakšna navodila dobivajo »od zgoraj«. 
Potem je to čisto jasno že prav vsakomur, da 
vsebina ni več važna, pač pa, kdo je kaj predla-
gal. To se je lepo pokazalo na zadnjih referen-
dumih, ko so tri povsem različna vprašanja 
dobila podobne odgovore. Na posledice nihče 
ne pomisli in verjemite mi, nihče jih nikoli ne 
bo niti priznaval. S tem mislim odgovornost; 
pa naj bo ta na državni ali pa na lokalni ravni. 
Koga bo kasneje bolela glava, jih ne zanima. 
Pomembno jim je le, da danes zmagajo; kaj bo 
jutri pa naj si belijo glavo drugi.

Prepričan sem, da večina ve, da se zadnje 
čase več ali manj vse vrti okoli Medgeneracij-
skega centra. Od izgradnje tega sta odvisna 
tudi razvoj in življenje kar pretežnega dela 
prebivalstva. Menim, da je le malo občanov, ki 
nimajo povezave s šolo, z vrtcem, zdravstvom 
skupaj s fi zioterapijo, s pomočjo na domu, s 
prostori, namenjenimi starejšim občanom ter 
raznim društvom. Tisti, ki takšnih povezav 
danes še nimajo, bodo v bližnji prihodnosti 
zagotovo udeleženi v eni od naštetih institu-
cij.«

Vsaj šest let je
Kaj je po vaše vzrok, da se je po številnih 

in pretehtanih razpravah in tudi po široki 
družbeni, pravzaprav državni vsebinski 
podpori, zataknilo?      

»Vsaj 6 let je, odkar smo začeli snovati 
center, ki vključuje in združuje te programe. 
Oba občinska sveta v prejšnjem mandatu sta 

Župan Tomaž Drolec

Medgeneracijsko 
središče
O njegovi izgradnji se bo govorilo še leta in leta. – Kot da se pred-
volilna tekma še ni končala. – Ali res velja vse postaviti na glavo?

ves čas sodelovala pri načrtovanju centra in ga 
tudi brezpogojno podpirala. Zadnje volitve pa 
so nam prinesle čisto nove pogoje in tudi 
ogromno nezaupanje v dosedanje delo občin-
ske uprave. V mislih imam poslovanje na fi -
nančnem področju, kar je trenutno vzrok, da 
dela v občini ne potekajo po načrtih in planih, 
ki jih je občinska uprava ves čas usklajevala s 
svetniki.

Za najem kredita za izgradnjo Medgenera-
cijskega centra je ena od bank zahtevala doka-
pitalizacijo v višini 1 milijon 250.000 evrov. 
Občina kot 50-odstotni lastnik skupne fi rme 
MCKOM (Medgeneracijski center Komenda) 
in Graditelj, kot drugi 50-odstotni lastnik in 
izvajalec del, bi morala zagotoviti vsak po 
625.000 evrov. Večina v svetu tega ni podprla, 
čeprav bi denar za delež Občine pridobili iz 
našega podjetja PCK in proračun občine ne bi 
bil prikrajšan. 

Pridobili smo novo ponudbo v drugi banki, 
ki ne vključuje dokapitalizacije v obliki fi nanč-
nega vložka, temveč zahteva, da občinski svet 
da soglasje, da v primeru, če MCKOM ne bo 
zbral zadostnih sredstev za poplačilo kredita v 
okviru delovanja in trženja s prostori v centru, 
razliko poravna občina. To nam je bilo ves čas 
povsem jasno in tudi zasnovani izračun je ta-
kšen, da se kredit odplačuje s pobranimi naje-
mninami glede na velikost prostora, ki ga ima 
posamezna dejavnost v centru. 

Normalno in razumljivo je, da bo občina 
plačevala za prostore vrtca, da bosta tako 
zdravnik, kakor tudi fi zioterapevtka plačevala 
za prostor, ki ga bosta zasedala. Prav tako bo 
gostinec za najeti prostor plačeval najemnino. 
Najemnino pa bodo plačevala tudi društva, ki 
bodo imela prostore v centru in seveda tudi 
drugi koristniki prostorov, najetih na primer: 
za potrebe vzgoje, izobraževanja in druge de-
javnosti. 

Analiza je pokazala, da ob polni zasedenosti 
in sposobnosti najemnikov, da redno poravna-
vajo svoje obveznosti, ne bi bilo potrebno po-
krivanje iz občinskega proračuna.«

Kaj pa pomisleki, da ne bodo vsi mogli 
vedno plačevati?

»Verjamem, da temu ne bo vedno tako kot 
načrtujemo. Če na primer eno od društev ne bo 
uspelo sproti zagotoviti sredstev za plačilo na-
jemnine, bi morala občina za čas odplačila 
dolga za to društvo jamčiti kot garant. Prepri-
čan sem, da v najslabšem primeru teh sredstev 
na leto ne bi bilo več kot recimo 200.000 do 
250.000; kar pa za našo občino ni prav noben 

problem. 
Ne bom trdil, da koncepta, ki smo ga imeli 

do sedaj, ta občinski svet ne podpira; vendar ga 
podpira z vsemogočimi pridržki. To gre pribli-
žno takole: »Saj bi podprli, samo skrbi nas za-
dolževanje, saj je občina tako in tako že preveč 
zadolžena in…«. 
ČE KJE, POTEM TU NAŠI OBČINI DE-

LAJO NAJVEČJO KRIVICO IN POSLEDIČ-
NO ŠKODO!!!!!!«

Kot Damoklejev meč
Trditve o zadolženosti občine se pojavlja-

jo vsake toliko časa kot nekakšen Damokle-
jev meč. Kaj je pravzaprav z njimi?  

»Z vso odgovornostjo lahko rečem, da je 
tako malo zadolženih občin v Sloveniji manj 
kot 10 odstotkov. Med temi dvajsetimi občina-
mi je tudi Komenda, saj smo zadolženi komaj 
polovično na svoje rezultate, glede na pravila, 
ki jih kroji država. 

A žal to lahko govorim in ponavljam stokrat, 
vendar že na začetku omenjena skupina svetni-
kov hoče videti in občanom prikazati stanje v 
občini povsem drugače. K dolgu občine hočejo 
namreč prišteti še denar, ki ga je občina prejela 
iz našega podjetja PCK (Poslovna cona Ko-
menda) in sicer 5,6 milijona, ki jih je občina 
potrebovala za poplačilo zemljišč bivšim la-
stnikom v Poslovni coni. Seveda pa nihče noče 
ne vedeti in ne slišati, da je predhodno OBČI-
NA v PCK vložila zemljišč v vrednosti 16,3 
milijona evrov. S prejemom 5,6 milijona EUR 
smo samo zmanjšali naš osnovni kapital s 16 
na cca 11 milijonov in je to le administrativen 
poseg. Naj mimogrede omenim, da je ob usta-
novitvi PCK naš partner tudi vložil nekaj manj 
kot 5 milijonov evrov, ki pa so mu bili že v 
celoti izplačani in je občina 100-odstotni la-
stnik podjetja ne glede na višino osnovnega 
kapitala.«

Če kje, smo to mi; lahko pa tudi 
na glavo

»Trdim. Če si kje v Sloveniji lahko privošči-
jo gradnjo takšnega Medgeneracijskega centra, 
smo to mi. Takšno zagotovilo kot ga imamo v 
coni, na katero smo lahko ponosni in jo hodijo 
gledat iz bližnje in daljne okolice, s toliko 
zgrajene infrastrukture, s tako majhno brezpo-
selnostjo, z idealno lego blizu Ljubljane, se 
nam res ni treba bati prihodnosti. 

Seveda pa lahko vidimo in delamo čisto 
drugače in vse postavimo na glavo. 

ŽUPANOVA BESEDA
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Mirko Kepic, 
podžupan v prej-
šnjem mandatu, ki 
je imel na skrbi iz-
obraževanje in var-
stvo, trenutno pa še 
vedno bdi nad temi 
projekti, nedvou-
mno poudarja, da  
bo zgrajeni prizi-
dek k šoli v Mostah 
rešil prostorsko sti-
sko za varstvo 

predšolskih otrok le še v tem (2011 – 2012) 
šolskem letu. 

»Do naslednjega šolskega leta (2012- 2013) 
pa smo predvidevali, da bodo v Medgeneracij-
skem središču zgrajeni štirje oddelki vrtca. Če 
teh oddelkov ne bo, bo treba odklanjati več in 
več otrok. V celotnem kompleksu OŠ Komen-
da Moste. ni prostih nobenih drugih prostorov. 

Naslednje šolsko leto (2012-2013) v šolo 
vpisujemo namesto 24 že 25 oddelkov. Name-
sto sedanjih 18 oddelkov za varstvo pa bomo 
posledično imeli prostor le še za 17 oddelkov 
(celo enega manj kot letos). Že letos pa bi po-
trebovali na podlagi povpraševanj prostor za 
20 oddelkov. Torej bo, ko na osnovi povečane-
ga števila rojstev in povečanih potreb staršev 
pričakujemo še večje zanimanje in oziroma 
pritisk na vrtec, zmanjkalo prostora za dva, ali 
pa celo za tri oddelke. Ta trend povečevanja 
potreb po prostorih za vzgojo – vrtec in izobra-
ževanje – šolo, pa se v naslednjih letih le še 
povečuje. Šola pa bo v šolskem letu 2013 – 

V tem primeru pa:
- bomo najmanj naslednji dve leti brez pro-

stora v vrtcu, 
- bomo brez ustreznih prostorov za zdravstvo 

in fi zioterapijo, 
- bomo z drugim koncesionarjem za pomoč 

na domu, 
- bomo brez društvenih prostorov, 
- bodo naši starejši občani nastanjeni po do-

movih po širni Sloveniji, 
- pa še najbrž kaj sodi zraven
Skratka, če sklepa, kakršnega zahteva banka 

za odobritev denarja za gradnjo, v občinskem 
svetu ne sprejmemo, Komendo to lahko obrne 
na glavo. 

Najbolj grozljivo pri tem pa je, da nekateri pri 
tem vidijo drugo možnost v tujem koncesionar-
ju, ki bi zgradil dom za stare za 150 potrebnih 
postelj in…NIČ VEČ.

To pa pomeni tudi, da pozabimo:
- na vložena sredstva v projekte, 
- na vložena sredstva v infrastrukturo, 
- na porabljena sredstva za ustanovitev sku-

pne družbe.
Torej, naj gre naše petletno delo na smetišče 

(?!) in še enkrat JOVO NA NOVO; in to zgolj 

zato, da ne bo po Županovo. Mar to ne spomi-
nja na zapisano v uvodu o parlamentu in za-
dnjih referendumih? 

Zato, če kdaj, potem sedaj res upam na pri-
padnost občini, da se bodo svetniki odločili v 
dobro vas - občanov. Za vsak primer pa velja 
prebrati, kaj so vam posamezni svetniki oblju-
bljali prek svojih strank ne malo nazaj. 

Želim si, da mi v naslednji Aplenci ne bo 
treba pisati, na koga se obračajte glede vrtca, 
vaših starejših, glede slabih pogojev pri zdrav-
niku in fi zioterapevtki, glede slabe pomoči na 
domu, glede pomanjkanja društvenih prosto-
rov, saj nam kronično primanjkuje prostorov 
za boljše in kakovostnejše  delovanje društev 
in prav v Centru bi pridobili prostore za delo-
vanje številnih društev, ki se sedaj gnetejo na 
Glavarjevi 104. Te prostore bi kasneje lahko 
uporabljali za turistične namene, ostale dejav-
nosti pa se selijo v MCK. In ker se društvene 
dejavnosti odvijajo predvsem v popoldanskem 
času, bi v prostih terminih le-te lahko oddajali 
za potrebe učnih programov, povezanih z var-
stvom starejših…«  

Morda še beseda, dve o gradnji Središča 
Komende

Garancija z razlogom 
»Drugi problem, ki ga vidijo nekateri, je 

garancija v višini 1,5 milijona, ki sem jo pod-
pisal ob pričetku gradnje poslovno stanovanj-
skega centra v središču Komende. Rekel bi, da 
so tu njihovi strahovi lahko upravičeni. Vendar 
v položaju, v kakršnem se je znašel center pred 
letom, in ko je bilo naše poroštvo odločilno, da 
se je gradnja pričela, je bila ta poteza upraviče-
na; tudi zato, ker smo pri prenosu tega posla na 
drugo podjetje varovali prek 500.000 evrov 
naših sredstev za nakup stanovanj. 

Ob posredovanju naših svetnikov pri banki 
glede poroštva pa je banka ustavila fi nanciranje 
centra in zato bo gradnja, dokler investitor ne 
najde nadomestne garancije, ustavljena. Upam, 
da bodo garancijo pridobili čim prej, saj je od 
tega odvisen potek gradnje.

V upanju na srečen konec naših tokratnih 
težav vas vse lepo pozdravljam in vam želim, 
da čim lepše preživite dopustniške dni v kro-
gu tistih, ki jih imate in ki vas imajo radi.«

Andrej Žalar

Zvozili bomo še eno leto
Mirko Kepic, v prejšnjem mandatu podžupan: »Nikoli nisem bil proti prostorom za otroško varstvo v Medgeneracijskem 
središču. Po moje to ni prav nič narobe, saj so danes vrtci z oddelki na različnih lokacijah. Nikoli pa tudi nisem pritrdil 
tistim, ki so trdili, da je vrtec nepogrešljiv v Medgeneracijskem središču.« 

Mirko Kepic

2014 prvič vpisovala v štiri paralelke 1. razreda 
skupaj potrebovala že 26 oddelkov. In tako 
kažejo podatki, da se bo nadaljevalo tudi v na-
slednjih letih.

Ne smemo tudi pozabiti, da je že sedaj jedil-
nica v Komendi izkoriščena za en oddelek 
vrtca, pa tudi v mali učilnici v Komendi se iz-
vaja razredni pouk, čeprav temu ni namenjena, 
tako da je  v veliki učilnici še en oddelek vrtca. 
Tudi zbornica v Mostah je bila v šolskem letu 
(2010 – 2011) oddana za vrtec.

Torej, če bi bili v Medgeneracijskem sredi-
šču zgrajeni štirje oddelki za vrtec, bi lahko 
zvozili brez tako hudih odklanjanj otrok, kot je 
bilo letos, še naslednja dva vpisa. 
Če kdo razmišlja drugače, velja, da varstvo 

otrok plačuje občina. Vrtec lahko zgradi sama, 
ali se dogovori, da ga zgradi nekdo drug z 
dolgoročnim odplačevanjem občine. To pa je 
lahko v Medgeneracijskem središču ali kje 
drugje; strošek (denar) je v vsakem primeru 
občinski. Za nas pa je še posebno pomembno, 
da moramo zadnje leto v tem občinskem man-
datu nujno zgraditi centralni vrtec.

Otroci so naša bodočnost. Torej zagotovimo, 
da bo poskrbljeno za njihovo varstvo in njiho-
vo izobraževanje. Zagotavljanje prostorskih 
pogojev, pa ni le naša moralna, ampak tudi 
zakonska obveza. Potrebno je z vso odgovor-
nostjo nadaljevati z dogovorjeno izgradnjo 
prostorov za potrebe varstva naših najmlajših. 

Zato mislim, naj se svetniki namesto seda-
njih polemičnih razprav raje lotijo čimprej-
šnjega sprejetja prostorskega načrta z zadrže-
valniki. Vse drugo, kar že nekaj časa poslušamo 

o takšnih, drugačnih razlogih, o vodi, lokaciji, 
takšni ali drugačni izvedbi in kaj vem kaj še, je 
čisto politično merjenje moči.

Kar zadeva skrb za stare in ta program 
medgeneracijskega središča, ki vključuje tudi 
štiri oddelke za vrtec, torej mesto za več kot 88 
otrok, vemo, da smo ga v občinskem svetu dva 
mandata podpirali. Sedaj pa kar naenkrat po-
stajamo zaskrbljeni, kako bodo starejši to pla-
čevali, čeprav že sedaj za takšne primere pov-
sod po Sloveniji morajo poskrbeti občine. 
Upam, da ta skrb ne bo zameglila skrbi za 
najmlajše.

Sicer pa se bodo domski prostori stroškovno 
praviloma sami pokrivali; tako za zdravstvo v 
okviru standardov, in tudi pri društvih; pri sle-
dnjih podobno kot danes pri športni dvorani v 
popoldanskem času, ko se nihče ne sprašuje o 
znesku, ki se pokriva  iz proračuna. 

Glede programa za starejše, ki bi bil za ne-
katere čisto sprejemljiv iz časov hiralnic v do-
movih za stare (kakršne poznamo še danes 
marsikje v objektih izpred pol stoletja in več) 
pa se vprašam, kdo, ki tako razmišlja, ne bo 
imel jutri tisoč in eno pripombo, ko bo recimo 
v takšnem prostoru. 

Mislim, da v naši občini nismo tako revni, 
da danes ne bi mogli nuditi nekaj več našim 
otrokom in si zaslužili na starost nekaj več, 
kot v času Petra Pavla Glavarja. Je pa tudi 
res, da je Peter Pavel Glavar takrat še kako 
dobro vedel, kakšna naj bo skrb za mlade, z 
izgradnjo za starejše pa je naredil vredno-
stno veliko več, kot bomo mi naredili danes 
za sedanjo generacijo.«
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Na sedežu  Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik v Študi pri 
Domžalah so župani občin (od desne proti levi) Kamnik, Trzin, Komen-
da, Mengeš, Domžale ter novih pristopnic k lastništvu Moravče in Cer-
klje 29. junija podpisali pogodbo o priključitvi pristopnic in sofi nancira-
nju nadgradnje infrastrukturnih objektov in naprav centralne čistilne 
naprave. V skladu s predpisi EU mora namreč CČN dograditi biološko 
stopnjo do konca leta 2015 in s tem zagotoviti višjo kakovost čiščenja 
odpadnih vod. Občini Cerklje in Moravče bosta s priključitvijo na CČN 
zagotovili dodatne enote onesnaženja in s tem pridobitev nepovratnih 
kohezijskih sredstev. Skupno načrtovana investicija znaša prek 40 mili-
jonov evrov, nadgradnja čistilne naprave pa bo stala okrog 15 milijonov. 
Če nepovratnih sredstev ne bodo dobili, bo pogodba nična.  - A. Ž.

Podpis pogodbe za čisto vodo

Prvo krožno križišče

Pred tremi leti, še 
preden je primarij 
Dean Klančič prišel 
za zdravnika v Ko-
mendo, so se začeli 
pogovori o zdra-
vstvenih potrebah in 
tovrstni oskrbi  ob-
čanov. Že takrat je 
bil začrtan cilj: Za-
gotoviti pogoje za 
zdravje občanov na 
čimbolj kvalitetni 

ravni; kar je svojevrstna simbolika nadaljeva-
nja časa Petra Pavla Glavarja.

»Glede na starajočo populacijo in demograf-
ske značilnosti v občini ter študije smo videli 
programsko in razvojno zdravstveno vlogo v 
preventivni dejavnosti in v skrbi za kronične 
bolnike v občini,« ugotavlja prim. Dean 
Klančič, ki je  prišel v Komendo pred dobrima 
dvema letoma in je danes komendski zdravnik. 

»Pokazalo se je, da zdravljenje na domu niso 
zgolj obiski sestre ali zdravnika, ampak timsko, 
multidisciplinarno obravnavanje bolnika. Za 
takšno obravnavo pa je bila osnova prav načr-
tovana izgradnja Medgeneracijskega središča. 

Več kot zgolj oskrba starejših
Primarij Dean Klančič: »Medgeneracijsko središče ne bo omogočilo le zdravstvene oskrbe starejših 
v domu, ampak tudi neprekinjeno zdravljenje bolnikov doma.« 

Primarij Dean Klančič

Začeli smo razvijati strokovno, organizacijsko 
in kadrovsko strukturo, ki bo potrebna v priho-
dnje. Tako smo se odločili, da s svojim vložkom 
postopno razširimo tudi ekipo. Izvedli smo 
celovito prenovo potrebnih informacijskih ra-
čunalniških podlag za kakovostnejše in učin-
kovitejše delo in zdravstveno oskrbo tako ob-
čanov občine Komenda kot prebivalcev v 
okviru Medgeneracijskega središča. Na ta na-
čin bodo lahko občani preko interneta in mo-
bilne telefonije uredili marsikaj v zvezi s svojim 
zdravjem. Odločili smo se za zaposlitev diplo-
mirane medicinske sestre. Kot učna ambulanta 
smo lani imeli na specializaciji Polono Rudolf, 
dr. med., specializantko družinske medicine - 
zdravnico, ki je decembra opravila speciali-
stični izpit in je danes specialistka družinske 
medicine. Ostaja z nami v Komendi. To pa 
pomeni v bodoče nov tim in novo ambulanto 
družinske medicine, večjo zdravstveno kako-
vost in tovrstno varnost občanov.«

Ob tem pa prim. Klančič pripomni, da v ne-
dogled to ne bi šlo. Trenutno namreč vztrajajo 
in nadaljujejo z razvojem prav zaradi zasta-
vljenega cilja, da bodo začrtane vsebine ob iz-
gradnji lahko priključene Medgeneracijskemu 
središču in tako uresničen načrtovani novi 

model obravnave starostnikov v lokalni sku-
pnosti.

»Oprli smo se torej na našo učno ambulanto. 
Priključili smo se in razvijamo program za refe-
renčno ambulanto in sami tudi fi nančno delno 
pokrivamo stroške ekipe. Ker Občina Komenda 
tudi ustreza normativom in ima pogoje za vklju-
čitev patronažne dejavnosti, imamo v programu 
tudi patronažno sestro. Odločeni smo, da orga-
nizacijsko in fi nančno zdržimo še  naslednjih 
dvanajst mesecev, ko naj bi Medgeneracijsko 
središče omogočilo izvedbo ne samo oskrbe 
starejših v objektu, ampak predvsem  tudi aktiv-
no spremljanje in vodenje vseh kroničnih bolni-
kov. V mislih imam še posebej tiste, ki potrebu-
jejo neprekinjeno zdravljenje na domu.

Skratka, Medgeneracijsko središče je 
osnovno, prostorsko zagotovilo, da kadro-
vsko in timsko strokovno usposobljeni razvi-
jemo v občini Komenda vse te vsebine. V se-
danjem prostoru na Zajčevi teh možnosti ni.

Če pa načrtovanega Medgeneracijskega 
središča ne bo, je bil naš vložek že doslej 
odveč. V prihodnje pa na takšen program 
žal lahko za lep čas pozabimo. Škoda!« pou-
darja primarij Dean Klančič.

Pa ga imamo tudi v občini Komenda. Skoraj, 
do potankosti končano, samo še luč na sredini 
bo. Sedaj bomo ob vseh oznakah »znali« vozi-
ti. Če ne, bomo  morda ob začetku šolskega 
leta pripravili praktično učno uro s  SPV kar na 
krožišču. Kar pa zadeva malo naprej na Gmaj- Prizidek v 

Mostah 
Pred redno sejo občinskega sveta v četrtek, 21. 
julija, se je odbor za družbene dejavnosti sestal v 
šoli v Mostah in si ob razlagi Mirka Kepica 
ogledal nove prostore v 723 kvadratnih metrov 
velikem prizidku. Odbor je potem tudi predlagal 
občinskem svetu (ta pa je predlog potrdil), da bo 
s šolskim letom 2011-2012 vrtec Mehurčki imel 
pet zaposlenih več - skupaj okrog 50.   - A. Ž.

Občinski svet se bo na 7. redni seji sestal 4. 
avgusta, na dnevnem redu pa bo le sklepanje o 
predlogu, da Občina Komenda manjkajoča 
sredstva za posojilo, ki ga bo najela fi rma 
Medgeneracijski center Komenda d.o.o., po-
plača iz občinskega proračuna.   - A. Ž.

Seja tudi
4. avgusta

nici pločnik, so na občinskem svetu strokovno 
in laično razpravljali skoraj celo uro, nazadnje 
pa župana pooblastili, da gre vse skupaj, če ne 
gre drugače, na sodišče.   - A. Ž. 
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V knjigi Koroška znamenja ČP Delo 1970 av-
tor knjige Jože Štricelj na strani 204 piše:  Žu-
pnik vztraja. V devetindvajseto leto. Ondan so 
prišli od avstrijske televizije. »Jaz sem vino 
blagoslovil po slovensko.« In pred cerkvijo so 
pred kamerami zapeli slovensko: Zakaj bi jaz 
kristjan vesel ne bil…. Stali so tam pred cer-
kvijo, pred televizijskimi kamerami in peli – 
najbrž v zamaknjenju – Zakaj bi jaz kristjan 
vesel ne bil!

Tako je novinar Jože Štricelj zapisal pred 
štiridesetimi leti, ko je obiskal slovenske rojake 
od Zilji in Dravi. Od takrat pa do današnjega 
dne se je marsikaj spremenilo, marsikaj pa tudi 
ne. Kadar vas pot popelje v lepo Ziljsko dolino, 
tam od Podkloštra mimo Drašč, boste kmalu v 
Bistrici na Zilji. Od tam je ta zapis. Na vrhu 
skalne pečine stoji lepo obnovljena gotska 
cerkev s častitljivo letnico 1527. Nedeljska 
maša je dvojezična, pri njej se prepleta molitev 
in pesem v slovenščini in nemščini, občutljive-

mu ušesu ne uide, da je molitev v nemščini 
glasnejša kot v slovenščini, pri petju pa je 
obratno.

V Koroških znamenjih je zapisano:
Povprašam, kako je pri mašah.
»Pri prvi maši je vse slovensko, prvo berilo 

je slovensko in meško, evangelij in pridiga 
slovenska.« Župnik se razhudi: »Z otroki ni-
mam težav. Pri verouku pišemo na tablo slo-
vensko in nemško. Toda za otroci ne stoji no-
bena mati in noben oče, da bi doma prebrala, 
kaj imajo v zvezku!« 

»Čudim se optimizmu celovške gospode,« 
je rekel gospod župnik Kuhling. Duhovni sve-
tnik je črnogled, najbrž preveč razočaranj v teh 
osemindvajsetih letih, najbrž res preveč. »Sa-
mo čakam, da bodo ljudje spoznali, kaj so za-
vrgli, kaj so izgubili s tem, ko so se odrekli 
slovenskega jezika, svoje narodnosti. Nič ne 
spravi ljudi k pameti! V otrocih je slovenska 
zavest ubita. Za našo špraho še cukra ne dobiš. 

Ja, s psom in otrokom moraš govoriti nemško, 
sicer te ne razumeta.« Gospod župnik povedo, 
da je k dvojezičnemu pouku prijavljenih ducat 
otrok (»cirka štirinajst«). Iz Zahomca že več 
let ni bilo nobene prijave. 

 Sedaj vodi župnijo Bistrica na Zilji župnik 
Stanko Trap. On je optimistični realist. Takole 
pravi: »Zgodi se, da v družini zamre slovenska 
beseda. Čez čas se kot čudež zopet vrne. V 
Gorjah je pred leti umrl organist in pevovodja 
Slovenec, ki je vzorno vodil cerkveno petje. 
Nasledil ga je Nemec, vendar slovensko petje s 
tem ni zamrlo, le vseh kitic ne pojejo vedno. 
Gospod Trap, prava koroška korenina, upravlja 
štiri župnije: Gorje (Gorjane), Brdo, Bistrica 
na Zilji in Melviče. Za vse fare pripravi dvoje-
zično nedeljsko oznanilo. Pri pogovoru pred 
župniščem se nama je pridružil domačin in 
potem sta skupaj pregledovala štirideset let 
star »Koroška znamenja« in se pogovarjala v 
značilnem mehkem ziljskem narečju. Poznala 

Zakaj bi jaz kristjan vesel ne bil!

Nekaj časa po Občnem zboru Društva upoko-
jencev so bili folkloristi nekako izgubljeni. 
Ostali so brez učitelja, umetniškega vodje in 
vodje sekcije istočasno. No, naši bi ne bili naši, 
če bi vrgli puško v koruzo in prenehali z delom. 
Janez Slapnik je prevzel vodenje sekcije in 
plesalke in plesalci so nadaljevali z vajami, kot 
so bili navajeni doslej. Zaradi tega, da ne poza-
bijo naučenega in seveda zaradi druženja, ki 
jim predstavlja eno od vrednot v vsakdanjem 
življenju. Niso dolgo ostali brez učitelja in 
umetniškega vodje. Sreča je imela mlade in 
nekaj znanstev. Kmalu je prišla k nam dolgole-
tna članica enega najprepoznavnejših folklor-
nih ansamblov tako v bivši Jugoslaviji kot tudi 
v naši Sloveniji – Folklorne skupine Tine Ro-
žanc. 

Mojca Mršol, dolgoletna aktivna plesalka v 
tem ansamblu, je sodelovala tudi v veteranski 

Ljudsko plesno izročilo je umetnost
skupini, nekaj let je delovala na Osnovni šoli v 
Sostrem, kjer  je mladini vcepljala vrednote 
plesa in smisel ter ljubezen do ljudskega izro-
čila. Sedaj pa je naša – samo naša.

Prvo srečanje z neznancem je vedno odločil-
no za medsebojno zaupanje in sodelovanje. 
Tako sem ob prvem srečanju poleg iskrene ra-
dovednosti v njenih očeh, toplega nasmeha in 
prisrčnega stika rok spoznal osebo, ki bo s 
svojim delovanjem pri naši folklorni skupini 
nedvomno pridobila popolno zaupanje vseh, ki 
v njej sodelujejo, in prinesla nov veter v način 
dela in učenja. 

Nekoč sem premišljeval, kdaj je človek prvič 
zaplesal. Je bil to ples bolečine, ko se je človek 
udaril v palec noge in z nebolečo nogo začel 
poskakovati? Je bil ples kot prošnja bogovom 
za dobro letino, dež, zdravje? Je bil izraz vese-
lja in radosti ob druženju? Najbrž od vsakega 
po malo. Človek pleše, odkar pomni zgodovi-
na. Posamezniki so ohranjali plesne korake, 
jim dodajali nove vsebine in tako ustvarjali 
ljudsko plesno izročilo. Svojcem in prihajajo-
čim rodovom. Da se kaj iz boga-
te zakladnice čustvovanja naroda 
ne izgubi; ne pozabi.

In Mojca je taka oseba. Vedra, 
a zahtevna. Zahtevna zato, da 
delo pri »piljenju« teče, kot je 
treba – v ritmu giba, skladno z 
glasbo in zapisanim izročilom. 
Skoraj občudujem njeno široko 
poznavanje ljudskih plesov vse 
nekdanje Jugoslavije, posebej pa 
plesov naše dežele; čeprav mala, 
hrani nešteto plesnega izročila, 
ki še vedno prinaša kaka prese-
nečenja našim etnološkim stro-
kovnjakom. Tudi njeno pedago-

ško znanje je tako, da za vsakega najde 
primerno obliko nagovora; dogovora za še 
lepši korak ali obrat.

Vesela, da je prišla med naše folkloriste, 
občuduje njihovo vedrino in še ohranjeno 
spretnost. Pri tem pa se zaveda, da tretje ži-
vljenjsko obdobje terja veliko več dela in po-
navljanja. Zelo je zadovoljna z enotnostjo 
skupine, vedrino in željo po učenju.

Tu in tam za nazaj še malo »popili«. Pred-
vsem pa od plesalcev zahteva nasmejane 
obraze. Tako nasmejane, kot je ona sama. 

V delo skupine pa je prinesla še eno, dobro 
sprejeto novost. Pred intenzivnim plesnim po-
ukom najprej razgibajo sklepe in celotno telo. 
Ni naporno, je pa sproščujoč in dober uvod v 
zahtevnejše vaje. 

S svojim vedno vedrim obrazom in nepre-
cenljivim znanjem bo dosegla lepe uspehe. Pa 
še nekaj je pomembno; »učenci« jo imajo radi. 
Kot ona njih!

Tone Ogorevc 

Mojca Mršol
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sta večino ljudi iz teh krajev, celo tega sta se 
spomnila, kakšne hlače je kdo nosil. Gospod 
Trap mi je svetoval, naj se oglasim pri Milki 
Kiegl v Zahomcu. 

Domača hiša, v kateri je sedaj samo še Milka 
Kiegl, je prava etnografska zakladnica starega, 
še vedno uporabnega domačega, kmečkega 
orodja. Pripoveduje: »Oh, kako je svoje čase 
lepo bilo. To so peli kar po pol dneva pod lipo. 
Izpod lipe je prišlo največ narodnih pesmi, ki 
so sicer lepe, včasih prelepe, a včasih tako ža-
lostne. Zelo radi so peli vesele in zabavne.« 

Tole je ena izmed njih:

Čej je tiste Bistričane, k je na Čajne dile kradu.
Čej je tisti Zahačan, k je ga to navadu?
Ljepa dečva ržava, dokljer ti nemaš moža,
al boš ti moža meva, tedaj bo duga peva.

Milka Kiegl nadaljuje: »Leta 1942 je v vasi 
le ena družina govorila nemško, vsi ostali v 
vasi slovensko. Danes je ravno obratno; ena 
družina še govori slovensko, ostale nemško. 
Vzrokov za to hudo asimilacijo je več. Najhuj-

še se je začelo 1938, ko je nacistična Nemčija 
priključila Avstrijo k tretjemu rajhu. Nacisti so 
ukinili slovenska društva, v letu 1942 pa so 
začeli z izseljevanjem slovenskih družin. Veli-
ko fantov je odšlo v vojsko in se niso vrnili. Po 
vojni pa smo bili Slovenci, ki smo slovenskega 
porekla, označeni za simpatizerje komunizma 
na slovenskem vzhodu. To je bilo še dodatno 
breme za kulturno in tudi gospodarsko osiro-
mašeni slovenski živelj. Bilo je veliko šikani-
ranja in drugih nevšečnosti; ko se je plaz asi-
milacije prožil, se ni več ustavil. Slovenska 
beseda tu ni zamrla, samo skrita je, kdor jo 
išče, jo najde povsod.«

V Zahomcu je svetovno znani smučarsko ska-
kalni športni center, ki ga že pol stoletja vodi 
neutrudni trener Franc Wiegele. Franc ima 
majhno kmetijo, večina parcel je na višini nad 
900 m, posejanih z melišči. Pa ne tarna, pravi, 
da je država pravična in je zadovoljen. Trener-
ske posle počasi prepušča sinu Francitu, tako 
da se hišna tradicija obdrži. Tu je treniral in 
tekmoval domačin, kasnejši olimpijski zmago-

valec, Anton Schnabll. Vsako leto je več tekem, 
tu so skakali tudi komendski skakalci in to v 
70. letih preteklega stoletja. V vasi ni novih 
hiš, le obstoječe obnavljajo. Še vedno je tako, 
kot nekdaj pri nas, da se otroci brezskrbno 
igrajo na cesti pa to nobenega ne moti, ograje 
so samo zaradi živine in kokoši in ljudje se 
med seboj poznajo. 

Na sredi vasi še vedno stoji lipa, ki jo je že 
davno zasadil Franc Kriegl, utihnila pa je pe-
sem vaških pevcev pod to lipo in z njo tudi lepe 
koroške pesmi, tako kot poje njihova pesem:

»Zdej vse minuvo je,
Zdej več pel ne bom,
Zdej ni več moj ljubi, dragi dom.«

Oglasil sem se v Bistrici na Zilji v gostilni Pri 
stari pošti in po domače naročil: »En kofe bi.« 
Pa pravi mladi črnolasi natakar: »Može, kako 
da ne, sa šećerom ili bez.« Prav prijazen fant, 
le po Bosni in nekdanji Jugoslaviji mu je 
dolgčas. A to je že druga zgodba.

Pibernik Klemen, Suhadole

Društvo Stari traktor iz Most je bilo letos že 
tretjič gost stolnega župnika Jožefa Lapa; kot 
duhovnik, rojen v naši fari, rad poskrbi za 
svoje rojake, za njihov dušni blagor in za pre-
poznavnost njihovega dela pri ohranjanju teh-
nične dediščine. 

Iz Most so krenili po obveznih cestah mimo 
Mengša in Trzina do Črnuč, kjer so »doložili« 
na priprežena vozila članice in člane Društva 
narodnih noš, ki so sprevodu po ljubljanskih 
ulicah dajale poseben, narodni poudarek.

Pešci na ulicah Ljubljane, vozniki avtomo-
bilov in avtobusov (predvsem tujci) so v kolono 
17 starih traktorjev, dveh kočij in enega starega 
gasilskega voza z navdušenjem usmerjali svoje 
kamere in fotoaparate. Z oken stanovanj ob 
cesti so ljudje mahali v pozdrav. Morda so se 
spominjali mladih let, ko so sami doživljali 
delo s takimi stroji. Malo nostalgije je dobro; 
pa spomin ob takih dogodkih oživi in prinaša 
vonj po letih, ki so za nami.

Jožef Lap je kolono vozil pričakal v sveča-

Stari traktorji v Ljubljani
nem ornatu pred stolnico, 
pripravljen na blagoslov. V 
kratkem nagovoru je spomnil, 
da se ta dan praznuje Dan 
dobre zemlje. Da zemlja do-
bro rodi v korist vsemu člo-
veštvu, je treba zanjo skrbeti, 
jo ljubiti in ji dajati potrebno 
nego za zdrav rod – zdravo 
hrano človeku in živali. Nato 
je sledil blagoslov strojev in 
udeležencev tega srečanja, pa 
tudi vseh naključnih turistov, 
ki so hodili mimo. Mnogi 
tujci so se ustavljali in včasih 
tudi kaj spraševali. Gospod iz 
Muenchna je skoraj malo ža-

losten ugotovil, da je pri njih kaj takega v mestu 
nemogoče. Če že taka prireditev je, jo odma-
knejo daleč izven mestnega središča; bolj po-
goste so v malih trgih in večjih vaseh.

 K sv. maši so udele-
ženci odšli v urejeni 
koloni. Pri pridigi se je 
g. Lap spomnil na napis 
na Plečnikovem spo-
meniku v Komendi: 
»Molimo za zdravo 
pamet« in ta zapis po-
vezal s tegobami so-
dobnega življenja in z 
dolžnostjo vseh, da 
ohranjamo življenje ži-
vljenju. Takemu življe-
nju, ki bo ponos tudi 
nove dobe in današnje-
ga človeka.

Po maši pa je bilo 
družabno srečanje z 

rojaki in obema pevskima zboroma, ki sta so-
delovala pri maši. Peli so člani Pevskega zbora 
iz Lukovice in njihove gostje – članice Žen-
skega pevskega zbora iz Nizozemske. Družab-
no srečanje – srečanje starih prijateljev in 
znancev – dobra volja in pesem. Pesem je 
združila misli in srca in seveda obljubo, da se 
ob letu osorej zopet srečajo.

Že drugič se je društvo udeležilo srečanja 
starodobne kmetijske mehanizacije v Italiji – v 
kraju Kastelruth – Seiseralm, ki je bilo od 1. do 
3. julija. Srečanja se je udeležilo 11 naših čla-
nov, ki so vsi premagali višinsko razliko okrog 
1000 m. Povratek pa je bil po svoje tudi izje-
men dosežek, saj se je kar 9 vozil vračalo po 
deželnih cestah proti domu. Srečanje z doma-
čimi po taki avanturi pa tudi ni ostalo neopaže-
no, kot eno od mednarodnih srečanj naših čla-
nov pa tudi ne sme biti nezabeleženo.

Tone Ogorevc  
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POLITIKA

Mladi forum Kamnik
Po nekaj letnem premoru smo se ponovno zbrali in 
aktivirali. Tako smo imeli v mesecu aprilu ustanovi-
tveno volilno konferenco Mladega foruma SD Ka-
mnik. Svoje aktivnosti koordiniramo in načrtujemo v 

prostorih stranke SD Kamnik. 
V mesecu maju smo se udeležili 18. kongresa Mladega foruma, ki je 

potekal v Portorožu. Začeli pa smo tudi z aktivnostmi. 
Naša prva aktivnost je zbiranje plastičnih zamaškov, ki jih bomo na-

menili za šestletnega Gala iz Maribora, ki ima cerebralno paralizo in 
mnogo drugih zdravstvenih težav. Denar od zbranih zamaškov bo dru-
žina porabila za nakup večjega in posebej prilagojenega avtomobila. 
Zamaške lahko prinesete v pisarno SD Kamnik, Šutna 14, Kamnik vsak 
torek med 18. in 19. uro. Prav tako pa bomo po koncu poletne sezone 

zbirali oblačila.
Če se nam želite pridružiti, 

nas lahko obiščete v ponede-
ljek, 8. avgusta 2011, ob 20. 
uri v prostorih stranke SD, 
Šutna 14, Kamnik ali nam pi-
šete na mfkamnik@gmail.
com. 

MF KAMNIK

SLS in Vid Koritnik 
nista proti izgradnji 
Medgeneracijskega 

centra v Komendi
V zadnjem obdobju se SLS in Vid Koritnik pogosto srečujemo z očitki, 
da smo proti izgradnji Medgeneracijskega centra v Komendi. To je 
POPOLNA NERESNICA.
Člani SLS smo se že od samega začetka razvijanja ideje o Medgene-

racijskem centru intenzivno vključili v delo za njegovo postavitev in 
delovanje, kar želimo poudariti, saj je župan v zadnji Aplenci zasluge 
pripisal vsem, le na intenzivno sodelovanje SLS, ki pa ga je omenjal v 
istem glasilu v zadnjih dveh letih, je verjetno nehote pozabil. Ne želimo 
naštevati pri katerih dejavnostih so naši člani sodelovali in zakaj so se 
nekateri od njih po določenem času umaknili. Bistvo je, da je naša želja, 
občankam in občanom Komende v njihovi starosti, zagotoviti bivanje v 
naši občini, v okolju, ki so ga vse svoje aktivno življenje gradili.

Strokovni načrti za izvajanje dejavnosti so plod dela dveh izjemno 
priznanih strokovnjakov s tega področja prof. dr. Jožeta Ramovša in g. 
Francija Imperla.

Edino dejstvo, ki pa nas postavlja med skeptike je, da si v SLS želi-
mo:

ugodno ceno nastanitve za naše občane in ne cene, ki si jo Komen-1. 
dčanke in Komendčani ne bomo mogli privoščiti in bomo mesta v 
domovih še naprej morali iskati izven domačega kraja,
transparentno predstavitev fi nančnih izračunov za delovanje celo-2. 

tnega Medgeneracijskega centra, kar smo župana že pozvali a nam 
je povedal, da ga ni človeka, ki bi to znal,
zagotovitev sredstev za izgradnjo na način, ki ne bo obremenil ob-3. 
čanov in občank skozi nedefi nirano časovno obdobje – po odplačilu 
kredita bo MC prešel v last občine in bomo vsi preko proračuna 
dolžni skrbeti za pokrivanje vseh nastalih stroškov,
zagotovilo župana in direktorice Medgeneracijskega centra, da MC 4. 

ne bo deloval z mesečno izgubo ca. 30.000€.
Ponovno želimo poudariti, da smo se in se bomo še naprej zavzemali 

za izgradnjo nastanitvenih možnosti za ostarele občane v Komendi, da 
pa želimo trezen premislek o tem ali je za zagotovitev tega res potrebno 
izgraditi tako veliko in pompozno stavbo.

Vid Koritnik, predsednik SLS Komenda

Mesec dni po 
prazniku naše 
domovine

Vodstvo NSi je ob obisku Gorenjske regije, v Cerkljah je bil zastopan 
tudi naš odbor, predstavilo aktivnosti stranke v tem nezavidljivem poli-
tičnem stanju v državi. Predsednica NSi Ljudmila Novak je dejala, da se 
Nova Slovenija aktivno pripravlja na državnozborske volitve. Menimo, 
da morajo biti predčasne volitve čim prej. Poudarila je, da politika NSi 
temelji na spoštovanju etičnih vrednot, zato zavračamo trditev, da so 
politiki vsi enaki. »So politiki z vestjo in brez vesti. Politika NSi je dr-
žavotvorna, povezovalna in vključevalna, spoštuje dialog in pa tudi 
kulturo medsebojnega delovanja ter sodelovanja«. Poudarila je, da mora 
politika mladini dati novo upanje za boljšo prihodnost in dodala. »V 
družbi nastaja neka apatija in brezvoljnost ter občutek, da se ne da nič 
spremeniti. To za mlade ni dobro. Država mora zato sprejeti določene 
ukrepe, ki bodo mladim bolj naklonjeni. Politika si mora prizadevati, da 
mlade usmeri v poklice, ki jih na trgu potrebujemo«. Zato je dejansko 
težko razumeti, da je vlada sprejela sklep, da se subvencija za mlade 
družine za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja iz dosedanjih 300 
evrov zniža na 120 evrov. Gre za hud udarec vlade po mladih, saj je 
mlade družine prikrajšala za fi nančna sredstva, ki jim vsaj delno zagota-
vljajo ureditev družinskega življenja. Varčevanje na mladih družinah je 
nesmiselno in neracionalno. Mlada Slovenija – podmladek NSi zato 
zahteva, da vlada umakne sprejeti sklep in razveljavi objavljen 
razpis ter tako omogoči mladim normalno ureditev stanovanjskega 
problema. 

OO N.Si Komenda vam želi prijetne počitniške dni.
Danica Zmrzlikar 

MGC iz 
drugega 
zornega 
kota

Da gospodarska kriza v Sloveniji ni obšla naše občine, je več kot očitno. 
Če je to, tudi posledica vladanja določene opcije in njenih predstavnikov 
niti ni toliko pomembno.

Pomembno pa je, da trg nima, (ali pa ga noče pokazati) denarja. Na 
Poslovno cono so bili vezani skoraj vsi projekti v občini, med drugim 
tudi izgradnja MGC. Da ni denarja, nam je v sedanjem občinskem svetu 
vsem jasno, da pa se v tem času in ob teh dejstvih ne da graditi nekaterih 
predimenzioniranih objektov, pa nekaterim malo manj.

Ob sprejetju prostorskega plana je postalo zazidljivo tudi zemljišče, 
kasneje namenjeno izgradnji MGC. Lokacija je več kot idilična, sami 
pogoji pa mnogo manj. Narava nam zmeraj bolj kaže zobe. Zemljišče, 
ki je bilo v preteklosti večkrat poplavljeno, bo temu v bodoče še bolj 
izpostavljeno, torej  je občinska prioriteta  izgradnja zadrževalnikov 
vode, ki pa bi tudi omogočili izgradnjo že zdavnaj načrtovanega central-
nega otroškega vrtca v Mostah in o katerem je vse manj govora in kot 
da bi štirje oddelki otroškega varstva v bodočem MGC, lahko odpravili 
varstveno problematiko. 

V teh vročih dneh, pa v bližini zemljišča MGC zelo smrdi in zaudarja 
nedograjena kanalizacija. Še en projekt, ki kar kliče po prioriteti ! 

Štefan Kern za listo VEM
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Takoj po zadnjem šolskem dnevu so članice 
Twirling in mažoretnega kluba Komenda spa-
kirale kovčke in odšle na PRIPRAVE NA 
MORJU. 

Pet dni so preživele v Poreču na Hrvaškem, 
kjer so se učile novih plesnih korakov in ele-
mentov s palico, mažoretna skupina A pa se je 
tudi pripravljala na Evropsko mažoretno pr-
venstvo, na katerega so se uvrstile po doseže-
nem odličnem drugem mestu na Odprtem dr-

žavnem prvenstvu 
MTZS. 

Poleg treningov 
so imele čas tudi 
za plažo in morske 
aktivnosti, kjer so 
se po uspešni se-

V začetku julija je Medgeneracijsko društvo za 
kakovostno starost Komenda na pikniku pred 
Planinskim domom Milana Šinkovca slovesno 
zaključilo uspešno sezono 2010/2011. Tako 
kot vsako leto, si bomo vzeli premor med pole-
tnimi počitnicami, da bi v naslednji sezoni po-
leg že utečenih programov štartali z novimi 
idejami in vsebinami. O tem pa več v septem-
berski številki Aplence, kjer vas bomo, spošto-
vane občanke in občani, konkretno povabili in 
nagovorili k vašemu sodelovanju z nami.

Kvalitetni medsebojni odnosi, naj bo to v 
družini, službi ali siceršnji družbi, so še kako 
pomembni, če želimo biti v življenju kolikor 
toliko zadovoljni in uspešni. Za izboljšanje 
odnosov, za učenje dobre komunikacije ni ni-
koli prepozno. Kadarkoli se tega polotimo, je 
bolje, kot pa da se sploh ne. In glavno poslan-
stvo našega društva je prav to področje: gojitev 
in krepitev takšne pogovorne kulture, kjer bo 
vsakdo slišan in razumljen, ne glede na to, ka-
teremu sloju pripada, ne glede na to, koliko je 
star, kjer bo čim manj obtoževanja, obsojanja 
na pamet, kjer bo veliko prostora za iskanje 
skupnih pogledov in rešitev v dobro vsakogar 
in vseh skupaj. To ni utopija, to je lahko naše 
vsakdanje življenje, samo odločiti se moramo 
za to in seveda trdo delati na tem. In po izku-
šnjah članic Medgeneracijskega društva za 
kakovostno starost se splača in je vredno. 

Tako smo v iztekajoči se sezoni poleg že 

Ne sledimo slabim zgledom!
utečenih vsebin veliko delali na po-
dročju gojitve kvalitetnega staršev-
stva, skupaj smo iskali ugodne rešitve, 
da ne bi v starosti prihajalo do padcev, 
velik del časa in energije smo name-
nili tudi  čim boljšemu izvajanju soci-
alno varstvenega programa Pomoči 
na domu, ki ga sicer izvaja Zavod 
Medgeneracijsko središče Komenda 
in nenazadnje, skupaj z občinsko 
upravo smo si prizadevali in si še ve-
dno prizadevamo, da bi končno priče-

li z gradnjo Medgeneracijskega središča. Če 
smo imeli v prejšnjih sklicih Občinskega sveta 
Občine Komenda skoraj sto odstotno podporo 
za uresničitev o omenjenega projekta, se v 
zdajšnjem Občinskem svetu med posameznimi 
svetniki pojavlja velik dvom in predvsem ne-
zaupanje v projekt in njegove nosilce. Upam, 
da je temu vzrok nezadostna informiranost 
oziroma preslaba komunikacija med svetniki 
in izvajalci projekta in da ni za tem samo vna-
prejšnje (apriori) politično nasprotovanje. 

Medgeneracijsko središče z dejavnostmi, 
ki se bodo izvajale v njem: 

od otroškega varstva,   ●
družinskega zdravstva,  ●
fi zioterapije,   ●
učnega medgeneracijskega centra,   ●
vseh različnih programov za   ●

oskrbo in 
nego starih ljudi ter   ●
še nekaterih drugih dejavnosti   ●

je namreč tako raznovrsten projekt, 
da potrebuje mnogo botrov in podpo-
ro vseh, ki jim je namenjen, če želimo, 
da bo uspešno zaživel v naši sredini.   

Zato v Medgeneracijskem društvu 
srčno upamo, da se bodo svetniki, ko 
bodo odločali o prihodnosti središča, 
zavedali, da odločajo o izvedbi projekta, 
ki so ga imele pred enim letom vse 

stranke in liste v predvolilnih programih, da 
odločajo o projektu, ki bo vsem nam zagotovil 
veliko bolj kvalitetno življenje, da se bo v njem 
lahko zaposlilo preko štirideset posameznikov 
in da bomo s projektom, ki je razvojno narav-
nan, zgled tudi drugim občinam. 

Nenazadnje že potekajo razgovori z župani 
sosednjih občin, da bomo skupaj z njimi tudi v 
njihovih lokalnih okoljih začeli razvijati oskrbo 
starih ljudi po konceptu gospodinjskih skupin, ki 
je veliko bolj prijazen in human koncept oskrbe 
starejših, kot so domovi bolnišničnega tipa. 

O tem se je na lastne oči prepričalo že kar 
nekaj naših občank in občanov, ko smo v 
Medgeneracijskem društvu organizirali ek-
skurzije v domove, ki že prakticirajo takšen 
sistem institucionalnega varstva starih ljudi. 

Za konec pa še: Bodimo tisti, ki delujemo 
javno v našem lokalnem prostoru,  vredni zau-
panja in za spremembo ne posnemajmo slabih 
zgledov, ki jih v slovenskem prostoru kar mr-
goli, ampak bodimo boljši in uresničimo vsaj 
tiste predvolilne obljube, ki jih lahko. 

Pa lepe počitnice in dopustniške dni vsem 
skupaj želimo.

Viktorija Drolec, 
predsednica Medgeneracijskega društva za 

kakovostno starost

S palico na morju
Članice Twirling in mažoretnega kluba Komenda so si vzele čas za treninge – pa za počitniške ak-
tivnosti - tudi na morju. 

zoni 2010/ 2011 seveda tudi sprostile. Ob 
koncu priprav pa so tudi nastopale in navdušile 
občinstvo. 

Sedaj imajo mažorete počitnice, da si nabe-
rejo moči za novo sezono. 

S treningi bo mažoretna skupina A pričela 
spet v drugi polovici avgusta, ko se bodo inten-

zivno pripravljale na  Evropsko mažoretno pr-
venstvo, ki bo od 1. do 4. septembra letos v 
Zagrebu.

A. Omerzu
P.S. - Bravo mažorete. Tudi v Uredništvo 
Aplence vam želimo dobre priprave, veliko 
uspešno prikazanega znanja in prav tako 
tudi športne sreče. Držimo pesti!  
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Pa so spet tu. Ja počitnice seveda. Končno so si 
mladi gasilci malce oddahnili od šole in vseh 
spomladanskih tekmovanj. 

Gasilska zveza Komenda je kar 30 otrok (15 
iz PGD Komenda, 8 iz PGD Moste in 7 iz  

Letos so člani Turističnega društva Komenda 
in Ribiške družine Bistrica že tretjič pripravili 
srečanje svojih članov in vabljenih gostov na 
pikniku ob Kriškem bajerju. Srečanje je bilo 
ob skoraj idealnem vremenu v soboto, 2. julija. 
Brunarica, ki so jo pred leti postavili nadvse 
prizadevni ribiči, je bila slavnostno okrašena. 

Poleg hrane in pijače (za simbolično ceno 8 
EUR) v neomejenih količinah, so pripravili še 
tekmovanja, ki so ob bregove ribnika privabila 
tudi mimoidoče.

K veselemu razpoloženju so prispevale svoj 
del družabne igre, pripravljene tako, da je lah-
ko vsak, ki je imel voljo in vsaj nekoliko tek-
movalnega duha, našel kaj. Bila je organizirana 
posebne vrste ruleta – zmago je odnesel Vid 

Letovanje mladih gasilcev 2011
PGD Križ) in 4 
mentorje poslala 
skupaj z Gasil-
sko zvezo Ka-
mnik za en teden 
na morje v Sa-
vudrijo. Gasilska 
zveza Kamnik je 
na morje z 12 
mentorji peljala 
78 otrok. 

Dogajalo se 
je od 2. do 9. 

julija. Z mentorji, ki 
morajo zato, da 
spremljajo otroke, 
vzeti svoj dopust, so 

en teden uživali, tekmovali v nogo-
metu, odbojki, balinanju, med dve-
ma ognjema in igrah brez meja. 
Privoščili so si izlet z ladjico, razi-
skovali stojnice v Umagu in seveda 
plavali, se še bolj veselo tunkali...; 
skratka, imeli so se lepo, saj jim je 
bilo tudi vreme naklonjeno in morje 
toplo. Med opoldanskim počitkom 
so nekateri počivali, drugi so si čas, 
namenjen počitku, krajšali za razne 
igre. Domov so se vrnili zdravi, 
vsem mentorjem pa bo ostala v 
spominu izjava mamice, ki je deja-
la: „Hvala, ker ste mojemu sinu 
polepšali en teden počitnic.“

Ker pa ima gasilska komisija 

pravilo, da se letovanja lahko udeležijo le ga-
silci mlajši od 14 let, so se letos v PGD Ko-
menda odločili, da omogočijo letovanje tudi 
15 in 16-letnikom. Od 3. do 9. julija sta men-
torja Slavko in Mihaela peljala na taborjenje 8 
mladih gasilcev. V avtocampu Veli Jože v Sa-
vudriji so preživeli teden dni pravih počitnic. 
Za marsikaterega je bilo to prvo bivanje v šo-
toru. Obiskali so tudi mlajše gasilce, ki so ta 
čas letovali v počitniškem domu; z njimi pa so 
se srečevali tudi v vodi. 

Mentorja jim nista preveč težila, saj so mladi 
gasilci spoštovali vnaprej določena pravila. 
Čeprav je celotna ekipa vse stroške taborjenja 
plačala sama (brez fi nančne pomoči drušva), 
bo vsem ostalo v lepem spominu.

Mihaela Poglajen

Tradicija druženja
Koritnik,  veslanje v kanuju je med mo-
škimi ekipami prineslo zmago Radku 
Švraki  in Roku Pirnatu, med ženskimi 
ekipami pa je najhitreje prevozil progo 
zmagoviti par: Olga Bizjak in Marija 
Bogataj. Balinanje se je zavleklo precej 
čez predvideni čas, saj je bilo tekmoval-
cev res veliko. Skupna zmaga ekip »Ribi-
čev« je bila zaslužena, »Turisti« pa so 
zasedli odlično 2. mesto.

Poleg tega, da je sodelovanje društev v 
občini potrebno in koristno, je treba ome-
niti skrb Ribiške družine Bistrica, gospo-
darja ribnika in zavestišča ob njem, 
Branka Švraka, za urejenost okolice, za 
čistočo in poudariti tudi to, da 

je verjetno zaradi slabe vesti ne-
pridipravov, ki so nekaj časa »go-
spodarili« na tem območju, skoraj 
prenehal vandalizem vseh vrst. 

Bil pa je navzoč še nepovabljeni 
gost – udomačen krokar. Ves črn v 
praznični obleki in včasih nekoliko 
»nesramen«, ko si je grižljaj privo-
ščil kar z mize. Pa ni bi lačen, le 
razkazoval je svojo prirojeno nrav, 
se pustil božati in fotografi rati.

Vsi, ki so se udeležili iger ali 
tekmovanja, so ob koncu dobili 
priznanja in »ribico« kot medaljo. 
Posebno priznanje pa je sodelova-

nje dobil tudi najmlajši udeleženec tega sreča-
nja, 10- letni Matija Švraka, ki bil tudi 
»glavni točaj« ob pipah s pivom.

Za razmislek na koncu pa še iskrica, ki se 
utrne ob priložnostih, kjer se pokaže dobro 
sodelovanje organizatorjev »različnih strok«, 
pa istih interesov za prepoznavnost občine. Ali 
bi bilo mogoče celovito turistično ponudbo 
občine, ki je ni ravno malo, združiti v skupnem 
»proizvodu« in ponuditi organizatorjem izletov 
po domovini. Prepričan sem, da bi se izletniki 
v občini ob primernih vsebinah zadržali ves 
dan. To bi bil nov kamenček v sicer prepo-
znavnem delu Turističnega društva.

Tone OgorevcDiplome za najboljše

Igre z vodo

Največ ekip je bilo pri balinarjih.

Tabor

Letos so mladi gasilci tudi taborili
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VPRAŠANJE:
Neposredno na mejo med mojo in sosedo-

vo nepremičnino v naselju bi rad postavil 
kamnito ograjo višine 2,0 m. Ali potrebujem 
soglasje soseda in ali morda potrebujem 
gradbeno dovoljenje?

ODGOVOR:
Od uveljavitve Uredbe o vrstah objektov 

glede na zahtevnost (Ur.l. RS št. 37/2008, 
99/2008, v nadaljevanju Uredba) 11.5.2008 
ograje nižje od 2,2 m, razen ograj za pašo 
živine, nižjih od 1,5 m, spadajo med nezah-
tevne objekte, za katere je potrebno skladno z 
Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1) prido-
biti gradbeno dovoljenje. Zahtevo za izdajo 
gradbenega dovoljenja se vloži na predpisanem 
obrazcu, ki mu je potrebno priložiti (74. člen 
ZGO-1):

prikaz lege objekta na zemljišču, tako da je   ●
razviden njegov tlorisni položaj in oblika na 
zemljiškokatastrskem prikazu, z navedbo 
odmikov objekta od parcelnih mej sosednjih 
zemljišč (lahko izdela investitor sam)
značilne prereze (profi le) ter oblikovanje   ●

objekta in terena (lahko izdela investitor 
sam)
soglasja pristojnih soglasodajalcev (pred   ●

izdajo soglasja ni potrebno pridobiti pro-
jektnih pogojev)
dokazilo o pravici graditi (npr. izpisek iz   ●

zemljiške knjige, iz katere izhaja, da je in-
vestitor lastnik nepremičnine).

Čarobni dan bo 28. avgusta v Arboretumu 
Volčji potok (10.00-18.00) sredi prečudovite 
narave praznoval že svoj drugi rojstni dan! 
Bodite z nami tik pred začetkom šolskega leta, 
saj za vas pripravljamo nekaj izjemnih prese-
nečenj! 

Na glavnem odru bodo v pestrem čarobnem 
programu čez dan nastopile dive slovenske 
glasbene scene Bilbi, Nuša Derenda, Brigita 
Šuler, Alenka Gotar in Martina Šraj, spre-
mljali pa bomo tudi »spopad« dveh odličnih 
harmonikarjev Mihe Debevca in Tomaža 
Rožanca. Imenitna predstava Čarovnica Hil-
lary gre v opero v izvedbi ansambla SNG 
Maribor bo tokrat zagotovo navdušila vse lju-
bitelje gledališča, za vrhunec dneva pa bodo 
ob 16. uri s svojim glasbeno-plesnim spekta-
klom poskrbeli še Čuki in Ribič Pepe, ki so 
ta Čarobni dan izbrali za promocijo svoje nove 
plošče za otroke.    

V Arboretumu bo na zelenicah in skrivnih 
kotičkih neokrnjene narave še posebej dobro 
poskrbljeno za otroke, ki radi ustvarjajo, se 
zabavajo in športno udejstvujejo. V pravljič-
nih deželah bodo na več prizoriščih zanje pri-
pravljene raznolike delavnice, kjer bodo lahko 
risali in barvali, kiparili, izdelovali lutke in 

PRAVNI NASVET

Postavitev kamnite ograje
Odmike in višino ograj predpisujejo občinski 
prostorski načrti. V kolikor pa z izvedbenim 
prostorskim aktom ni posebej predpisan odmik 
ograje od meje sosednjih zemljišč, je lahko 
ograja postavljena največ do meje zemljiške 
parcele, na kateri se gradi, vendar tako, da se z 
gradnjo ne posega na sosednje zemljišče. 
Ograja, ki je medsosedska in označuje potek 
meje, se lahko gradi na meji, vendar le, če se 
lastniki zemljišč, ki jih razmejuje, o tem pi-
sno sporazumejo. Ob javni cesti zgornji rob 
ograje oziroma lega ne sme posegati v polje 
preglednosti, pred gradnjo takšne ograje pa je 
treba pridobiti soglasje upravljavca javne ceste. 
(4. člen Uredbe). V kolikor gre za občinsko 
cesto je upravljavec občinska uprava občine, v 
kateri cesta leži.

V Občini Komenda velja Odlok o prostor-
skih ureditvenih pogojih Občine Komenda 
(GOK, št. 02/2005 z dne 11.3.2005, 06/06, 
09/07 s spremembami), ki v 3.2. točki v 16. 
členu določa način oblikovanja okolice objek-
tov. Določeno je, naj ograjevanje parcel v na-
selju upošteva tip, material in višino ograj, ki 
je značilna zanj. Praviloma naj se uporabljajo 
žive meje, žične ali lesene ograje. V stano-
vanjskih območjih višina ograje ne sme 
presegati 1,20 m, kar ne velja za varovalne, 
igriščne in protihrupne ograje. Vstopna in 
uvozna vrata se obvezno odpirajo proti gradbe-
ni parceli in ne proti cesti. V križiščih ograja ne 

Vprašanja za rubriko PRAVNI NASVET 
lahko pošljete na naslov: Uredništvo Aplen-
ce, Zajčeva 23, 1218 Komenda s pripisom 
PRAVNI NASVET (pripišite tudi ime, prii-
mek in vaš naslov s pripombo, kako vas 
podpišemo pod vprašanje). Lahko pošljete 
tudi na e-naslov: urednistvo.gok@komen-
da.si ali  irena.hacin.kolner@odvetnik-tr-
san.si . Nasveti so brezplačni.

sme ovirati preglednega trikotnika. Če je reši-
tev uvoza iz vidika prometne varnosti proble-
matična in bi zamik uvoza slednjo pomembno 
izboljšal, je takšna rešitev obvezna. Ograjeva-
nje zemljišč izven naselij ni dovoljeno razen v 
primeru fi zičnega varovanja.

V prostorskem aktu občine odmik ograje od 
meje sosednjih zemljišč ni predpisan, zato se 
jo lahko postavi največ do meje zemljiške 
parcele, na kateri se gradi (upoštevati je po-
trebno tudi temelje). V soglasju s sosedom 
(pisni sporazum) pa tudi neposredno na sami 
meji. Vendar pa v Občini Komenda višina 
ograje v stanovanjskih območjih ne sme prese-
gati 1,20 m, zato za postavitev kamnite ograje 
v višini 2,0 m ne boste mogli pridobiti gradbe-
nega dovoljenja, četudi bi s takšno ograjo vaš 
sosed v celoti soglašal.

Odvetnica Irena Hacin Kölner
irena.hacin.kolner(at)odvetnik-trsan.si

 

Čarobni dan v Arboretumu Volčji potok
druge predmete, se zabavali na napihljivih 
igralih, bolj živahni pa se bodo lahko celo 
vzpenjali po zahtevni plezalni steni.  
Čarobni dnevi se štirikrat na leto zvrstijo na 

najlepših kotičkih Slovenije in so v prvi vrsti 
namenjeni družinam, ki želijo aktivno preži-
veti svoj prosti čas, otroci pa lahko   spozna-
vajo etnološke po-
sebnosti krajev, se 
srečujejo s pome-
nom okoljevar-
stva, razvijajo 
svojo kreativnost 
ter se zabavajo ob 
plesu, glasbi in 
športu. Tudi tokrat 
bo rdeča nit do-
godka humanitar-
nost, saj bo orga-
nizator s pomočjo 
Zveze prijateljev 
mladine ter pokro-
viteljev in partner-
jev 100 otro-
kom iz socialno 
šibkejšega okolja 
omogočil brez-

plačne obšolske dejavnosti skozi celo šolsko 
leto 2011/12. 

Pridružite se nam v čarobnem Arboretu-
mu in z nami na torti velikanki upihnite že 
dve svečki! Ne pozabite- ena vstopnica velja 
za vso družino! Prijave sprejemamo na www.
carobnidan.si!   

Prisrčno vabljeni!

NASVETI
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Pravila niso nepotrebna nadloga 

Ob spoštovanju pa so kazni odveč (nadaljevanje iz prejšnje številke)

Izrabljeno vozilo v gozdu

Primer nepravilnega ravnanja z odpadki

Vsako leto naši redarji sodelujejo tudi v pre-
ventivni akciji ob prvih šolskih dneh   septem-
bra. Prisotni so bili na območju obeh osnovnih 
šol ter na vseh lokacijah šolskih poti. V teh 
dneh naši redarji občane predvsem opozarjajo 
na pomembnost varovanja najšibkejših udele-
žencev v cestnem prometu.

Ker je skrb za varstvo okolja med najpo-
membnejšimi pri zagotavljanju kakovosti jav-
nega prostora ter kakovosti življenja občanov, 
veliko časa namenjamo odkrivanju in sanaciji 
odlagališč komunalnih odpadkov ter  nepravil-
nemu ravnanja z ostalimi odpadki. Informacije 
o konkretnih lokacijah nam velikokrat dobro-
namerno posredujejo okoljsko ozaveščeni ob-
čani, ali pa nanje naletimo pri opravljanju 
vsakdanjih del in nalog iz našega programa. 
Preventivne nadzore opravljamo tudi na obmo-
čjih že poznanih divjih odlagališč. Teh je največ 

na območju gozdnih po-
vršin. Še vedno pa dobi-
vamo tudi veliko obvestil 
o nepravilnem ločevanju 
komunalnih odpadkov.

Občasno se v občini 
Komenda pojavljajo tudi 
različne oblike nedovo-
ljenega oglaševanja in 
plakatiranja, ki jih odpra-
vljamo v sodelovanju z 
rednim vzdrževalcem 
cest oziroma z opozarja-
njem in razlago o pravil-
nem oglaševanju. Pred-
vsem so zanimive lokacije 
v središču občine, na 
vpadnicah, na avtobusnih 
postajališčih, drogovih za Nepravilno plakatiranje

javno razsvetljavo in podobnih mestih.
Za vsako od naštetih kršitev je predpisana 

kazen v odloku ali v državnem zakonu. Kot re-
čeno, je osnovni namen naše službe preventiva, 
ozaveščanje in pomoč občanom, ki se v sistemu 
obsežne in nemalokrat zapletene zakonodaje, 
marsikdaj ne znajdejo. Vendar pa je naša služba 
tako imenovani prekrškovni organ, ki je ob za-
znanih nepravilnostih dolžna izvajati tudi pred-
pisane sankcije. Tako vas bo po 1. juliju letos 
neprimerno oranje, zaraščenost vaše žive 
meje ob cesti, onesnaženje ceste ali nedovo-
ljen poseg v varovalnem pasu ali na samo 
cestišče, lahko stalo 1000 evrov. Globa 420 
evrov je predvidena tudi za odvoz vsebine 
vaše greznice na najbližjo njivo. Za nepravil-
no odlaganje komunalnih odpadkov občinski 
odlok določa kazen v višini 40 evrov. 

Na koncu naj omenim še, da bo nadzor hi-
trosti vozil v naseljih, ki ga je do sedaj izvajala 
le policija, poslej tudi delo naše službe. Posku-
sne meritve hitrosti smo izvedli že februarja 

letos. Izkazalo se je, da v 90-minutni meritvi 
kar 90 voznikov ni upoštevalo omejitev hitro-
sti. Na cesti, na kateri je hitrost omejena na 50 
km/h, je 55 voznikov prekoračilo hitrost 60 
km/h, za kar je v trenutno veljavnem zakonu 
zagrožena kazen 250 evrov in 3 kazenske toč-
ke. 12 voznikov je prekoračilo hitrost 70 km/h, 
za kar pa zakon predpisuje kazen 500 evrov ter 
5 kazenskih točk. Z novo cestno zakonodajo, 
ki se bo začela uveljavljati julija, bo za preko-
račitev hitrosti nad 30 km/h v naselju voznik 
lahko kaznovan z globo najmanj 1.000 evrov, 
poleg globe pa še z 9 kazenskimi točkami ter 
prepovedjo vožnje motornega vozila, za pre-
koračitev nad 50 km/h pa s poleg 1.200 evrov 
kazni še s kar 18 kazenskimi točkami. Ker pa 
namen redarstva in občine nikakor ni izrekanje 
kazni, upamo, da se bo čim več voznikov rav-
nalo skladno z omejitvami in s tem prispevalo 
k splošni varnosti na cestah in v občini.

Irena Karčnik, vodja Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva 

RED
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Ob koncu šolskega oziroma študijskega leta, 
smo se na Centru za socialno delo Kamnik 
odločili, da naše občanke in občane, ki bodo 
uveljavljali pravico do državne štipendije,  se-
znanimo o nekaterih novostih na področju dr-
žavnih štipendij. 

Ministrstvo za delo družino in socialne za-
deve je na svoji spletni strani objavilo »Javni 
poziv za dodelitev državnih štipendij za šolsko/
študijsko leto 2011/2012«. 

 
Državne štipendije se dodelijo upravičencem, 
ki izpolnjujejo splošne pogoje po Zakonu o 
štipendiranju in pri katerih povprečni mesečni 
neto dohodek na družinskega člana v preteklem 
koledarskem letu pred vložitvijo vloge ne pre-
sega:

462,38 evrov neto•   oz. 65 % minimalne 
plače mesečno na družinskega člana v 
istem obdobju za tiste kandidate, ki se 
šolajo ali študirajo v kraju svojega stalne-
ga prebivališča, 

469,50 do 483,72 evrov neto•   oz. 66 do 
68 % minimalne plače na družinskega 
člana za tiste kandidate, ki se šolajo ali 
študirajo izven kraja svojega stalnega 
prebivališča, 

497,95 evrov neto•   oz. 70 % minimalne 
plače na družinskega člana v istem obdo-
bju, če gre za kandidate iz enostarševskih 

Podjetje Publicus, d.o.o., Ljubljana, izvajalec 
javne gospodarske službe ravnanja s komunal-
nimi odpadki na območju Občine Komenda, 
ponovno poziva občane, ki bi želeli ločeno 
zbirati in oddajati biološko razgradljive ku-
hinjske odpadke v tipskih rjavih posodah, da 
lahko tipsko rjavo posodo naročite na telefon-
ski številki 01 723 82 42 (Operativni center 
Kamnik – jama Suhadole) ali na internetnem 
naslovu oc.kamnik@publicus.si.

Uporabnikom naših storitev na območju 
občine Komenda, v skladu z Uredbo o ravnanju 
z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki 
in zelenim vrtnim odpadom, katere izvedbeni 
del je stopil v veljavo s 1. 7. 2011, tistim, ki 
nimajo možnosti kompostiranja v lastnem vr-
tu oziroma tega ne želijo, nudimo storitev 
zbiranja, prevoza in obdelave (kompostira-
nje) biološko razgradljivih kuhinjskih odpad-
kov v tipskih rjavih posodah (sistem »od vrat 
do vrat«). Poudarjamo, da zakonske določbe 
dajejo prednost kompostiranju zgoraj omenje-
nih odpadkov v lastnem vrtu, pred zbiranjem v 
tipskih rjavih posodah, vseeno pa imate mo-

OBJAVE

NOVOSTI PRI UVELJAVLJANJU PRAVICE 
DO DRŽAVNE ŠTIPENDIJE

družin, kandidate s posebnimi potrebami 
oziroma kandidate, katerih sorojenci so 
osebe s posebnimi potrebami.

Za kandidate, ki prvič uveljavljajo državno 
štipendijo, rok za vložitev vloge ni omejen. Za 
štipendiste, ki so v preteklem šolskem oz. štu-
dijskem letu (2010/2011) že prejemali državno 
štipendijo oziroma jim je štipendijsko razmerje 
mirovalo, je rok za oddajo vloge za nadaljnje 
prejemanje štipendije 7. 9. 2011 za dijake oz. 
udeležence izobraževanja odraslih in 7. 10. 
2011 za študente. 

POSEBNOST PRI 
MLADOLETNIH DIJAKIH.

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, 
ki je začel veljati 14.8.2010, uporabljati pa se 
bo začel 1.1.2012 določa novost pri dijakih, ki 
še niso dopolnili 18. let.

Mladoletne dijake, ki so v šolskem letu 
2010/2011 že prejemali državno štipendijo in 
bodo v šolskem letu 2011/2012 podali vlogo 
za nadaljnje prejemanje štipendije ter dne 
1.1.2012 še ne bodo dopolnili 18 let starosti, 
opozarjamo, da bodo do državne štipendije 
upravičeni le do 31.12.2011. S 1.1.2012 dalje 
pa jim bo državna štipendija mirovala in se ne 
bo izplačevala do dopolnitve 18 leta starosti. 

Štipendijsko razmerje se bo nato po uradni 
dolžnosti med šolskim letom 2011/2012 znova 
aktiviralo z mesecem dopolnitve polnoletnosti 
dalje.

Mladoletne kandidate, ki bodo kot dijaki v 
šolskem letu 2011/2012 prvič zaprosili za dr-
žavno štipendijo opozarjamo, da bodo v pri-
meru izpolnjevanja pogojev za prejemanje dr-
žavne štipendije po ZŠtip upravičeni do 
državne štipendije le do 31.12.2011. V prime-
ru, da dopolnijo 18 let po 1.1.2012 v šolskem 
letu 2011/2012, so za nadaljnje prejemanje 
štipendije dolžni vložiti novo vlogo.

Vlogo za državno štipendijo vlagatelji po-
šljejo priporočeno ali osebno vložijo na 
Center za  socialno delo Kamnik, kjer lahko 
dobijo vse ostale informacije glede državne  
štipendije. 

Za ostale vrste štipendij, kadrovske, Zoisove, 
štipendije za Slovence v zamejstvu in Slo-
vence po svetu ter štipendije za državljane 
držav, s katerimi ima Republika Slovenija 
sklenjene dvostranske ali večstranske spora-
zume o sodelovanju na področju izobraževa-
nja oziroma podeljuje štipendije na podlagi 
vzajemnosti,  je pristojen Sklad Republike 
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije v 
Ljubljani. 

CSD Kamnik

EKOLOŠKI KOTIČEK 

Sistem ravnanja z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki
žnost, da si izberete način, ki je za vas najbolj 
primeren. Biološko razgradljivi odpadki se v 
zabojnike prepuščajo v razsutem stanju ozi-
roma v biorazgradljivih vrečkah, katere pa si 
morate uporabniki priskrbeti sami. Praznjenje 
posod poteka enkrat tedensko (do nadaljnjega 

Cenik storitev zbiranja, prevoza in končne oskrbe biološko razgradljivih 
kuhinjskih odpadkov na območju Občine Komenda

BIOLOŠKI ODPADKI
Enota mere - št.oseb/l

Zbiranje in 
prevoz

Kompostiranje Ravnanje z 
odpadki

Skupaj 8,5 % DDV Skupaj v 
EUR

1 liter 0,0406 0,0101 0,0507 0,0507 0,0043 0,0550
15 0,6090 0,1515 0,7605 0,7605 0,0646 0,8251
30 1,2180 0,3030 1,5210 1,5210 0,1293 1,6503
45 1,8270 0,4545 2,2815 2,2815 0,1939 2,4754
60 2,4360 0,6060 3,0420 3,0420 0,2586 3,3006
75 3,0450 0,7575 3,8025 3,8025 0,3232 4,1257
90 3,6540 0,9090 4,5630 4,5630 0,3879 4,9509
120 4,8720 1,2120 6,0840 6,0840 0,5171 6,6011

vsak četrtek), za čiščenje pa ste načeloma 
odgovorni uporabniki sami oziroma Vam nudi-
mo tudi storitev pranja in dezinfekcije poso-
de (7,6 €/posodo; posode prostornine od 80 do 
240L). Ob dostavi posode Vam bomo posredo-
vali tudi pravila za pravilno ločevanje.

*Obračunska osnova za posameznega člana v gospodinjstvu je 15L/mesec (frekvenca praznje-
nja 1-krat na teden)
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V Aplenci tudi v letu 2011 nadaljujemo akcijo NA PREŽI in pode-
ljujemo ČEBELO IN OSAT. Predloge in pobude (na GSM 031 638 
699 ali urednistvo.gok@komenda.si oz. andrej.zalar@siol.net) da-
jejo lahko vsi občani, naslove na željo ne objavimo.   

ČEBELA IN OSAT
Julij 2011

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

NA PREŽI

RJAVA POSODA

DA:
kuhinjski odpadki 
ostanki in olupki sadja, zelenjave 
jajčne lupine
netekoči ostanki hrane 
ostanki mesa in mesnih izdelkov 
(manjše količine)
pokvarjena hrana (brez tekočine 
in embalaže)
kavna usedlina, čajne vrečke 
papirnata in kartonska embalaža 
zamrznjenih živil
papirnate vrečke za kruh, sadje, 
zelenjavo 
vrtni odpadki
gnilo sadje in zelenjava 
ovenele rože, plevel
stara zemlja lončnic
pokošena trava, listje, veje (manj-
še količine)
ostali odpadki primerni za kom-
postiranje
papirnati robčki, prtički in brisa-
če
moker časopisni papir (manjše 
količine)

NE:
tekoči ostanki hrane
kosti, lasje, dlaka
iztrebki malih živali
pepel, saje, cigaretni ogorki
pometnine
tekstil
guma, pluta, usnje
higienski papir, vložki, plenice
odpadno kuhinjsko olje in ma-
ščobe

ODLOŽI TU!

ČEBELO pa nam je tokrat 
poslal (podelil) Pavel Škrlep 
(na sliki) s Križa. Zares prije-
tno nas je presenetil, saj nam 
je predlagal, da čebelo pode-
limo Romanu Kamšku z Go-
re, ki Pavlu Škrlepu, ki je in-
valid na vozičku, že štiri leta 
pomaga pri opravilih okrog 
hiše. Še posebno pozimi je 
njegova pomoč še kako po-
membna, saj je Škrlepova 
hiša v bregu. 
Zares radi izpolnjujemo 

zgledno pobudo Pavla Škrlepa, Romanu Kamšku pa čestitamo 
za čebelo in mu izrekamo veliko in spodbudno zahvalo tudi za 
naprej.

OSAT so nam poslali iz Suhadol, ker je 22. junija od 9. ure 
zjutraj do 16. ure tekla voda iz hidranta naravnost v kanaliza-
cijski jašek. »Kdo je odgovoren za tako početje z vodo? Zakaj 
tisti, ki to počne, ne pokliče kmetov, da bi zalili svoje njive in 
podobno. Nekje je oskrba z vodo katastrofalna, pri nas pa jo 
zlivajo v kanalizacijo; žalostno.
P. S. – Upam, da bo ta prispevek prišel v prave roke in da se bo 
našlo odgovorno osebo za tako početje.«
Ugotovitev: Tako so zapisali. Prav je in cenimo kritičnost do-
gajanj okrog nas. 
Vendar tokrat je 
šlo za ukrep či-
ščenja (splako-
vanja) vodovo-
dnih cevi zaradi 
morebitne opo-
rečnosti vode. 
Zato je bila tudi  
uporaba za  zali-
vanje vprašljiva.

Pavel Škrlep
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Na igriščih TK Komenda na Podborštu je letos, 
že šesto leto zapored, potekala teniška šola za 
otroke. Tudi letos je bila udeležba dobra, saj se 
je tečaja udeležilo 19 dečkov in 8 deklic. 
Otrokom je teden druženja z vrstniki kar hitro 
minil, saj so imeli vsi radi športne aktivnosti. 
Poudarek je bil na igranju tenisa, vendar so se 
naučili še mnogo več. Da ni ostalo samo pri 
tenisu, smo predzadnji dan odšli na krajši po-
hod čez naselje Mlaka na Goro pri Komendi, 
kjer so nas v piceriji Hram Gorjan pričakali s 
sladoledom. Zadnji dan tečaja so nas obiskali 
policisti PP Kamnik, policisti prometne poli-
cijske postaje Ljubljana in člani Prostovoljnega 
gasilskega društva Moste, ki so se nam pred-
stavili in nas malo pozabavali z opremo, ki jo 
uporabljajo pri delu. Da pa ni bilo govora samo 
o tenisu, so pokazali otroci na koncu, ko so nas 
presenetili s kratko gledališko predstavo in z 
dvema glasbenima nastopoma. 

Na koncu bi se radi zahvalili staršem, ki so 
omogočili otrokom prvi teden brezskrbnih po-

Obljuba, da bo jeseni bolje
Šesti teniški tečaj za otroke, zaostali turnir ženskih dvojic ob občinskem prazniku in moške dvojice

čitnic in našim zvestim dona-
torjem Štefanu Pojbiču s pod-
jetja Schachermayer, Branetu 
Hafnerju s podjetja Venera 
Kozmetika, Tomažu Hrovatu s 
picerije »Hram Gorjan«,  poli-
cistom PP Kamnik, policistom 
postaje prometne policije Lju-
bljana in gasilcem PGD Moste. 
Dolgoletni sponzor teniškega 
kluba Komenda, podjetje 
Schachermayer iz Trzina, je 
teniškemu klubu ob tej prilo-

žnosti dostavilo dve zaščitni blendi, ki sta že 
obešeni na ograji kluba. Slike s teniške šole za 
otroke si lahko ogledate na spletni strani špor-
tnega društva policist Kamnik, www.sdpolicist.
si. 

V četrtek, 30. junija, je bil turnir ženskih 
dvojic, ki je bil zaradi dežja v okviru Občinske-
ga praznika maja odpovedan. Udeležilo se ga je 
10 tekmovalk, ki so se pomerile med seboj in 
na koncu zasedle naslednja mesta: 1. 
Nina Vavpetič in Taja Brinovec, 2. 
Majda Klemenčič in Iča Vavpetič, 3. 
Tina Vavpetič in Zdenka Klančnik, 4. 
sta bili Evelin Kolar in Draga Zore, 5. 
do 6. mesto sta si razdelili Bernarda 
Cimbas in Petra Sršen. Hkrati je pote-
kal turnir moških dvojic, ki se ga je 
udeležilo 28 tenisačev. Pomerili so v 
treh krogih predtekmovanja, najbolj-
ših osem se je uvrstilo v nadaljevanje 
v polfi nale, naslednjih osem pa se je 
pomerilo v tolažilni skupini. Prvo 

mesto sta zasedla Tomaž Petek – Sašo Kaplja, 
2. Darko Klančnik in Aleš Pravdič, 3. Primož 
Podbelšek in Jožko Ogrinc, zmagovalca tola-
žilne skupine sta postala Frenk in Žiga Zore. 
Sponzorja turnirja sta bila podjetje Spenter 
d.o.o. - Gostišče Gitadela, Jurgec Zdenko in 
kmetija Burger iz Most pri Komendi. Gostišče 
Gitadela iz Stražišča pri Kranju ja poskrbelo za 
hrano in pijačo, kmetija Burger iz Most pa za 
praktične nagrade, ki so jih prejeli vsi udele-
ženci ženskega in moškega dela turnirja. Hvala 
obema sponzorjema. 

Združena ekipa teniškega kluba Komenda in 
športnega društva policist Kamnik je ob koncu 
meseca junija sklenila s spomladanskim delom 
nastopanja v ligi Pod kamniškimi planinami in 
ob tem obljubila, da se bo za jesenski del bolje 
pripravila in pridno trenirala med poletnimi po-
čitnicami. Vsi ljubitelji tenisa vabljeni na teniška 
igrišča na Podborštu tudi med počitnicami. 

Lep pozdrav in lepe počitnice! 
Predsednik TK, Primož Podbelšek

Z Aplenco v 
Arboretum
Če ste pripravljeni, da 
smo skupaj na Čarobnem 
dnevu, pošljite vaš naslov 
na: Uredništvo Aplence, 
Zajčeva 23, 1218 Ko-
menda s pripisom ČA-
ROBNI DAN V ARBO-
RETUMU najkasneje do 
vključno 5. avgusta do 
13. ure. Izžrebali bomo 5 
(pet) srečnih družin za 
brezplačen obisk 28. av-
gusta v Arboretumu. Pri-
pišite tudi vašo telefonsko 
številko. 

Pa lepo poletje. 

Uredništvo Aplence
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S ŠOLSKIH KLOPI

V sredo, 22. junija 2011, smo si priredili dru-
žabno srečanje, piknik. Ideja o peki palačink se 
je dobro »prijela«, razkrivanje skritega zaklada 
pa je v učencih zbudilo polno zanimanja in 
razposajenih akcij iskanja.

Vsi učenci so se udeležili tudi tekmovanj z 
žogo: dekleta v igri med dvema ognjema in 
fantje v nogometu. Zelo so se borili. Poraženci 
so se tolažili z izrekom: važno je sodelovati, ne 
zmagati. Zmagovalci so ponosno pripovedo-
vali o »spet eni« zmagi.

Ogledali smo si še nastop plesne skupine 
učencev tretjega razreda podaljšanega bivanja 
in stopili v vrsto za palačinke z marmelado in 
čokolado. 

Ob koncu so prostore pred šolo Moste »pre-
plavili« številni milni mehurčki, ki so jih vsi 
učenci prejeli v odkritem zakladu. Pogled na 
svetlikajoče se mehurčke in razigrane učence 
je bil enkraten. Kako zelo so uživali v nepo-
zabnem popoldnevu, so nam sami zaupali.

Všeč mi je bilo, ko smo skupaj iskali zaklad 
in ko smo si ga delili, ko smo igrali med dvema 
ognjema, ko smo jedli palačinke, spuščali me-
hurčke in se igrali.

Tina Kern, 2. b

Igral sem nogomet in naša skupina ni dala 
nobenega gola. 

Erik Gregorc, 2. b

Všeč mi je bilo, ko smo dobili balončke in 
bombon in to, da sem se zabavala.

Neža Štricelj, 2. b

Na pikniku sem igral nogomet. Vadili smo 
za ples in za  nogomet. Učiteljica je rekla, da 
smo bili dobri. Najbolj všeč pa so mi bile pala-
činke. 

Matic Maren, 3. c 

Plesal sem v plesni skupini OPB 5. Bilo nas 
je več fantov kot deklet. Vaditi smo morali 
vsak dan. Igral sem tudi nogomet. Izgubili smo 
z 1: 0 s 3. a razredom. 

Ilaz Bajraktari, 3. c

Na pikniku sva z Jasmino vodili plesno 
skupino OPB 5. Sami sva naredili plesno toč-
ko. Vadili sva pri Jasmini doma. Najbolj všeč 
mi je bil naš nastop, ja, pa palačinke tudi.   

 Lana Mitič, 3. a 

Najbolj mi je bilo všeč, ko sem igral nogo-
met s svojo ekipo. Priborili smo se do fi nala in 
tam smo izgubili.

Dorijan Peršin, 3. b

Veliko smo vadili za ples. Na pikniku sem 
tudi  pomagala. Z učiteljico Darinko sva delili 
palačinke. To mi je bilo najbolj všeč.

Konec pouka, konec podaljšanega bivanja…
Ob koncu šolskega leta smo se »poslovili« tudi v podaljšanem bivanju, oziroma v OPB, kot radi 
skrajšano rečemo. 

Jasmina Halilagič, 3. a

Zaklad smo našli zlahka, pri tem nismo 
imeli nobenih težav. Pomagala sem nalivati 
pijačo in pri tem sem zelo uživala. Pojedla sem 
tudi nekaj palačink, na izbiro sem imela take s 
čokolado in marmelado (a vedno sem izbrala 
čokolado). Ob treh popoldne sem odšla domov. 
Zelo sem bila že utrujena. 

Izabela Seršen, 3. b

Planinski tabor – 
Javorniški Rovt 2011

Hura, zadnji šolski dan je za nami, pred nami 
pa … seveda, prvi počitniški konec tedna, torej 
tudi težko pričakovani planinski tabor. Tokrat 
ob vznožju Karavank, v  Domu centra šolskih 
in obšolskih dejavnosti Trilobit v Javorniškem 
Rovtu nad Jesenicami. 

Petek, 24. 6. 2011 ob 16.00
Dežuje kot bi nekdo zgoraj vlival iz škafa. Nič 
kaj obetavno za začetek planinskega tabora. 
Toda planinci smo navajeni vsega hudega, zato 
nas dež ne zaustavi in ob dogovorjeni uri smo 
vsi zbrani pred športno dvorano: 15 mladih 
planincev in 16 odraslih. Še kratki napotki na-
šega vodnika Petra in hajdi v avtomobile in 
novim dogodivščinam naproti. Dež je ugotovil, 
da nam ne bo prišel do živega, zato je raje od-
nehal. Na cilju nas je že skorajda pričakalo 
sonce in prijazen upravitelj doma, ki nam je 
pokazal sobe. Otroci so seveda morali takoj 
pregledati telovadnico in okolico doma.

Po večerji smo se za ogrevanje sprehodili do 
doma Pristava, ki stoji v bližini.

Sobota, 25. 6. 2011 
Lepo, sončno, malo hladnejše jutro nas vabi, 
da se odpravimo na pot proti  Debelemu brdu 
in planini Stamare. Pot nam ne prizanaša, takoj 
se začne vzpenjati. Ne zebe nas več, postaja 
nam vroče, zato s sebe pomečemo odvečna 
oblačila. Pot po strmem pobočju ob različnih 
besednih igrah hitro mine. Po uri hoje smo na 
Debelem brdu, ki je približno na pol poti do 
Valvasorjevega dom pod Stolom. Toda danes 
to ni naš cilj, zato pot nadaljujemo proti planini 
Stamare. Ura hoje in že smo na našem dana-
šnjem cilju. In kaj je najpomembnejše na cilju?  
Žig seveda, ki pa ga na tej planini še nimajo, in 
pa malica, ki nas je čakala v nahrbtnikih. Po 
malici se po krožni poti vrnemo nazaj v Dom 
Trilobit.

Po kosilu Peter razveseli planince z novico, 
da bo za plezanje pripravil okoli 7 m visoko 
plezalno steno. Med otroki se novica hitro 
razširi in ob 14. uri so že vsi pripravljeni pod 
plezalno steno. Nadenejo si varovalne pasove, 
Peter jih zavaruje z vrvjo in gremo v steno. 

Tudi veliko staršev se opogumi in uspešno 
premaga vse pasti na steni ter pripleza do vrha. 
Otroci pa so neumorni in se spopadejo s steno 
tudi večkrat, čeprav osvojitev vrha plezalne 
stene zahteva moč rok in nog ter seveda tudi 
veliko (pozitivne) trme, da ne vržeš prekmalu 
puške v koruzo.

Po večerji nam Janez zakuri ogenj in na njem 
ter v njem spečemo, kar nam pride pod roke; od 
hrenovk, klobas, jabolk, krompirja, paprik do 
banan s čokolado. Med peko je zelo zabavno, 
veliko smeha, na koncu pa tudi okusno.

Nedelja, 26. 6. 2011
Danes je pred nami celodnevni pohod na Goli-
co, zato nam kuharica pripravi malico, ki jo 
vzamemo s seboj. Zapeljemo se do Markljeve 
planine, od tam pa peš proti vrhu. Ne prestraši 
nas opozorilna tabla: »Pozor, hud bik!«, čeprav 
se vendarle negotovo oziramo, kdaj se bo v nas 
zapodil ta strašni bik. In ko nekdo zamuka,  
otroci zelo pospešijo korak. Po slabi uri hoje 
smo iz gozda. Pot nas bo sedaj vodila po gre-
benu na avstrijsko-slovenski meji. Odpre se 
nam prekrasen pogled na avstrijsko stran z reko 
Dravo pod nami, v ozadju Vrbsko jezero in v 
meglici Celovec. Na južni strani se pokaže 
čudovit pogled na Julijske Alpe s Triglavom 
kot na dlani, dolino reke Save in planoto Me-
žakljo. To je težko opisati z besedami, treba je 
biti tam in videti ter uživati…

Po uri in pol hoje smo na vrhu, vreme se 
nekaj kisa, vendar nič zato: Golica je naša, z 
žigom potrdimo naš trud še v planinskih izka-
znicah. Spustimo se do Koče na Golici, ki smo 
jo videli že prej. Spet posije sonce in nas prisi-
li, da pospravimo oblačila v nahrbtnike. Kot 
martinčki se grejemo na klopcah pred kočo in 
si nabiramo energijo za pot nazaj.

Ko smo pozno popoldne spet nazaj na Javor-
niškem Rovtu, smo sicer prijetno utrujeni po 
celodnevni hoji, toda polni vtisov o današnjem 
dnevu.

Ponedeljek, 27. 6. 2011
Zadnji dan tabora. Kako hitro tečejo dnevi! 
Danes nam Peter obljubi, da bo pohod lažji, 
toda ali naj mu verjamemo? Naš cilj je tokrat 
smučišče Črni vrh pod Golico (ne nad Idrijo). 
Mimo doma Pristava po kamenčkih prečkamo 
manjši potoček, med hojo nabiramo jagode in 
maline… In po dveh urah smo na cilju. Zadnji 
vzpon nas je kar upehal, čeprav so jo otroci 
ucvrli na vrh, kot bi bil cilj na ravnini. Mi, 
starejši, pa smo za njimi sopihali kot stare lo-
komotive. Na vrhu pa prekrasen pogled na našo 
včerajšnjo trofejo Golico, katere vrh je bil da-
nes v megli. Še obvezna fotografi ja, potem pa 
brž nazaj v dom, kjer nas kuharica že čaka s 
kosilom. 

nadaljevanje na naslednji strani
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S ŠOLSKIH KLOPI - SKAVTI

Iz sive na belo 
V mesecu juniju smo komendski klanovci 
izvedli projekt Dobro delo. Na pomoč smo 
priskočili Milanu Malešu s Klanca, ki so 
nam ga priporočili člani UPPG, in mu po-
magali pri ureditvi bivalnih prostorov in 
okolice. Prepleskali smo stene in očistili 
prostore.

Ob pogledu na spremenjene prostore smo 
bili zelo zadovoljni in veseli, da smo se lo-
tili dela ter tako nekomu polepšali vsak-
dan.

Zahvala velja tudi Občini Komenda, ki je 
prispevala denar za nakup barve ter skrbni-
ku Homarju za usmerjanje.

Klan Čufti s čustvi

In popoldne? Poslastica za otroke in starše: 
veslanje s čolni po jezeru. Večina otrok in 
staršev se je odločila in zaveslala po mirni je-
zerski površini. Super občutek na vodi, otroci 
in starši uživajo, nekateri bi veslali v nedogled, 
toda vsega je enkrat konec… tudi našega tabo-
ra. Ogledamo si še eno najstarejših hidroelek-
trarn na Slovenskem in celo na svetu. Potem pa 
res kovčke v avte, še zadnja igra med dvema 
ognjema in kviz pod lipami. Ob petih se odpra-
vimo proti Komendi in novim počitniškim do-
godivščinam naproti.

Tako smo preživeli letošnji planinski tabor. 
Trije dnevi druženja v neokrnjeni naravi, brez 
hitenja in naglice, ki nas vsakodnevno spre-
mljata na naših poteh. Dovolj časa za pogovore, 
igro in zabavo v naravi. Čeprav je v jedilnici 
bila televizija, je ni nihče niti enkrat vklopil.

Zahvaljujemo se Planinskemu društvu Ko-
menda za podarjene majice in občini Komenda 
za fi nančni prispevek za otroke.

Vsem pa, ki še omahujete, ali bi se jeseni vpi-
sali v planinski krožek (brez tega ni tabora), 
namenjamo nekaj vtisov otrok in staršev, ki so 
se udeležili letošnjega tabora:

- Ko smo šli na Golico, smo hodili po sve-
žem zraku, in bila sem najvišje do sedaj. - Tina, 
1.a

- Všeč mi je bilo, ko sem plezal po plezalni 
steni in prišel do sredine. Ni me bilo strah, ker 
me je varoval Peter. Vesel sem, da smo igrali 
nogomet in bili zelo uspešni. - Gašper, 4.b 

- Najbolj mi je bila všeč plezalna stena. Vsi 
smo morali biti navezani, da ne bi padli in se 
poškodovali. Vesela sem, da sem preplezala do 
vrha. - Špela, 5. c

- Všeč mi je bilo, ko je Janez kuril ogenj. 
Spekel sem si hrenovko, ki je bila zelo dobra. 
- Primož, 5 let

- Super je bilo, ko sem plezal. Rekel sem si, 
da bom prišel do vrha, in uspelo mi je. Pred 
plezanjem sem si oblekel varovalni pas. Peter 
pa me je privezal še na vrv. - Žan, 5.a

- Po plezalni steni sem plezal trikrat in enkrat 
mi je uspelo priti do vrha. Pred plezanjem sem 
si moral obleči varovalni pas. Varoval me je 
Peter, naš vodnik. - Jošt, 3.a

- Veslal sem prvič. Nič me ni bilo strah. Z 
očijem sva po jezeru lovila račke. - Nejc, 4.b

- Po jezeru sva peljali Petra. Bolj malo naju 
je ubogal (ali pa midve njega). Nisva ga hoteli 
peljati nazaj k pomolu. - Zala, 4.a in Monika, 
7.a

- V soboto smo odšli na pohod na Debelo 
brdo in planino Stamare. Med potjo smo nabi-
rali borovnice. Bilo jih je veliko. - Klara, 5.a

- Božala sem kozličke, saj imam zelo rada 
živali. - Ana, 4.a

- Ko smo šli na Golico, je na ogradi pisalo: 
»Pozor, hud bik!« Na hlevu pa je pisalo HO-
TEL MU vam nudi: trimčkanje z bikom, trka-
nje z bikom, blatno kopel … Hodili smo tudi 
po avstrijsko-slovenski meji. - Nika, 2.b

- Z očijem, Nejcem in Romano sem se pelja-

la s čolnom. Katarina, 3 leta
- Všeč mi je bilo, ko sem plezal po plezalni 

steni in kuril ogenj. - Erik, 1.c
- Vožnja s kanuji mi je bila zelo všeč. Nabral 

sem veliko kondicije, da bom lažje hodil s 
skavti. Najboljša stvar se še dela in to je palica. 
- Timotej, 3.c

- To je že naš četrti tabor. Vsako leto je 
boljši od prejšnjega, komaj čakamo naslednje-
ga, ki bo gotovo spet najboljši. Veseli smo do-
bre družbe in enkratnih voditeljev, ki razumejo 
otroške želje in zmožnosti, in so se vedno pri-
pravljeni prilagoditi najšibkejšim. Sicer pa 
smo poleg športnih iger uživali v čudovitem 
vremenu v prelepi naravi. - družina Plevel

- V čudoviti naravi sva skupaj s prijetnimi 
ljudmi z Zalo resnično uživala. V gore se bomo 
(tudi s komendskimi planinci) zagotovo še vr-
nili. - družina Erent

- Odkrivanje gorskih lepot skupaj z drugimi 
družinami je super. Tu si vzamemo čas za dru-
ženje, v dolini nam, žal, zato prevečkrat 
zmanjka časa. Otroci uživajo, mi pa tudi. Ko-
maj čakamo naslednji tabor. - družina Zorman

Romana Ravnikar, 
mentorica planinskega krožka

vzgoja in to, da gremo ven se tudi kaj naučit. - 
Taj, 1.c

Meni je dobra likovna vzgoja in matematika. 
Rada sem zunaj opazovala. Zdaj znam bolje 
računati. - Julija, 1.c

Všeč mi je računanje, števila do 20, naučil 
sem se, da barvam od črte do črte. - Žan Kav-
čič, 1. c

Všeč mi je bilo zunaj, ko smo gledali naravo. 
Všeč mi je pravilo, da sprejemaš v igro. - Luci-
ja, 1.c

Všeč mi je bila športna vzgoja in igra bratec, 
reši me. Naučil sem se lepo telovadit. - Aljaž 
Juhant, 1.c

Všeč so mi bile pravljice in likovna vzgoja, 
ker rada rišem. Naučila sem se številke pisat. 
- Klara Kastelic, 1.c

Všeč mi je bil ples in petje in tudi matemati-
ka. 

 Ana Kastelic, 1.c

nadaljevanje s prejšnje strani

Prvošolci o letošnjem 
šolskem letu 
Letošnji prvošolci so odgovar-
jali na vprašanje: »Kaj si se letos 
naučil in kaj ti je bilo v prvem 
razredu najbolj všeč?«

Likovna vzgoja mi je bila všeč, ker smo ve-
liko stvari delali. Naučil sem se, da moram 
ubogat in da se moraš v šoli potrudit. - Vito, 
1.c

V šoli moram biti prijazen do drugih. Naučil 
sem se tudi, da moram do črte barvat. V šoli so 
najboljši računi. - Nejc, 1.c

Meni so bile najbolj všeč naloge v Računa-
nju je igra. Naučil sem se, da med delanjem 
naloge ne smemo vpiti. - Žan Lampič, 1.c

Jaz znam zdaj S pravilno napisati. Naučila 
sem se, da je treba dvigniti roko, če želiš kaj 
povedati. - Tinkara, 1.c

Všeč mi je bila matematika, ker smo računa-
li. Naučil sem se dvigovat roko, da sprejemam 
v igro in da si prijatelj s sošolcem. - Erik, 1. c

Všeč mi je bilo takoj, ko sem stopil v ta ra-
zred. Hotel sem se veliko naučiti, hotel sem 
prebrati črke. Najbolj mi je bila všeč likovna 
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ZAHVALE

V SPOMIN

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

Mož tvoj glas se več ne sliši, 
beseda tvoja v nas živi, 
povsod te čutimo mi vsi…
Med nami si!!!

13. avgusta bo minilo žalostno leto, od kar nas je zapustil dragi mož, 
ati, dedek, pradedek, tast in brat 

JANEZ BALANTIČ 
iz Most

Vsem, ki se ga spominjate, mu prižgite svečke in postojite na njego-
vem grobu, 

iskrena hvala!
Vsi njegovi!

V SPOMIN

JANA 

PIBERNIK

Mineva 6 let, odkar si odšla od nas.
 
Ostajajo spomini na skupno prehojeno pot in čudovite skupne 
trenutke. 

Polepšala si nam življenje in to bomo vedno cenili.

Mojca, Petra, Peter
Suhadole, julij 2011

ZAHVALA

V 86. letu nas je nenadoma za-
pustila naša draga mama, sestra, 
babica in teta

MARIJA 

PERNE, 

roj. Cerar
z Mlake 23A

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ji izkazali zadnje slovo in daro-
vali v njen spomin.

Posebna hvala g. župniku za lep pogrebni obred in prav tako tudi 
pogrebni službi, pevcem, nosačem, Karitasu ter Zvezi borcev Ko-
menda. Ostala bo za vedno v naših srcih.

Vsi njeni.
Mlaka, 28. 6. 2011

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

V SPOMIN

4. avgusta bo minilo žalostno leto, od-
kar se je poslovil naš dragi mož in ata

MILAN ZLOBKO 
1937 – 2010

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

Za njim ostaja velika praznina.

Vsi njegovi
Moste, avgust 2011

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

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

Aplenca-Glasilo občine Komenda, leto 20, številka 8-9, bo izšla 
23. septembra 2011. Gradivo za objavo oddajte do četrtka, 
8. septembra 2011.    
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Pa imamo kar nekaj kosti, ki jih ljudje tako 
radi glodajo. Če jim to koristi, pa je drugo 
vprašanje. Zgodi se, da se komu vsaj del kosti 
zatakne v grlu. Kdo je kriv? Država in drakon-
ska zakonodaja. Pri tem mislim na novo pro-
metno zakonodajo, ki je začela veljati 1. julija 
in se od tega dne tudi uporablja v praksi.

O višini kazni za posamezne prekrške je bilo 
v dnevnem časopisu napisanega že toliko, da 
je vsak avtomobilist z njimi že seznanjen. Pa 
morda vseeno ne bo odveč, omeniti najbolj 
pogoste prekrške in kazni, ki jim sledijo:

Avtocesta in hitra cesta – prekoračitev hi-
trosti  več kot 50 km/h - najmanj 400 EUR, 9 
točk in prepoved vožnje.

Cesta zunaj naselja – prekoračitev več kot 
40 km/h – najmanj 500 EUR, 9 točk in prepo-
ved vožnje.

Cesta v naselju – prekoračitev več kot 50 
km/h – najmanj 1.200 EUR, 9 točk in prepoved 
vožnje.

Območje omejene hitrosti in umirjanje 
prometa: prekoračitev več kot 30 km/h – naj-
manj 1.200 EUR, 18 točk. 

Onesnaževanje okolja iz vozečega avto-
mobila (odmetavanje smeti – tudi cigaretnih 
ogorkov) – 100 EUR.

Pa vinjeni vozniki? Droge? Odvzem vozni-
škega dovoljenja? Brezobzirnost. Tudi pone-
kod slabe ceste!

Tako – nekaj kosti je ponujenih za glodanje. 
Pa odzivi? 
»Le kako bomo plačevali tako visoke kazni 

pri tako nizkih plačah«? To vprašanje posta-
vljajo ljudje najbolj glasno in nejevoljno.

Pa ne vsi. Trije prekaljeni vozniški mački so 
svoja razmišljanja strnili takole: Ivan (75 let) 
meni, da samo visoke kazni ne bodo omejile mo-
rije na naših cestah, saj ve za veliko konkretnih 
primerov, ko nekateri tudi po odvzemu vozniške-
ga dovoljenja veselo križarijo po naših cestah. 
Potrebna bi bila hitrejša sodišča, ki bi izrekala 
kazni čim prej, ne šele po enem ali celo več letih. 

Igor (49 let) meni, da visoka kazen za redne in 
hude prekrškarje ne predstavlja prevelikega bre-
mena, saj so to predvsem ljudje iz premožnejših 
slojev. Najbolj obsoja prekoračitev hitrosti v na-
seljih, čeprav meni, da so nekatere omejitve neži-
vljenjske. Gotovo pa verjame, da so ostrejše kazni 
samo prefi njen način za polnjenje državne malhe 
brez dna. Ima pa za vinjene za volanom priporo-
čilo zakonodajalcu: po dveh prekrških zaradi vi-
njenosti v zapor (pa ne pogojno).

 Poseben problem vidi tudi v nekorektni vo-
žnji voznikov tovornjakov, ki se velikokrat 
brez varnostne razdalje »nabijejo« v kolone, ki 
jih ni mogoče varno prehiteti. 

Lovro (60 let) meni, da kazni tudi po prej-
šnjem zvišanju niso v celoti dosegle svojega 
namena. Tako vidi v sedanjem zvišanju (dajatev 
v državni proračun) samo nekoordinirano delo 
nešteto birokratskih struktur, ki samo na papirju 
skrbijo za varnost prometa. Samo več policistov 
na cesti bi morda kaj pomagalo, pa ažurnost 
sodstva tudi sodi med ukrepe, ki bi pripomogli 

Kosti za glodanje
k resničnem spoštovanju zakonskih predpisov. 
Predvsem pa meni, da je kultura obnašanja in 
medsebojnega spoštovanja udeležencev v pro-
metu na izredno nizki ravni. Že domača vzgoja 
bi morala najmlajšim vcepiti te vrednote.

To so recimo večinska mnenja ljudi – sam pa 
bi pristavil: »Le kateri v… pa sili voznike, da 
ne znajo ali nočejo skrajšati noge, ki pritiska 
na plin, da ne znajo hitrosti prilagoditi stanju 
vozila in cestišča……
Če ne znajo ali nočejo prisluhniti dobremu v 

sebi, naj potem ne jokajo nad »oderuško« državo.

Začele so se počitnice
Pa še vroče je. Ali je kaj čudnega, da se ne-

katerim misli le stežka urejajo in jim zato vča-
sih malce »zavrti«.Tako se je zavrtelo nekomu, 
ki je 15. junija, dopoldan, poskušal vdreti v 
osebni avtomobil, ki je bil parkiran izven nase-
lja Suhadole. Ni mu uspelo.

Tudi tatvine niso bile izjema. Posebno mika 
nekatere zbiralce baker, ne glede na obliko in 
obdelavo. Mrliške vežice na pokopališču so 
bile 1. junija »preveč popolne«, zato je nepri-
diprav z njih ukradel žlebove in vse, kar spada 
zraven. Obsojanja vredno, da niti zadnji kraj, 
kjer človek počiva zadnje ure med nami, ni 
vreden spoštovanja. Osebni avto v Komendi je 
5. junija ostal brez registrskih tablic, ki bodo 
nekomu verjetno služile za nepoštene namene.

Vroče glavice in objestnost so bile verjetno 
vzrok kar za dve vandalski dejanji, saj je bilo 
tarča »napada« steklo na oknu stanovanjskega 
objekta v Komendi 20. junija nekaj dni pozne-
je (26.6.) pa so bila napadena in seveda razbita 
stekla na poslovnem objektu v Mostah.

Parkirišče v PC v Žejah je bilo 26. junija pri-
zorišče pretepa. Je bilo to v bližini kakega gostin-
skega lokala ali kje drugje, je v bistvu vseeno. 
Lepo bi bilo, če bi vročekrvneži pozabili, da 
imajo pesti tudi za kaj drugega, kot za pretep.

Pri prometnih nesrečah pa junija nismo bili 
ravno skromni. Kar pet se jih zgodilo v prete-
klem mesecu.

Nekdo, ki verjetno ni vedel, koliko je širok 
njegov avto, je zapeljal preblizu desnega roba 
cestišča. Neprilagojena hitrost je bila vzrok 
prometne nesreče 12. junija v križišču pri 
Kralju, 19. junija pa se je zaradi nepravilne 
strani vožnje pri gasilskem domu v Komendi 

V žalosti sporočamo, da smo se junija 2011 na Plečnikovih Žalah v Ljubljani po 
dolgoletni bolezni poslovili od 

MARJETE ŠUŠTAR 

tajnice, računovodkinje in članice Konjeniškega kluba Komenda.

Ohranili jo bomo v lepem in trajnem spominu.

Članice, člani in Upravni odbor Konjeniškega kluba Komenda

Dirka
Druga letošnja kasaška prireditev na hipodro-
mu Konjeniškega kluba Komenda je bila v 
nedeljo, 10. julija. Tudi tokrat so bili člani do-
mačega kluba uspešni, saj so bili zmagovalci 
na dveh dirkah, prav tako pa so na dveh dirkah 
osvojili 2. mesto.

Prvi je bil na 2. drugi dirki Milan Žan, na 5. 
dirki pa Peter Zadel mlajši. Tomaž  Zakrajšek 
iz domačega kluba je bil drugi v 3. dirki, Milan 
Žan pa v 4. dirki. Dober izkupiček domačih na 
sedmih dirkah pa je poudaril Igor Štebe – Te-
sarstvo in krovstvo, ki je bil pokrovitelj najhi-
trejše, 6. dirke, v kateri je zmagal Marko Go-
renc iz KK Ljubljana. 

Največja zanimivost in zmagovalci občin-
stva pa so bili poniji, ki so bili z dirko vesela 
popestritev prireditve.

Letošnja zadnja dirka na hipodromu KK 
Komenda bo 18. septembra, ko bodo člani ko-
mendskega Konjeniškega kluba imeli v gosteh 
tudi prijatelje DTC iz nemškega Viersna.

A. Ž.

preoblikovala pločevina. Istega dne je počilo 
tudi v križišču pri Kralju. V soboto, 25. junija, 
ob »čudni uri«, zgodaj zjutraj, ob 3.55, je zara-
di neprilagojene hitrosti na Zajčevi cesti v 
Komendi lastnik avtomobila imel kleparsko 
delavnico kar pri roki. Le malo je verjetno 
moral počakati na policiste in še kak dan, ko je 
mojster avtoklepar odprl svojo delavnico, 
povzročitelj pa po popravilu svojo denarnico.
Čas dopustov je. Ste že s sosedom sklenili spo-

razum o nadzorovanju svojega premoženja? 
Želim vsem dolge, prijetne počitnice in 

sprostitev v času dopusta. Pa ne pozabite na 
nove prometne predpise!

Tone Ogorevc

Kronika
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Sedaj je že kar tradicija, da se »turisti« odpra-
vimo na izlet dvakrat na leto. Tako spoznavamo 
nove kraje, delo turističnih društev drugod in 
se družimo.

Preko Jezerskega vrha smo se odpeljali 21. 
maja v zgodnjih jutranjih urah. Pri Jezeru smo 
se še prej okrepčali z dobro obaro in žganci in 
se polni moči po jutranji kavici zapeljali na 
avstrijsko stran. 

Prek precej slovenskega Velikovca je bil naš 
prvi cilj Marija Sveta (Maria Sall). Pogled na 

Z mesecem junijem se je uradno končala nogo-
metna sezona 2010/2011, v kateri so dokaj 
uspešno nastopile vse starostne selekcije No-
gometnega kluba Komenda, čeprav so bila 
sprva nekatera pričakovanja v tekmovalnem 
smislu le nekoliko višja. (predvsem članska 
ekipa). Skozi leto je bilo delo kljub napornem 
organizacijskem ritmu dokaj intenzivno, ne le 
v tekmovalnem smislu, temveč tudi zaradi se-
litve v nove klubske prostore. Je pa tako konec 
sezone nastopil tudi čas za krajši premor, ana-
lizo rezultatov, hkrati pa sledi najpomembnejše 
obdobje, načrt za delo v prihodnosti.

Rezultatsko se je leto za komendski nogo-
metni klub končalo solidno, čeprav se članski 
ekipi ni uspelo uvrstiti v 3. slovensko nogome-
tno ligo, kar je bila kljub močni konkurenci 
realna želja. Člani so tako sezono končali na 4. 
mestu 1. ljubljanske Medobčinske nogometne 
lige, pri čemer so imeli edini poleg zmagovalne 
ekipe Svobode iz Ljubljane le 4 poraze v 26 
tekmah. Sezono so končali v zmagovitem slo-
gu s štirimi zaporednimi zmagami in lahko 
zaključimo, da je bil spomladanski del sezone 
delno zadovoljiv – uvrstitev na četrto mesto pa 
je posledica slabših rezultatov v lanski jeseni 
in nekaterih nepotrebnih spodrsljajev na do-
mačem igrišču. Zaradi reorganizacije ligaškega 
sistema se prvouvrščeni Ljubljančani niso od-
ločili za napredovanje, Komenda pa bi zaradi 
tega lahko napredovala v višji rang tekmovanja 
že z osvojenim drugim mestom. Zmanjkali sta 
dve točki in zopet smo obstali v 1. MNZ ligi. 
Vseeno pa nas prihodnje leto ponovno čaka 
srdit boj za napredek, kar je tudi prvotni cilj 
domene članske ekipe.

Še bolje od ligaškega dela pa smo se izkaza-
li v članskem pokalu MNZ, kjer je NK Ko-
menda z 11 doseženimi in le 1 prejetim golom 
zlahka prišla do polfi nala slovenskega pokala, 
kjer pa smo gostili prvaka 2. Slovenske lige – 

Nogometni klub Komenda

Optimistično zazrti v prihodnost
ekipo NK Interblocka. Na tej tekmi smo 
jih z dobro igro dodobra namučili, kar je 
po tekmi priznal tudi njihov trener dr. 
Zdenko Verdeniki, in za las izgubili z 
rezultatom 0:1. Igralci članske ekipe so 
v večini zadovoljili trenerja in upravo, 
zato bo okostje ekipe v nadaljevanju v 
večini ostalo nespremenjeno.

Velika pridobitev sta tudi novi trener 
vratarjev in novi terner selekcije U-10, saj 
je podmladka v Komendii zmeraj več.

Na žalost pa moramo tudi poudariti, 
da letos mladinska in kadetska ekipa nista iz-
polnili začetnih pričakovanj klubskega vod-
stva, saj očitno ta generacija ni voljna resno 
delati, delno pa smo za to odgovorni tudi vsi 
vodilni v nogometnem klubu.

Vseeno pa se novi zagon kaže v mlajših se-
lekcijah, pri katerih je število igralcev močno 
naraslo in še raste. Povečalo se je v tolikšni 
meri, da je bila potrebna in zelo smiselna ure-
ditev prvega pomožnega igrišča v zgodovini 
kluba, ki smo ga s pomočjo Občine Komenda 
in zvestih pristašev kluba končno pridobili. Tu 
gre poleg posluha občine posebna zahvala na-
šim sponzorjem (Štebe, Kosirnik) in seveda 
prostovoljcem (Kladnik, Kern, Žinič, Kosirnik, 
Špenko, Fartek, Rajko, Tomo,...).

V klubu je aktivnih tudi vse več mladih tre-
nerjev, ki v skladu s pravili opravljajo ustrezna 
trenerska izobraževanja, s katerimi se bo kvali-
teta vadbe ohranjala še naprej. Dokaz dobrega 
dela pa so poleg množičnega odziva med mla-
dimi tudi rezultati teh selekcij – selekcija U-12 
je končala sezono na odličnem tretjem mestu 
med 15 ekipami, selekcija U-9 na drugem v 
svoji skupini. Prav tako pa je tudi ekipa naj-
mlajših U-8 le za malenkost zaostala za zma-
govalci Radomeljčani. Odraz kvalitetnih tre-
ningov in dela se vidi tudi v povpraševanju 
močnejših klubov po komendskih igralcih, pri 

čemer sta Komendo že zapustila talentirana 
nogometaša Andraž Žinič in Elvedin Agović, 
ki bosta svoj talent in razvoj dokazovala v 
Domžalah.

Po dolgem obdobju se je v Komendi pojavil 
tudi interes za veteranski nogomet, za kar se je 
na pobudo Roberta Majdiča sestavila ekipa 
ljubiteljev nogometa in seveda druženja. Tako 
se je formirala ekipa Veterani NK Komenda, ki 
se je tudi prijavila v ligaško tekmovanje in 
kljub nekaterim začetnim pomislekom dokaj 
uspešno in v zadovoljstvo vseh nastopajočih 
nastopala na igrišču ter seveda tudi ob igrišču. 
Temu v potrditev je tudi vse večje zanimanje 
za sodelovanje v tej ekipi, ki prihaja tudi od 
prijateljev iz okoliških krajev in celo iz Lju-
bljane. Zaradi tega lahko tudi ponosno rečemo, 
da smo ne glede na različna znanja vseeno ko-
lektiv pozitivcev, ki v prvi meri poleg rekreaci-
je stremi za skupna druženja in popestritev 
dogajanja v klubu.

Leto je zaokrožil tudi občni zbor NK Ko-
menda, kjer so se izvolili novi člani organov 
kluba s potrditvijo ponovne zaupnice staremu 
predsedstvu, hkrati pa se je začrtal in potrdil 
plana dela za bodoče obdobje dveh let.

Tako lahko ponovno optimistično zremo v 
prihodnost in pričakujemo uspešne rezultate! 

IO NK Komenda
Dare Bolarič, predsednik

Izlet TD na avstrijsko Koroško
cerkev na skali je res posebno dožive-
tje. To pomembno romarsko središče 
obiskuje vedno ogromno turistov in 
romarjev. Skupina pred nami si je po 
ogledu vzela čas za mašo, tako nam je 
bila onemogočena razlaga lepih in po-
membnih zanimivosti v cerkvi; pred-
stavitev umetniških, zgodovinskih in 
sakralnih točk zunaj cerkve seveda ni 
bila dovolj nazorna.

Pot smo nadaljevali proti prestolu ustoličeva-
nja na Gosposvetskem polju. Obisku tega kraja 
je vedno posebno doživetje ob zavedanju, da 
smo Slovenci trdoživ in klen evropski narod.

Pot nas je vodila proti Gradu Ostrovica 
(Hoch osterwitz). Tu smo doživeli neizprosno 
trženje zasebnega turističnega objekta. Čeprav 
smo imeli obisk in čas rezerviran, ni bila 
uslužbenka na blagajni prav nič prijazna. Veči-
na se nas je na grad povzpela peš po obramb-

nem zidu preko 14. varovanih vrat. Vsaka 
vrata skrivajo posebno simboliko. Po muzej-
skem delu gradu nas je vodil simpatični vodnik 
v Slovenskem jeziku. Vojaška muzejska zbirka 
pripoveduje o življenju lastnikov gradu, katerih 
potomci grad še vedno upravljajo.

Deževni oblaki so se zbirali in nas prijazno 
počakali, da smo se vrnili do avtobusa. Potem 
se je ulilo »kot iz škafa« in pravo neurje nas je 
spremljalo vse do slovenske meje. 

Koroška Šentanelska dolina je prava vas tu-
rističnih kmetij. Mi smo bili dogovorjeni na 
kmetiji Marin, ki sprejme do 2500 gostov 
hkrati. Poleg velikega gostinskega objekta 
imajo šotor, kjer lahko pogostijo preko 2000 
obiskovalcev. Človek, ki ni gostinec, si to kar 
težko predstavlja. Jedli smo zelo dobro domačo 
hrano. Večer pa je prišel prehitro in že smo se 
morali posloviti od prijaznih Korošcev.

Katja Tabernik



NAPOVEDNIK
dogajanj v avgustu in septembru

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

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

Delo na polju in vrtu je v polnem teku, 

zato vam po ugodnih cenah nudimo bogat izbor 

semenskih vrečk  vrtnin, zemljo, korita 

in sadike za nasajanje ter še mnogo drugega.

Novost v Kmetijski zadrugi Cerklje je 
PRENOVLJENA TRGOVINA V VOKLEM. V mesecu juniju 

in juliju vam še posebej ponujamo ugodne nakupe v vseh 

naših poslovalnicah. Za vsakega se bo našlo kaj.

V tokratni akcijski ponudbi bomo imeli razna škropiva in krmila, 

artikle podjetja Scala za boljše delo v hlevu, Mineral za vzdrževanje 

kondicije rastlin in nekaj iz gradbeništva.

IZ NAŠEGA PROGRAMA:
PROGRAM ZA KMETIJSTVO 

● Odkup in prodaja mleka ● Odkup in prodaja živine
● Odkup in prodaja poljščin ● Krmila ● Gnojila ● Kmetijska

semena ● Program za varstvo rastlin ● Več vrst 
profesionalnih čistil za mlekovode in sredstev za odpravljanje

težav pri živalih iz proste prodaje.

PROGRAM ZA DOM IN VRT 
● Sadike ● Lončnice ● Gnojila ● Program za varstvo rastlin 

● Orodje za dom in vrt ● Hrana in oprema za male živali 
● Gradbeni program ● Program za ekološko vrtnarjenje 

● Program zdrave domače hrane s slovenskih kmetij (domači
rezanci, keksi, vino, jabolka ...)

Dela na polju, v vrtu in druga so v polnem teku, zato vam 
po zelo ugodnih cenah nudimo gnojila in tudi cement. 

V akciji od 21. julija do 20. avgusta 
MLEČNI FILTRI RAZLIČNIH DIMENZIJ

Novost v Kme  jski zadrugi Cerklje 
PRENOVLJENA TRGOVINA V VOKLEM

Julija in avgusta vam nudimo še posebej ugodne nakupe v 
vseh naših poslovalnicah. Za vsakega se bo našlo kaj.

S kolesi na pot – 4. avgusta se bodo kolesarji podali z Gmajnice v 
Komendo in naprej v Adergas, na Pšato in potem nazaj v Komendo.

Kako je pri sosedih – Kolesarji se bodo na krožno vožnjo na ogled 
kako je pri sosedih podali tudi 18. avgusta. Na pot  bodo odšli iz Ko-
mende, nadaljevali proti Cerkljam v Vodice do Suhadol in nazaj v 
Komendo.    

V Volčji Potok… - Zanimiva kolesarska pot bodo tudi 25. avgusta. 
Izpred Scorpia v Mostah bodo krenili najprej v Volčji Potok, od tam pa 
skozi Radomlje v Vodice in naprej v Topole pa domov v Komendo.   

Z avtobusom – Tudi upokojenci DU Komenda bodo 1. septembra z 
avtobusom odšli na Srečanje upokojencev Gorenjske 

Na Zelenico – Tisti, ki se raje podajo na  krajše ali malo daljše pohode, 
bodo 3. septembra morda izbrali pohod na Ljubelj in Zelenico. 

Dirka na 10 kilometrov – Zanimivo tekmovalno prireditev načrtujejo 
v kolesarski sekciji 8. septembra. Dirka na 10 kilometrov bo poteka-
la na progi  Komenda – Zalog – Komenda.

Počitnice na morju – Če bi se 14.  septembra podali z avtobusom za 
sedem dni na morje, se obrnite na Društvo upokojencev Komenda.

Iz Suhadol – Kolesarji pa se bodo  na zanimivo vožnjo podali 15. 
septembra iz Suhadol. Pot jih bo vodila v Vodice, Polje, Mengeš, 
Radomlje in v Kamnik.

Šah - Šahovska sekcija ima že v programu 18. septembra Ekipno 
prvenstvo v I. osrednji slovenski šahovski ligi.  

Pohod – Zanimiv izlet za ljubitelje pohodov pa bo 24. septembra. Za-
četek jeseni bodo pohodniki obeležili s pohodom h Gradiškemu jezeru 
in v Lukovico.



Nagradna križanka

RAČUNOVODSKE STORITVE
za družbe, s.p. in društva

PRVI MESEC BREZPLAČNO
 MIBOS d.o.o.

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

Nagrade: 

1. nagrada: piščanec s prilogo za 4 osebe 
2. nagrada: polnjeni lignji s prilogo za 2 osebi
3. nagrada: pizza
4. in 5. nagrada: dopoldanska malica 

Odprto: ponedeljek – četrtek od 7.30 do 23; pe-
tek - sobota od 7.30 do 01.00;  nedelja-prazniki 
ZAPRTO

V Planinskem domu Planinskega društva Komenda na Podborštu ste vsak 
dan in vse dneve v tednu zaželeni. Zjutraj vas čaka jutranja kava, dopoldne 
malica, opoldne kosilo, jedi po naročilu,… Ob nedeljah prijeten izlet, spre-
hod, druženje s prijatelji, znanci ob živi glasbi.

Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA) pošljite 
na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda DO VKLJUČ-
NO 8. septembra. Na kuverto napišite: ime, priimek, naslov in pripišite 
Nagradna križanka. 

Nagrajenci križanke Planinski dom PD Komenda v Aplenci, Glasilu 
občine Komenda, številka 6-2011

1. nagrada – kosilo za 4 osebe – JANA BOŠTIČ, Sadarjeva ul.4, 1218 Komenda
2. nagrada – kosilo za 2 osebi – FRANC ŠTERN, Mlaka 7 A, 1218 Komenda
3. nagrada – kosilo za 1 osebo – IVANA GAŠPERLIN, Urhova ul. 8, 1218 Komenda
4. nagrada – malica – MAJDA CESAR, Moste 40 B, 1218 Komenda
5. nagrada – malica – IVICA OGOREVC, Križ 23 A, 1218 Komenda 

Čestitamo! Nagrade lahko uveljavijo nagrajenci na podlagi potrdila, ki ga 
bodo dobili po pošti in osebnega dokumenta v Planinskem domu
PD Komenda na Podborštu. 



član skupine belaplus

Ljubljanska 3c, Kamnik
01/839-47-97

brezplačna dostava po vsej Sloveniji
akcija velja do 15.5.2011 oz. do razprodaje zalog
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