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Kdaj in kako bo potekalo
priklju~evanje na kanalizacijo?
Vpra{anje smo zastavili ob~inskemu svetniku ter pod`upanu Mirku Kepicu in
vodji Re`ijskega obrata ob~ine Komenda Slavku Poglajnu.
Ugotovitev:
Pri obravnavi kanalizacije v ob~ini Komenda moramo upo{tevati, da imamo ta
trenutek v ob~ini dve kanalizaciji. Prva je `e
pred dvajsetimi leti in ve~ zgrajena me{ana
kanalizacija v Komendi, ki pokriva okrog
350 objektov. Ta kanalizacija se kon~a v
»~istilni napravi« s prelivom v potok P{ato.
Pri novi kanalizaciji pa je bila odlo~itev na
samem za~etku, da se gradi izklju~no
fekalna kanalizacija.

del bo priklju~en proti severu na vod, ki
pride iz Most, drugi del pa se priklju~uje
na kanal pri cerkvi.

Vzporedno s tem se je skupaj z
ob~ino Menge{ gradil kanal od
razbremenilnika P{ate v Meng{u
do ob~inske meje v sofinanciranju
50:50 in v vrednosti 75 milijonov
tolarjev za ob~ino Komenda.

Koliko tako imenovane primarne kanalizacije pa je bilo zgrajene v zadnjih nekaj
letih?
»Za~etek je bil v Mostah, kjer je bil zgrajen kanal pod dr`avno cesto od objekta
Ciba{ek do mostu ~ez P{ato in kratek del
pred Gostilno Kralj.
Naslednja kanalizacija je bila zgrajena ob
obnovi [olske ulice v Mostah od Gosti{~a
Jerman do {ole.

»Lani je bila v ob~ini zgrajena kanalizacija, ki bo sedaj omogo~ala prakti~no
priklju~itve vseh teh kanalov. To je kanalizacija od Poslovne cone mimo vasi
Žeje, mimo zahodnega dela Most,
po cesti »Bi~nice« do Suhadol in potem pod Suhadolami do ob~inske
meje z ob~ino Menge{ v Topolah.

Lani pa je bil grajen in letos zgrajen
tudi kanal od Avtopralnice v Mostah mimo trgovine Tu{ do kanala,
ki poteka iz Poslovne cone in se
Mirko Kepic in Slavko Poglajen: “Dve tretjini
primarnega omre`ja v ob~ini je `e zgrajenega” priklju~uje preko ~rpali{~a v Suhadolah.
Najpomembnej{e pa je, da se je z izgradNaslednja kanalizacija je na Gmajnici in
njo kanala od Poslovne cone do meje z
sicer od objekta {tevilka 96 do objekta
ob~ino Menge{, in z izgradnjo kanala in
Gmajnica {tevilka 89.
Najbolj ob{irna in razse`na `e
zgrajena kanalizacija je v vasi
Kri`. Ta je tudi povezana s tako
imenovanim povezovalnim kanalom od Kri`a do Most pri objektu
Ciba{ek.
Vse na{tete kanalizacije pa so se
gradile tam, kjer so se gradila ali
obnavljala cesti{~a z vso drugo
komunalno infrastrukturo. Vendar objektov ob teh kanalizacijah
do letos ni bilo mo~ nikamor
priklju~iti.«

Mirko Kepic
Potem je bil zgrajen kanal ob obnovi
ceste v Suhadolah; in sicer od kapelice
pri Avgu{tinu do cerkve v sredi{~u vasi. Ta
kanalizacija se sestoji iz dveh delov: severni

Kdaj pa se bodo torej na tem
obmo~ju lastniki objektov lahko
za~eli priklju~evati na te `e zgrajene kanalizacijske vode?

Vesele velikono~ne praznike,
lepo praznovanje, dobre spodbude in
trdno sodelovanje v prihodnje vsem
ob~ankam in ob~anom
ob~ine Komenda `elim

Župan Tomaž Drolec z
ob~insko upravo in
ob~inski svet Ob~ine Komenda
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V Suhadolah je osrednje ~rpali{~e

Vsem ob~ankam in ob~anom
želim vesele in doživete
velikono~ne praznike ter
obilo volje, mo~i, sodelovanja
in trdnega zaupanja
za vse prihajajo~e dni
Miha Novak,
na~elnik Upravne enote Kamnik
s sodelavci

Aplenca
povezavo na `e obstoje~o kanalizacijo v
Meng{u, ob~ina Komenda `e priklju~ila
na kanalizacijo oziroma na kanal, ki se
izteka v ~istilno napravo v Dom`alah.
Ob~ina Komenda je namre~ tudi 5-odstotni
lastnik ~istilne naprave Dom`ale. In prav
ta kanal omogo~a, da bomo letos vse te
kanalizacijske vode, ki smo jih doslej gradili
in `e zgradili v ob~ini Komenda, za~eli
priklju~evati na kanalizacijsko omre`je za
~istilno napravo.
Tako je predvideno, da se na kanalizacijsko omre`je letos priklju~ijo: celotna vas
Kri`, vsi objekti v Mostah ob vseh na{tetih
vodih, ju`ni del Žej in del Suhadol ob cesti
»Bi~nice« in v centru Suhadol ter ob cesti
proti Zarniku.
Na tem delu bo okrog 200 priklju~kov. Nista
pa {e usposobljena voda na Gmajnici in v
Mostah pri {oli, ker so potrebna {e nekatera
dela oziroma povezave za priklju~itev.
Kanalizacijo pa ima tudi obrtna cona Potok,
ki ima svojo ~istilno napravo. Le-ta pa bo

AKTUALNO
nih sredstev kohezijskih skladov.
V to pa sta vklju~eni dve glavni smeri in
sicer smer proti Nasov~am, ki se navezuje
na ob~ino Cerklje oziroma letali{~e Brnik,
in smer proti Klancu, ki se prav tako preko
Zaloga navezuje na ob~ino Cerklje.«
Kdo pa ima oziroma bo imel v ob~ini na
skrbi vse kar sodi v kanalizacijo?
»V zvezi s tem je pri konstituiranju novih
organov po volitvah ponovno imenovan
nov 10-~lanski odbor za gradnjo kanalizacije, ki bo obravnaval, ali recimo, pokrival
v tem trenutku prednostna obmo~ja, kjer
se predvidevajo priklju~itve in izgradnje
v tem obdobju. Ta odbor bo predlagal
dinamiko
in vrstni red, kar pa bodo svetniki potem
obravnavali in s sklepanjem vrerificirali pri
sprejemanju letnih ob~inskih prora~unov.
Odbor sestavljajo:
Mirko Kepic, Slavko Poglajen, Roman
Dobnikar, Roman Gro{elj, Janez Kimovec,
Jo`e Su{nik, mag. Stanislav
Zarnik, Miha Repnik, Toma`
Lamov{ek in Bernarda Pavlini~.
Na zadnji konstitutivni seji je bil
za predsednika imenovan mag.
Stane Zarnik, za podpredsednika pa Toma` Lamov{ek.«
So kak{na osnovna pravila
za bodo~e priklju~evanje `e
znana?

kasneje, ko bo preko Potoka povezava
s centralno ~istilno napravo v Dom`alah
oziroma bo zgrajen krak proti Nasov~am in
povezava z ob~ino Cerklje, ukinjena.«
In kako potem v nadaljevanju?
»V leto{njem letu se predvideva izvedba
kanalizacije novega naselja Gmajnice od
objekta {tevilka 89 do biv{e trgovine Vele v
Komendi. Na ta kanal bosta priklju~ena `e
zgrajen kanal in tudi novo naselje Gmajnica. Zgradil se bo kanal od transformatorske
postaje Moste-sever do gasilnega doma v
Mostah in priklju~ek od Most preko Tunjice
do tega kanala. Ta kanal se gradi na osnovi
urbanisti~ne pogodbe z investitorjem ve~
stanovanjskih objektov na tem obmo~ju.
Letos se nadaljujejo na~rtovanja kanalizacij
in sicer predvsem povezave glavnega
kanala od Poslovne cone do Topol s tako
imenovano ~istilno napravo v Komendi.
S tem bomo najve~ naredili za o~i{~enje
potoka P{ate. Na~rtuje se kanalizacija v
preostalem delu Most, Suhadol in Žej.
Za naslednje leto pa bo treba {e dolo~iti
prednostni red tako za na~rtovanje kot za
izgradnjo. To pa bo odvisno od mo`nosti za
pridobivanje denarja iz projekta nepovrat-

»Znano in vsekakor pomembno
je, da koncept izgradnje kanalizacije opredeljuje, da vsak
objekt dobi en (1) meter kanalizacijskega voda v gradbeno
parcelo zaradi priklju~ka. Od
tod do objekta oziroma do izhoda fekalij iz
objekta pa bo lastnik sam, v lastni izvedbi,
zgradil priklju~itev na `e zgrajeni kanalizacijski vod. Ob~ina torej ne bo predpisovala
oziroma ne bo dolo~ala lastnikom objektov
izvajalca. Bo pa upravljalec kanalizacije
(Komunalno podjetje Kamnik) pred zasutjem in izdajo soglasja za priklju~itev
opravil ogled ter testiranje priklju~ka; tako
imenovani verificirani tehni~ni prevzem.«
Lahko okvirno re~eta tudi, kolik{en bo
vsaj pribli`ni znesek za priklju~nino?
»Priklju~nina se bo pla~evala oziroma
zara~unavala za vse objekte, ki se bodo
sedaj priklju~evali, v skladu z ob~inskim
odlokom o prispevku za raz{irjeno reprodukcijo pri vodooskrbi in povra~ilu
za priklju~ke na podro~ju vodooskrbe
in kanalizacije. Ta trenutek zna{a ta
priklju~nina 1030 evrov. Se pa vsak mesec
usklajuje z inflacijo. Pri tem pa velja poudariti, da noben priklju~ek ne bo prakti~no
izveden (priklopljen), dokler ne bo pla~an
(pla~ana priklju~nina).«
Ali bo to mo~ pla~ati v obrokih? Tak{ne
pobude in razmi{ljanja se namre~ `e
sli{ijo.

Glasilo ob~ine Komenda 3/2007
»Ko bomo imeli vso dokumentacijo, da
bomo lahko ob~ane pozvali na priklju~itev,
ta rok, ki ga bo odbor dolo~il, ne bo kraj{i
od pol leta. In ko bodo pogoji izpolnjeni,
bo v tem polletnem roku tudi obvezna
priklju~itev. Torej velja, da bo vsakdo imel
najve~ 6 mesecev ~asa, da vsak mesec namenja doma del denarja za pla~ilo
priklju~ka. Potrebni denar za priklju~itev
bo torej moral zbrati v pol leta od takrat,
ko bo dobil odlo~bo za priklju~itev. Vsako druga~no razmi{ljanje o obro~nem
odpla~evanju pa bi zadevo razvleklo na
najmanj eno leto. Primer: pol leta ~asa za
priklju~itev, potem pa {e pol leta za recimo
6-mese~no obro~no pla~evanje.
Sicer pa morda {e to: Ka`e, da bodo prvi
upravi~enci za priklju~itev na kanalizacijo
`e dobili odlo~be v dobrem mesecu. Potem
pa bodo imeli pol leta ~asa za pla~ilo in
priklju~itev na kanalizacijsko omre`je.
In {e nekaj. To bo priklju~evanje izklju~no
fekalne kanalizacije na kanalizacijski sistem. Priklju~evanje meteorne
kanalizacije pod nobenim pogojem ne bo
dovoljeno in pred prevzemom in tehni~no
verfikacijo bo natan~no pregledana izvedba lastnika objekta.«
Vemo, da so po izgradnji komunalnih vodov ~ez ~as potrebna razli~na
vzdr`evalna dela. Takrat je zelo pomemben kataster tovrstnih komunalnih
naprav. Bo ob~ina imela kanalizacijski
kataster?
»Za vsak novo zgrajen kanal oziroma
kanalizacijo se naredi popoln kataster
z vsemi vi{inami, ja{ki in kri`anji ostalih
komunalnih vodov.«
Koliko primarne kanalizacije je danes
`e v ob~ini po gradnji v zadnjih letih,
nekaj pa je bilo zgrajene pred dobrimi
20 leti?
»Od Poslovne cone do Topol je zgrajene
4200 metrov, na Kri`u 5 kilometrov vklju~no
z Mostami, odsek Moste – Suhadole je dolg
okrog 800 metrov, [olska ulica 300 metrov,
na Gmajnici in manj{i odseki pa merijo
skupaj dobre pol kilometra. Skupaj s {e
izpred dobrih 20 let zgrajeno kanalizacijo
je tako trenutno v ob~ini dobrih 10 kilometrov kanalizacijskih vodov tako imenovane
primarne kanalizacije, do katere pa je
treba {e speljati razvode in nanje potem
tudi priklju~ke; razen `e zgrajenih na pred
dvema desetletjema zgrajenim kanalizacijskim vodom.
Sicer pa bi na ta na~in lahko rekli, da
primarno zgrajeno omre`je pokriva danes
nekako dve tretjini naseljenega obmo~ja
ob~ine. Tako ostane {e 5 do 6 kilometrov nepokritega obmo~ja s primarnim
omre`jem. Potreben pa bo seveda {e
razvod in priklju~ki nanj.«
Andrej Žalar
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@UPANOVA BESEDA
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@upan Toma‘ Drolec:

”Najve~ja skrb izparinam
iz MBO”
Lokacija MBO za Gorenjsko naj bi bila dolo~ena do konca aprila letos. – Tisti,
ki prepri~ujejo o vra~anju kmetijskih subvencij, naj povedo, kje in kdaj so jih `e
doslej kmetje vra~ali zaradi MBO. – Hipodrom v Suhadolsko jamo? Kak{en?
Saj je {e za sedanjega, ki ni po standardih, premajhna.
Odlaganje komunalnih odpadkov je prav
gotovo tema, ki zadnje obdobje najbolj
razburja ob~ane.
»Naj poudarim, da je zakonodajalec ob~inam
nalo`il, da moramo ravnanje z odpadki prilagoditi evropskim standardom. Žal tudi tokrat
na tem podro~ju (kot obi~ajno) zamujamo;
vendar ne samo v na{i ob~ini, ampak kar v
celi dr`avi. Najdlje so pri tem na Dolenjskem,
dobro ka`e na [tajerskem, tudi prestolnica
je poskrbela zase. Dale~ zadaj pa smo na
severnem koncu obljubljanske regije, kjer nam
dru`bo delajo {e Gorenjci.
Na Gorenjskem so `e pred skoraj desetletjem ustanovili tako imenovani
Konzorcij CERO, v katerem pa ni bilo
Komende?
»Takrat so bile v CERU vse ob~ine razen
Tr`i~a, Kamnika in Komende. V Kamniku in
Komendi smo odpadke odva`ali (in jih {e
sedaj) na ljubljansko Barje. Pogodba za Barje
pa se nam sedaj izteka. Odvoz nanj pote~e
31. 12. 2008. Ves ~as smo upali, da nas bodo
Ljubljan~ani s svojo MBO vzeli pod okrilje,
da bomo sovlagatelji in bomo {e naprej k
njim vozili komunalne odpadke. Vendar je
ljubljanska MBO `e »polna«, celo zanje prepolna. Tako smo Kamnik in Komenda izpadli
iz projekta.
Že pred leti smo sami skupaj s Publicusom
za~eli razmi{ljati, da bi za potrebe Kamnika
in Komende zgradili manj{i MBO. Odgovor z
Ministrstva pa je bil, da za MBO, ki bi pokrival
manj kot 80 do 90 tiso~ prebivalcev, nimamo
pogojev za pridobitev nepovratnih sredstev
od dr`ave in iz kohezijskih skladov. Posku{ali
smo se ponovno dogovoriti z Ljubljano in z
gorenjskimi ob~inami. A do prave pogodbe
z ob~ino Tr`i~, kjer smo pri~akovali, da se
bomo lahko vklju~ili v njihov MBO, ni pri{lo.
Po volitvah je namre~ tudi tr`i{ki MBO »padel«.
Zato smo v Komendi za~eli razmi{ljati o MBO
in sicer o tak{nem, ki bi ustrezal merilom za
pridobitev nepovratnih sredstev.«
Sli{ati pa je, da se slika na tem podro~ju
zadnje ~ase na Gorenjskem spet nekako
nanovo oblikuje.
»V gorenjskih ob~inah je 285.000 prebivalcev.
Na zadnjem sestanku CERO v Radovljici
smo sli{ali, da bo MBO na tromeji Tr`i~, Naklo, Radovljica (~e bo) za potrebe 130.000
prebivalcev. Po na~rtih bi mi gradili MBO za
najve~ do 150.000 prebivalcev. Na sestanku
v Radovljici smo ugotavljali, da en sam projekt
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MBO na Gorenjskem ni izvedljiv. Zgraditi bi
bilo potrebno dva. Enega smo ponudili mi z
izgradnjo v Suhadolski jami ter z odlaganjem
okrog 30 odstotkov neuporabnih odpadkov
na Mali Me`akli v ob~ini Jesenice, s ~emer
se jeseni{ki `upan Toma` Mencinger strinja.
Na{a ponudba je zato trenutno najbli`ja cilju
med sicer sedmimi ponudbami. Kar sedem
ob~in je namre~ pripravljeno graditi MBO.
Stoodstotni (vklju~no z odlaganjem ) sta le
jeseni{ka in tr`i{ka skupaj z Naklim na tromeji.
V Radovljici pa smo se dogovorili {e, da bo
Konzorcij CERO tudi za nas in Ob~ino Kamnik
pripravil ponudbo za skupno re{evanje te
problematike. Odlo~itev gorenjskih ob~in kje
in v kak{nem vrstnem redu naj se gradijo MBO
na Gorenjskem pa bo znana konec aprila, ko
bomo preu~ili vseh sedem ponudb. Domnevamo, da bo na{a ponudba ena izmed dveh,
za kateri se bomo gorenjski `upani odlo~ili.«
Veliko pomislekov je vzbudil na samem
za~etku MBO v Suhadolski jami posebno
zaradi prometa.
»^e kot kriterij vzamemo 130.000 prebivalcev
za MBO v jami, lahko ugotovimo, da je ve~ kot
polovica teh ob~anov na na{em vzhodnem
delu (Kamnik, Dom`ale, Lukovica, Morav~e,
Trzin, Menge{) in bi promet potekal izklju~no
iz vzhodne smeri; torej le v manj{i meri po na{i
ob~ini in mimo vseh naselij. Danes Publicus v
na{i ob~ini odpadke pobira z dvema voziloma,
dom`alski Prodnik pa v vseh ostalih ob~inah
s {tirimi. Skupaj torej 6 vozil. S {estimi vozili
bi v MBO Suhadolska jama tako zvozili ve~
kot polovico odpadkov. Na ostalo polovico
pride {e 6 vozil; skupaj tako 12. Pa dodajmo
k tem recimo {e »8 rezervnih« vozil. Tako jih je
skupaj 20, od katerih jih polovica (10) prihaja iz
vzhodne smeri, drugih 10 pa z na{e zahodne
strani. Prepri~an sem, da 10 deset dodatnih
tovornjakov ne more povzro~iti v na{i ob~ini
nevzdr`nih prometnih razmer.«

datke o MBO, ki smo jih obiskali pred letom.
Poobla{~enemu Zavodu za zdravstveno
varstvo Maribor smo predstavili tehnologijo
teh MBO in prvi odzivi so, da je tehnologija
zelo dobra. Podatke iz Italije smo dali v
presojo navedenemu Zavodu za zdravstveno
varstvo, ki bo dodatno preveril izpuste iz
na~rtovane MBO.
Z rezultati vas bomo vsekakor seznanili. Pri
tem pa na Ministrstvu za okolje in prostor `e
sedaj ugotavljajo, da so evropska merila tudi
glede izparin iz MBO stroga, obratujejo pa `e
v Italiji, Franciji, v Nem~iji in drugod, kjer so v
Evropi j najstro`ja merila za varstvo narave.
V Suhadolah bo uporabljena najnovej{a
tehnologija, tako da bi morali biti izpusti {e
manj obremnjujo~i, kot v `e zgrajenih MBO
po Evropi. ^e pa bi se izkazalo (v kar mo~no
dvomim), da parametri izpustov prekora~ujejo
dovoljene ravni, se izparine lahko kondenzirajo in predajo centralni ~istilni napravi, kar
sem omenil `e prej.«
Sli{i se, da se v ob~ini pobirajo podpisi
proti MBO, da bi kmetje morali vra~ati
subvencije in podobno...
»Seznanjen sem, da je prek Civilne iniciative ustanovljena skupina, ki pobira podpise
proti postavitvi MBO. Sli{al sem tudi za
prepri~evanja, da bo zemlji{~e okrog MBO
tako zastrupljeno, da bodo kmetje morali
vra~ati kmetijske subvencije. Za te trditve
ni nobene osnove, saj do danes {e nih~e ni
postregel s podatkom, kak{ne so strupene
snovi, v katerem MBO se to dogaja in v kateri
dr`avi. Skratka, gre za zlonamerno {irjenje
neresnice.
Prav tako sli{im, da bi bil v Naklem, v urbanem naselju, tak{en projekt ~isto primeren,
v suhadolski jami, ve~ sto metrov od najbli`je
hi{e, pa bi bil MBO mote~?

»Trenutno me najbolj zanima, kaj bo izparevalo iz MBO. Za primerjavo naj povem, da v
enem letu iz MBO izpari v zrak toliko vode,
kolikor je pribli`no prebivalci na{e ob~ine iz
vodovodnega sistema porabijo na mesec. To
je pribli`no 30.000 m3. ^e bi se pokazalo, da je
ta koli~ina {kodljiva za okolico, se z dogradnjo
lahko ta para kondenzira in potem odpelje v
centralno ~istilno napravo.

Nekateri bi v jamo postavili hipodrom. Kdor
tako misli, trdim, da {e ni videl hipodromov
po Evropi. Sicer pa je Suhadolska jama
premajhna celo za sedanjo podstandardno
velikost komendskega hipodroma, kaj {ele za
Konjeni{ki center. In nenazadnje za primerjavo
in podkrepitev: Ljubljanski MBO se gradi manj
kot kilometer od naselja vsem poznanega
elitnega naselja Murgle. ^udim se, da tako
Topolcem kot Suhadolcem ne zaudarja po
kurjih farmah, ki so neprimerno bli`e, kot pa
ta na~rtovani MBO.«

Iz Italije smo `e dobili naro~ene tovrstne po-

Andrej Žalar

Pa imate morda vendarle kak{ne pomisleke glede te MBO?

ODMEVI

Aplenca
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Stopimo skupaj Suhadolska jama – odpadki
to~ka
in zdru`imo sile Razgledna
Razglednih to~k je lahko ve~. Pomen- tej jami odlagali odpadke {e do 31.12.2007.
Usmerimo jih produktivno tja, kjer
imamo primerjalno prednost in prepri~an
sem, da je za na{e razmere to razvoj
konjeni{kega turizma in ne obdelava
odpadkov. Ekolo{ka renta je mikala `e
biv{ega tr`i{kega `upana in tudi sedaj
se ne cedijo sline po njej samo na{emu
`upanu. Iz zanesljivih virov sem namre~
izvedel, da se bo za obdelavo odpadkov
potegovala tudi ob~ina Naklo, ki je za
razliko od na{e pripravljena ponuditi tudi
deponijo za odpadke. Glede na to, da
so kapacitete deponije na Mali Me`aklji
`e skoraj zapolnjene, je to pomembna
ponudba. Poleg tega ob mnogih drugih
`e obstoje~ih skladi{~ih {e ena podobna
stavba sploh ne bo opazna. ^e gledamo
s transportnega vidika, je Naklo nekje na
sredini Gorenjske, tik ob avtocesti in {e v
neposredni bli`ini najve~jega gorenjskega
mesta. To pomeni manj preva`anja smeti
in tudi minimalno {tevilo smetarskih tovornjakov skozi na{o ob~ino. Vse to dale~
presega na{o ponudbo in ~e se bomo
spustili v smetarsko vojno, bomo samo
po nepotrebnem vznemirjali na{e prebivalstvo, zapravljali denar za projekte in
na koncu bitko izgubili.
Zato je bolje, da vso na{o energijo
usmerimo v izgradnjo turisti~ne infrastrukture. Za ureditev konjeni{kih, kolesarskih
in pe{poti ne potrebujemo mnogo denarja, kajti ve~ina od njih je `e zgrajenih,
le obnoviti in povezati jih moramo. Za to
pa potrebujemo ~as in najbolje bi bilo, da
takoj za~nemo. Kako sanirati Publikusovo
jamo za sortiranje odpadkov? Ta sortirnica
bo po izgradnji centralne obdelovalnice
odpadkov za celo Gorenjsko izgubila svoj
pomen. Zato jo bo Publikus z dobi~kom
prodal ali pa bo postal eden od delni~arjev
novega modernega hipodroma. Pri tej
zgodbi pa bi bilo zelo pametno posnemati
Dunaj~ane, ki so k izgradnji hipodroma
pritegnili ameri{kega investitorja, ki je
omogo~il mednarodno udele`bo na konjskih dirkah, ki so trikrat na teden in ne
trikrat na leto. Poleg tega se zaradi konjskih
stav in avkcij tam pretaka ogromno denarja.
To posledi~no pomeni, da tja pridejo bogati ljudje, ki sklepajo
velike posle in tudi
mnogo tro{ijo. Kak{ne
veli~astne mo`nosti za
razvoj turizma!
Pavel [mid
Župan naj nadaljuje dogovarjanje s predstavniki
gorenjskih ob~in, so na
zadnji seji ob~inskega
sveta Komenda potrdili
ob~inski svetniki.

sko najbli`ja ji je vizuelna, to je tisto, kar
vidijo na{e o~i. In na{e o~i, o~i ob~ank in
ob~anov imajo najve~ videti, ~e gledajo
neurejeno zbiranje odpadkov iz Kri`a na
Drnovo. Ostala ~utila, za vonj in za hrup,
so bila v preteklosti najbolj obremenjena
za prebivalce Most in Suhadol. Za vse
ostale, za novodobno ekolo{ko osve{~ene
dr`avljane, je bilo dovolj `e neurejenost
zbiranja in odlaganja industrijskih, gradbenih, `ivilskih in drugih odpadkov v Suhadolski jami. Brez nadzora se je odlagalo,
skladi{~ilo, prekladalo, saj za jamo ni bil
izdelan in sprejet prepotreben lokacijski
na~rt.
Na dan pisanja tega ~lanka je stanje, po
uradnih podatkih pridobljenih na Agenciji
RS za okolje, naslednje.
Publicus-u, d.o.o., Vodovodna 97,
1000 Ljubljana je Ministrstvo za okolje
in prostor RS, Agencija RS za okolje dne
27.07.2005 potrdilo na~rt {e neizvedenih
del za odlagali{~e inertnih odpadkov v Suhadolski jami. V okviru tega na~rta naj bi v

Uspe{no zbiranje
podpisov
Odbor za ohranitev kvalitete
pode`elskega bivalnega okolja v teh
dneh zaklju~uje z uspe{no akcijo zbiranja
podpisov proti izgradnji regijske sortirnice
odpadkov (postaje MBO) na Drnovem.
Odziv je presegel najoptimisti~nej{a
pri~akovanja, {tevila podpisov pa ne bi
smel spregledati nih~e izmed ob~inskih
mo`, ki se zaveda, da mora opravljati delo
po volji in `eljah svojih volivcev. Ob tem se
iskreno zahvaljujemo vsem sokrajanom, ki
ste nam v na{ih prizadevanjih pomagali ter
izrazili podporo in nas tako prijetno sprejeli, kar nam je v veliko spodbudo za na{e
nadaljnje delo.
[e naprej bomo skrbno spremljali delo
ob~inskih organov glede dejavnosti v Suhadolski jami ter na drugih podro~jih in se
zavzemali za ohranitev kakovosti `ivljenja
v na{i ob~ini.
Za Odbor Ivanka [pende

Publicus d.o.o. bo po prenehanju odlaganja dol`an, po sprejetem na~rtu, izvesti
{e vsa zapiralna dela in skladno z Uredbo
o odlaganju odpadkov na odlagali{~ih bo
sledil in{pekcijski pregled. V primeru, da
bo ugotovljeno, da so vsa dela izvedena,
bo Agencija RS za okolje izdala odlo~bo
o zaprtju odlagali{~a in Publicus-u d.o.o.
nalo`ila vzdr`evanje in varovanje zaprtega
odlagali{~a, izvajanje obratovalnega
monitoringa odlagali{~a, redne preglede
stanja telesa zaprtega odlagali{~a in
izdelavo poro~ila o stanju odlagali{~a in
opravljenih predpisanih meritvah za posamezno koledarsko leto. Publicus d.o.o. bo
moral na zaprtem odlagali{~u zagotavljati
izvajanje meritev, dokler bo Ministrstvo za
okolje in prostor RS ocenjevalo, da emisije
iz zaprtega odlagali{~a lahko {kodljivo
vplivajo na okolje. Torej na obmo~ju telesa
odlagali{~a {e vsaj nekaj ~asa (in brez
dodatnih raziskav) ne bo mo`no graditi
novih objektov.
Re{et d.o.o. Kranj, Huje 9, 4000
Kranj ima na lokaciji ‘’Suhadolske jame’’
dovoljenje za predelavo gradbenih odpadkov {t. 35428-14/2003, izdano dne
20.04.2005, z veljavnostjo do 30.05.2010.
BIOTERA d.o.o. Dom`ale, Cesta
talcev 8, 1230 Dom`ale ima za isto lokacijo pridobljeno potrdilo za zbiranje odpadkov {t. 35469-25/2006-4.z dne 20.06.2006,
z veljavnostjo do 20.06.2010.
Publicus d.o.o. ima v Suhadolski jami
najdalj{o bivalno dobo. Svojo dejavnost je
v njej pri~el izvajati v za~etku devetdesetih
let, ko se je tedanje javno Komunalno
podjetje Kamnik olastninilo in postalo ve~
ali manj zasebno podjetje. Z prodajo
mehanizacije za zbiranje odpadkov je po
pogodbi med Izvr{nim svetom ob~ine
Kamnik, Komunalnim podjetjem Kamnik
in Publikusom (lastnik je bila avstrijska
dru`ba) dejavnost zbiranja in sortiranje
odpadkov pre{lo na Publicus.
V Suhadolski jami je bil name{~en stroj
za stiskanje odpadkov, ki je zmanj{eval
volumen odpadkov. Zmanj{ani volumen
je pomenil tudi zmanj{ani stro{ek za odpadke, ki so jih, tako kot {e danes, odva`ali
na ljubljansko Barje. V jami se je vr{ilo
ro~no odbiranje odpadkov, kar je bil takrat
eden od prvih poiskusov lo~enega zbiranja
gospodinjskih odpadkov. Ob~ina Kamnik
je v tistem obdobju med prvimi v Sloveniji
pristopila k lo~evanju odpadkov. Obiskal
in ogledal si jo je celo takratni minister za
okolje in prostor. Pred tem si je delegacija
ob~inskega vodstva in Komunalnega podjetja Kamnik ogledala na~in lo~enega zbiranja gospodinjskih odpadkov na Dunaju
in nekaj lokacij, kjer so zbirali, lo~evali in
nadaljevanje na naslednji strani....
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Neprijetna resnica ali kam s smetmi v ob~ini Komenda
Smeti – ogledalo na{e civilizacije in
razvojnih ambicij! Ob rob vse bolj zagretim
razpravam o na~inih re{evanja problemov
ravnanja z odpadki se je zbudila tudi civilna
iniciativa (Odbor za ohranitev kvalitete
pode`elskega bivalnega okolja), ki je v zadnjih tednih predvsem v Suhadolah, Mostah
in na Kri`u dobila zelo mo~no podporo. Že
od za~etka smo akcijo podprli tudi komendski lovci, saj se kot varuhi narave {e kako
dobro zavedamo daljnose`nosti razli~nih
posegov v prostor. V nadaljevanju `elim na
kratko opozoriti - tudi v imenu omenjenega
Odbora - na nekatere bistvene vsebinske
pomisleke, ki zadevajo namere ob~ine v
zvezi s centrom MBO.
Obmo~je, kamor naj bi postavili MBO, je
raven, odprt prostor z intenzivno kmetijsko
nadaljevanje s prej{nje strani....

predelovali gospodinjske odpadke. To je
bilo pred pribli`no petnajstimi leti.
V prvem mandatu ob~ine Komenda
se je na ob~ini zglasilo kar nekaj dru`b,
doma~ih, s tujim kapitalom, ki so ponujale
tisto, kar se danes bolj u~eno re~e kot
center…. Eno od njih je bila podru`nica
belgijske dru`be, multinacionalke, ki je
predlagala zbiranje in predelavo razli~nih
plo~evink, nenevarnih odpadkov. Imeli so
zelo nazoren prikaz, od plo~evinke do predelane snovi, ki se odlaga na odlagali{~u.
Pripravljeni so bili sofinancirati lokacijski
na~rt. Projekt z nazivom Izgradnja centra za
prevzem, sortiranje in fizikalno – kemijsko
predelavo odpadkov do njihovega uni~enja
oziroma predelave je bil predstavljen svetnicam in svetnikom komendskega odbora za
komunal, ceste, urejanje prostora in varstva
okolja na seji odbora dne 16.10.2002. To
je bilo pred manj kot petimi leti.
Suhadolska jama je ostala tak{na kot jo
nazorno prikazuje fotografija iz naslovnice
ob~inskega glasila. Že dolgo je tak{na in
ni~ ji ne ka`e, da bo kmalu druga~e, da
bo na{ odnos do okolja pre{el od besed k
dejanjem. Odlo~itev za zapiranje jame, za
zasutje jame, za dejavnosti v jami do konca
junija 2010 je bila na ob~ini in v podjetju Publicus `e sprejeta. Tako si lahko razlagate
vsebino tega ~lanka.
Stro{ki za odlaganje inertnih odpadkov iz gradbeni{tva in industrije,
za ilovino iz poslovne cone, najemnina
dveh dru`b z dovoljenji za dejavnosti v
Suhadolski jami so zanesljiv prihodek v
prihodnjih letih. Ob~ina se od zasebnih
dru`b razlikuje po odnosu do kapitala, do
davkopla~evalskega denarja. Ta mora biti
konzervativen, vsak korak mora biti dobro
premi{ljen in strokovno utemeljen. V prihodnjih letih postopoma vrnimo vsaj del,
~e ne celoto Suhadolske jame na Drnovem
kmetijstvu. V to smo se zavezali v preteklih dolgoro~nih planih ob~ine Kamnik, a
obljubo sebi v {kodo nismo uresni~ili.
mag. Stanislav Zarnik
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pridelavo v bli`ini, vodovarstveno obmo~je
z blagim re`imom varovanja in sorazmerno
blizu naselij. Za zadnjih letih je postalo tudi
priljubljeno obmo~je rekreacije. Obrat MBO
odpadkov bo seveda imel opazne vplive
na okolje. Para, plini, fini prah, dolo~ena
mera hrupa in smradu je pri teh objektih
pri~akovani u~inek, seveda v odvisnosti od
vremenskih razmer. Dova`anje in odva`anje
materialov bo dodatno okrepilo cestni
promet, ki pa bo (poleg tistega za obe
poslovno-proizvodni coni) izdatno obremenjeval obstoje~e in predvidene prometnice. Zato lahko pri~akujemo du{enje v
prometnih konicah, dalj{i ~as dostopa
do delovnih mest za ve~ino prebivalstva.
Zaradi bistveno pove~anih okoljskih obremenitev se bo kakovost `ivljenja nesporno
poslab{ala. Kmetijstvo v bli`njem pasu
ne more ra~unati na kriterije integrirane
pridelave. Rekreacije na Drnovem ne bo
ve~. Izgled pokrajine bo z zazidavami
mo~no spremenjen. V zameno za spremenjeno in poslab{ano okolje ponuja
vodstvo ob~ine ekonomski profit in celo
neke vrste rento. Za slednje `al ni zakonske
podlage. Ob~ina bi s projektom sicer dobila
dolo~ena finan~na sredstva, toda zavedati
se je treba tudi pasti. Obremenitve okolja
so dokazljiva {koda in to utegne biti za
ob~ino tudi zelo drago. Razva`anje »proizvodov« iz MBO na oddaljene lokacije bi se
hitro dokazalo kot neekonomi~no. Te`nja
(in – jasno – tudi podpora) dr`ave pa je
namenjena celovitim re{itvam; torej naj bi
bilo v bli`ini tudi se`igalnica in odlagali{~e
velikih kapacitet. Ne nazadnje se je treba

vpra{ati, ali obstajajo bolj{e alternative.
Živimo na omejenem prostoru, ki ne prenese vsakovrstnega eksperimentiranja. Ob
ekonomskih tveganjih, tehni~no-tehnolo{ki
nedore~enosti, regionalni neusklajenosti,
prostorski in energetski potratnosti, vizualnem in funkcionalnem razvrednotenju je
skrajni ~as za trezen premislek in ustavitev
na~rtov, ki ne morejo biti razvojna perspektiva. Izhodi{~na kalkulacija v teh primerih
bi morala biti kakovost okolja, cena zdravja
in dolgoro~na trajnostna raba prostora.
Najprej je potrebno zmanj{ati koli~ino ustvarjenih odpadkov. Okoljsko in ekonomsko
osve{~ene dru`be so `e pred desetletji pristopile k lo~enem zbiranju odpadkov. Vrsta
odpadkov je lahko brez posebnih procedur
`e tudi sekundarna surovina (papir, steklo,
kovine, les, nekatere vrste plastike, organski odpadki za kompost ipd.). Volumen
odpadkov se bistveno zmanj{a, promet je
enosmeren, potrebne so bistveno manj{e
prometne povr{ine, ekonomika ravnanja
pa bolj{a (ve~ji izkoristek iz odpadkov in
manj vlo`ene energije). Lo~eno zbiranje
je mogo~e urediti v kratkem ~asu in z bistveno ni`jimi stro{ki. Seveda {e vedno
ostane problem odpadkov, ki jih je pa~
potrebno deponirati, a s ~im manj dodatnih
manipulacij. Za te seveda potrebujemo
urejena smeti{~a, priporo~ljivo ve~jega
(regionalnega) obsega, vendar nikakor
na lokacijah, ki bi bile okoljsko sporne in
bi dolgoro~no predstavljale gospodarsko
oviro. Na Drnovem pa to zanesljivo ni!

Vest mi veleva: »Ne!«

ob~ine: od Ozkih del, kjer nastaja oziroma
je v na~rtu Poslovna cona Komenda v
izjemnem obsegu, do zidav prevelikih, neprimernih in na nepravih krajih postavljenih
poslovnih in drugih stavb, prav posebej pa
na~rtih v zvezi z MBO (Mehansko Biolo{ko
Obdelavo odpadkov) v na{i ob~ini. Tovrstnim objektom in {e nekaterim drugim
pretiranim, prenagljenim, za ~loveka in
okolje mote~im in ne za na{o ob~ino nujno
potrebnim na~rtom sem dol`an v vesti re~i:
»Ne!« Prav posebej MBO, ki bo imela po
mnenju nepristranskih strokovnjakov trajne
{kodljive zdravstvene in druge posledice za
na{e ob~ane in ob~ino. Teh ne bo mogo~e
popla~ati z nobenim denarjem, ne za ceno
dviga kakovosti `ivljenja v na{i ob~ini
(odvisno, kako pojmuje{ to kakovost!?) in
drugih visokolete~ih prenagljenih na~rtov.
Prav posebej smo dol`ni misliti na to, kaj
bomo pustili otrokom, prihodnjim rodovom. Vest mi veleva, da MBO gotovo ne!
Odgovorni izberite raje kaj drugega, okolju
prijaznej{ega, primernej{ega Komendi in
njenim izro~ilom ter predvsem zdravega in
varnega za ~loveka, `ivalstvo in rastlinstvo.
^e je ~as!
Jo`e Pavli~

Nekdanji dekan Teolo{ke fakultete v
Ljubljani, mednarodno ugledni profesor
moralke dr. [tefan Steiner, je {tudente teologije pri predavanjih velikokrat opozoril,
da je najvi{je merilo za pravilnost oziroma
nepravilnost ~lovekovega ravnanja – vest.
Seveda, pravilno oblikovana. Tak{na, ki
zna prav videti ljudi, dogajanje in `ivljenjsko pomembne stvari okrog sebe. K temu
spada tudi ~lovekov odnos do so~loveka,
svojega bivalnega okolja, vseh `ivih bitjih,
kon~no tudi narave, stvarstva samega. To
je bilo ~loveku dano v smotrno izkori{~anje
za pre`ivljanje, pa tudi ohranitev in varovanje. Verni ~lovek ve, komu se ima
zahvaliti za ta velik dar. Zato nosi {e toliko
ve~jo odgovornost zanj. Na to opozarja tudi
pape` Benedikt XVI. v pravkar predstavljeni
apostolski spodbudi Sacramentum Caritatis (Zakrament ljubezni), v kateri pi{e tudi
o varovanju zdravega, se pravi ~loveku
prijaznega okolja: Kdor gleda na zemljo
kot na bo`je stvarstvo, ta zanj ni »nevtralna
resni~nost, gola snov, s katero lahko ~lovek
ravna, kot se mu zljubi«.
Žal se to dogaja na raznih koncih na{e

Za Lovsko dru`ino Komenda
dr. Jernej Zupan~i~, stare{ina
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Prvih 15 Lidlovih trgovin
Lidl je med prvimi postal »najve~ji ~lan dru`ine« v Poslovni
coni Komenda.
V teh dneh se Lidl vse pogosteje omenja
v javnosti. Kaj pravzaprav pomeni LIDL
v Ob~ini Komenda, smo vpra{ali vodjo
prodaje Gregorja Kosija.

na{ih storitev ter skrb za stalno zagotavljanje kakovosti, sve`ine in razpolo`ljivosti
izdelkov so tiste prednosti Lidla, ki so

»Pred kratkim je minilo pol leta, odkar
je v Žejah pri Komendi pri~el obratovati
logisti~ni center podjetja Lidl s centralnim
skladi{~em in upravo za vso Slovenijo.
Veseli smo dobrega sprejema, z ob~ino
pa nas `e od za~etka povezuje tesno
partnerstvo.«

Glasilo ob~ine Komenda 3/2007
prepri~ale `e ve~ kot sedem milijonov
kupcev v dvajsetih evropskih dr`avah. V
trenutno najsodobneje urejenih trgovinah
bomo tudi slovenskim potro{nikom med
drugim ponudili najbolj kakovostno in
sve`e sadje in zelenjavo po ugodnih cenah. Poleg ugodne stalne ponudbe bomo
vsak teden pripravljali akcije s {iroko izbiro
prehrambnih in neprehrambenih izdelkov
po izjemnih cenah. Za kupce
pa pripravljamo tudi {tevilna
presene~enja.«
Koliko trgovin na~rtujete?

Kak{en je program Lidla?
»Prodajna mre`a podjetja LIDL danes
obsega ve~ kot 7000 trgovin po vsej Evropi.
Na{ prodajni koncept temelji na na~elu preprostosti. Le-ta je v celoti podrejen potrebam, `eljam in prijetnemu nakupovanju
na{ih kupcev. Ohranjanje visoke ravni

Upravna enota Kamnik v letu 2006
lS kakovostjo, u~inkovitostjo in prijaznostjo do zadovoljstva strank
“Na{ zastavljeni cilj so zadovoljne stranke
in dobro opravljeno delo,” je dejal na~elnik
Upravne enote Kamnik Mihael Novak,
na~elnik ene med najbolj uspe{nimi upravnimi enotami v Sloveniji. Dobre uvrstitve
jim ni prinesla le prijaznost do strank, ampak mnogo bolj izmerljiva u~inkovitost – veliko {tevilo re{enih vlog v enem letu med
katerimi jih je ostalo zelo malo nere{enih;
vloge so bile re{ene v zelo kratkem ~asu
in to z razmeroma skromnim {tevilom
zaposlenih.

prebivalcev v ob~ini se pribli`uje magi~ni
meji 5000. Koncem leta 2006 nas je bilo
4762, lani pa 4678. Rodilo se je 63 otrok
(lani 59), torej gre pove~anju prebivalstva
pripisati tudi priseljene v ob~ino, vseeno
pa je ob samo 24 smrtih (lani 34) {tevilo
rojstev spodbudno. Na obmo~ju upravne
enote (ob~ina Kamnik in ob~ina Komenda)
je bilo lani sklenjenih 175 zakonskih zvez;
lani pa je stopil v veljavo Zakon o registraciji
istospolne skupnosti in registrirana je bila
tudi ena taka skupnost.

Poleg na~elnika Mihaela Novaka so na
tiskovni konferenci 22. februarja poro~ali
o delu svojih oddelkov {e: mag. Du{an @
umer, vodja Oddelka za upravne notranje
zadeve; Matja{a Pintar, vodja Oddelka za
prostor, gospodarstvo in kmetijstvo; Bogdana Ravnik Muratagi~, vodja Oddelka za
ob~o upravo in mag. Judita Mlinar Kern,
vi{ja svetovalka 1.

Skupno je bilo v letu 2006 na upravni
enoti v re{evanju 14.040 upravnih zadev,
re{enih je bilo 13.988, nere{enih pa le 82.
Pripomniti je tudi treba, da so bile nekatere
od njih vlo`ene ob koncu leta. V letu 2006
pa je bilo opravljenih tudi 29.855 drugih
upravnih nalog.

Na osnovi pribli`evanja uporabnikom so
v letu 2006 nadaljevali z izvajanjem nalog
in projektov: upravne overitve, e-mati~ni
register, prenova registra stalnega prebivalstva, GERK, e-VEM, e-zemlji{koknji`ni izpiski in izdajanje potrdil iz zbirk geodetskih
podatkov.

Na podro~ju okolja in prostora je
poro~evalka Matja{a Pintar ugotavljala, da so kljub spremembam v zakonodaji postopki pridobivanja gradbenih
dovoljenj {e vedno zapleteni. Na gradbnem
podro~ju se zmanj{uje dele` individualne
stanovanjske gradnje, pove~uje pa dele`
ve~stanovanjske, trgovske in industrijske
gradnje.

Fizi~ni in telefonski dostop do svetovalca za
pomo~ upravna enota zagotavlja strankam
v poslovnem ~asu in sicer v ponedeljek,
torek in ~etrtek od 8. do 15. ure, v sredo od
8. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure, v
pritli~ju soba {t. 15.

Na tiskovni konferenci smo dobili iz~rpne
podatke o delu posameznih oddelkov, prikazano je bilo prilagajanje spreminjanju zakonododaje, veliko pa je bilo tudi govora o
posodabljanju samega dela in vklju~evanje
elektronskega poslovanja.

Na podro~ju mati~nih zadev so za ob~ino
Komenda zanimivi naslednji podatki: {tevilo

Baldomir Krem`ar

»Prizadevamo si upravi~iti
sloves najhitreje rasto~ega in
najbolj dinami~nega evropskega diskontnega trgovca.
29. marca bomo v Sloveniji
odprli prvih 15 trgovin, v
Ko~evju, Ljutomeru, Murski Soboti, Slovenj Gradcu,
Ravnah na Koro{kem, Kranju, Kopru, Mariboru, Gornji
Radgoni, Celju, Dom`alah,
Lendavi, Ljubljani, [entjurju
in na Jesenicah. Že v bli`nji
prihodnosti na~rtujemo odprtje nadaljnjih
10 trgovin. Trgovinska dejavnost se v Sloveniji trenutno hitro in uspe{no razvija, kar
bo koristilo vsem trgovcem.«
So v Lidlu v Poslovni coni zaposleni tudi
ob~ani Komende?
»Sodelavci na podro~jih prodaje, logistike, ekspanzije, administracije in nabave, ki
so zaposleni v na{em logisti~nem centru,
so iz bli`njih ob~in, tudi iz Komende.«
Andrej Žalar

Obvestilo
Glede na {tevilne klice doma~ih in
tujih podjetij in posameznikov vas
obve{~amo, da donacije za namen
cepljenja deklic proti virusu HPV
lahko nakažete na ra~un Ob~ine
Komenda, dav~na {t. SI22332570, {t.
ra~una 01364-0100002342 - odprt
pri UJP. Pri pla~ilu navedite sklic na
{tevilko 7300.
Ob~ina Komenda

Odgovora na
vpra{anji
Zaradi precej obse`nega odgovora na
vpra{anje Kako naj ukrepamo glede
odpadkov oziroma smeti in pomanjkanja
prostora v tokratni {tevilki bomo oba
odgovora (tudi na dana{nje vpra{anje )
objavili v Aplenci Glasilu ob~ine Komenda
v aprilski {tevilki.
Urednik
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Dobrodelni koncert za [olski sklad
[olski sklad O[ Komenda-Moste je z u~enci in u~enkami te {ole 7. marca v
telovadnici {ole v Mostah pripravil skoraj dveurni dobrodelni koncert.
Geslo je bilo v duhu prihajajo~ega
letnega ~asa S pesmijo in plesom pozdravljamo pomlad, namen pa, kot `e prireditev
sama pove, pomo~ otrokom te {ole. Tokrat,
prvi~ v tej obliki (lani je bil bol{ji sejem), za
socialno ogro`ene in nadarjene u~ence
na{e devetletke, da bodo kot drugi u~enci v
enaki meri dele`ni dobrin tako imenovanega »nadstandardnega programa« {ole.
Ta program obsega {olo v naravi, tabore
in projekte, pri katerih sodelujejo u~enci,
pa tudi nakup knjig za {olsko knji`nico in
druge za kakovosten pouk nujno potrebne

pripomo~ke.
Povabilo na koncert je bilo zelo dobro
sprejeto. Najprej pri u~encih samih, ki so
se pod vodstvom svojih mentorjev radi,
mno`i~no in vestno pripravili na {tevilne
nastope na dobrodelnem koncertu, pa tudi,
kar je bilo {e posebej pomembno v denarnem pogledu, pri obiskovalcih prireditve.
Ti so dodobra napolnili {olsko dvorano.
Imeli so kaj videti, sli{ati in do`iveti, saj
so jim nastopajo~i pripravili pravi {olski
»poka`i kaj zna{« v obliki zapetih pesmi
{olskega otro{kega in mladinskega pevskega zbora,
plesov plesalcev med u~enci in
soplesalcev iz Plesnega kluba
Miki od latinskoameri{kih do
izraznih, solisti~nih in spremljevalnih igranjih na glasbila,
{aljivem prikazu odnosov v
sodobni slovenski dru`ini {olske dramske skupine in celo
recitaciji dveh ruskih pesmi.
Prireditev sta zelo po`ivila
voditelja Ana Jagodic, u~enka
sedmega razreda, in Darko Ma-
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vsar, ~lan kulturno-umetni{ke skupine Kaj
ti mar. Obiskovalci so se do solz nasmejali
Darkovi neprestani `elji po odmorih in Anini
so~ni besedi, ki je bila ubrana, prazniku
dneva `ena naslednji dan primerno, tudi
na odnos med mo{kim in `ensko oziroma
mo`em in `eno. Darko se je spet izkazal
s po`ivljajo~o in humoristi~no zabeljeno
povezovalno besedo.
Obiskovalce dobrodelnega koncerta
je nazadnje pozdravila in se jim za njihov
denarni dar zahvalila predsednica UO [olskega sklada Irena Skok, nastopajo~i pa
so se po koncertu posladkali z dobrotami
Aktiva kme~kih `ena.
Dobrodelna prireditev je v prvi vrsti
pokazala, koliko je na O[ Komenda-Moste sposobnih in umetni{ko nadarjenih
u~encev, v drugi pa, da vodstvo {ole dobro dela z njimi. To delo ka`e {e bolj
podpreti, kajti potem ne bo te`av, kam
in kako z mladimi, saj prav prizadevnost
u~encev, razvijanje njihovih sposobnosti
in ustvarjalnosti ob pomo~i mentorjev in
nastopanje ka`ejo pravo pot. Tudi, kadar
je potrebno (to pa resni~no je!) s pomo~jo
nas, ob~anov. Da vsaj u~enci ne bodo
prikraj{ani za tisto, kar jim bo pozneje
pustilo grenak priokus in `alostno izku{njo
za vse `ivljenje `e iz {olskih klopi.
Jo`e Pavli~

Ustanova Petra
Pavla Glavarja
Koncert opernih arij v
mesecu ~ena
V Kulturnem domu Komenda se je v
petek, 23. marca, ob 19.30 zbralo kar nekaj
ljudi, ~eljnih sli{ati glasove mladih in nadobudnih {tudentov solopetja Akademije za
glasbo iz Ljubljane in Zagreba. Po zaslugi
Vlatke Or{ani}, na{e soob~anke, priznane
sopranistke, izredne profesorice solopetja
na Akademiji za glasbo v Zagrebu in v Ljubljani, smo jih imeli ~ast poslu{ati tudi v na{i
dvorani Kulturnega doma. Vlatka Or{ani} je
tudi prvakinja
Opere SNG
Ljubljana, ki
je posnela
~e kar nekaj
zgo{~enk za
v e l i k e d i s kografske hi{e
kot so Sonny
classical in
Emi.
V kar polni
dvorani je nastopilo 19 pevcev: Goran
J u r i } , M a rtina Burger,
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Ur{ka Arli~, Vedrana Zrni}, Rok Bav~ar,
Mia Doma}ina, Alja~ Farasin, Janko
Poto~nik, Mojca Bedenik, Diego Barrios
Ross, Marko Mimica, Antonija Juri~i},
Metod Žunec, Barbara Sor~, Katja
Konvalinka, Bo{tjan Koro{ec, Domagoj
Doroti}, Valerija ]oster Farasin in Željka
Predojevi}.

Koncert je bil izveden na zelo profesionalni ravni, vse skupaj pa so popestrili
{e igralski vlo~ki kulturnega dru{tva Kaj ti
mar in lepo pomladno dovr{ena scena.
Vstopnine ni bilo, Ustanova Petra Pavla
Glavarja je zbirala le prostovoljne prispevke. Nabralo se je 306 evrov, ki bodo {li
v dobrodelne namene.

Nadobudne pevce pa sta na klavirju
spremljala Eva Kirchmayer in Vladimir
Mlinari~.

V imenu UPPG se zahvaljujemo vsem
nastopajo~im {tudentom, Vlatki Or{ani},
klavirski spremljavi, kulturnemu dru{tvu
Kaj ti mar ter vsem, ki ste si vzeli ~as za
koncert, ki ga verjetno ne boste pozabili.
Za vse tiste, ki ga tokrat mogo~e niste imeli,
pa bo {e prilo~nost kdaj drugi~, ko gospo
Vlatko in njene {tudente spet povabimo
na na{ oder.
Anja Bolari~, {tipendistka UPPG

V prijetnem ve~eru smo prisluhnili zelo
znanim arijam kot so arija iz Netopirja,
arija Carmen, arija Fausta in {e mnoge
druge. Za popoln zaklju~ek ve~era pa je
zapela arijo Mimi tudi primadona Vladka
Or{ani}.

Aplenca

PORTRET
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Suzana Zgonec, profesorica likovne umetnosti

Njena `elja: Naj bo mladost zdrava norost
Suzana Zgonec, rojena 30. marca 1971 leta v Ljubljani, `ivim v Komendi na Mlaki, kjer sem doma `e od rojstva.
Ravno tako tudi moja mama Majda, rojena Juhant, ki je skupaj z mojim o~etom Janezom (rojen v Topolu na Blokah)
zgradila hi{o, v kateri prebiva tudi moja dru`ina.
Poleg vsakodnevnih dejavnosti mi mentorica likovnih delavnic za otroke in
{e vedno uspe, v~asih bolj, v~asih manj, odrasle. Tako delujem v Kulturnem dru{tvu
u`ivati polno dru`insko `ivljenje in v dru`bi Komenda `e petnajst let (od leta 1992),
kjer pa zadnje ~ase
treh zlatih son~kov: `ivskrbim tudi za priljenjskega sopotnika
pravo likovnih in
Bo{tjana, desetletne
drugih razstav v
h~ere Amadeje in
Knji`nici Komenda.
petletnega sina DoriV lanskem letu smo
jana. Zelo rada imam,
v mesecu maju
da se mi v prostem ~asu
na mojo pobudo
pridru`ita tudi na{i dve
izvedli tudi prvo
muci Mi{a in Lumpi, kot
likovno kolonijo za
najnovej{a pridobitev pa
odrasle z naslovom
{e me{an~ek Ta~ko, ki je
»Komenda se na
najbolj ljubko pasje bitje
ogled postavi«, v
na tem planetu. Sama
kateri so sodelovali
sem namre~ velika ljuumetniki in ustbiteljica `ivali in narave.
varjalci iz doma~e
Zato tudi veliko hodim
in sosednjih ob~in.
na sprehode in izlete v
Zelo plodno je tudi
naravo ali pa se usedem
dolgoletno sodena kolo ali si nataknem
lovanje ~lanov Kulrolerje in si ogledam svet
turnega dru{tva Koz druga~ne perspektive. Suzana Zgonec: »Dobra ideja, a kup
menda z Ustanovo
Tako meni kot tudi moji vpra{anj...«
dru`ini veliko pomenijo pohodi v hribe in Petra Pavla Glavarja, kjer je moja naloga
gore (smo tudi ~lani Planinskega dru{tva priprava scene za razli~ne koncerte in
Komenda), odgovarja nam morska klima in prireditve.
`ivljenje ob morju, kjer smo veliko prisotni
Enajsto leto (od 1996) sem aktivna tudi
od pomladi pa vse do jeseni. V zimskem
kot ~lanica Likovnega dru{tva Kamnik, kjer
~asu pa u`ivamo radosti, kakr{ne ponuja
samostojno likovno ustvarjam in sodelujem
narava takrat (smu~anje, drsanje, sankanje
na raznih kolonija in skupinskih razstavah,
in kepanje-hahahaaaa…).
za odrasle vodim te~aje in delavnice iz
V Ljubljani sem se najprej iz{olala za podro~ja likovne umetnosti, zadnje leto pa
aran`erko, potem pa nadaljevala {tudij skrbim za dru{tvo tudi kot predsednica, ki
na Pedago{ki fakulteti smer likovna peda- je ponosna na svoje ~lane in njihova prizagogika, diplomirala iz kiparstva in postala devanja, da se dejavnost likovnega dru{tva
profesorica likovne umetnosti. Takoj po {iri tudi v druge ob~ine.
{tudiju sem pou~evala likovno vzgojo na
V zadnjem letu (od oktobra 2006) sem
doma~i osnovni {oli, nato pa se zaposlila
v tesnem sodelovanju tudi z Mladinskim
v zasebnem podjetju, kjer sem kot vodja
dru{tvom Komenda, saj pripravljamo velik
izobra`evanja pet let organizirala in vodila
in zahteven projekt, ki smo ga poimenovali
razne likovne in ustvarjalne delavnice za
kar Mladinski center Komenda. Pri tem prootroke, {tudente in odrasle. V tem ~asu
jektu sodelujem kot idejni vodja za vsebino
sem objavila tudi {tevilne ideje in prispevke
programa, ki se bo izvajal za mlade in manj
za likovno ustvarjanje v reviji ATELJE in v
mlade v okviru centra in tudi kot koordinator
reviji za osnovno{olce PIL. Ponovno sem se
med mentorji, ki bodo v tem centru vodili
vrnila v {olske klopi, kjer vse strokovno prirazli~ne dejavnosti.
dobljene izku{nje zdru`ujem s pedago{kim
Sicer pa je moje splo{no vodilo v `ivdelom pri pou~evanju likovne vzgoje na
ljenju latinski rek »CARPE DIEM« (slovenski
razli~nih osnovnih {olah v Ljubljani.
prevod: UŽIJ oziroma IZKORISTI DAN).
Že od malega, kolikor nazaj mi se`e
Nikoli ne pozabim tudi na dva velika prispomin, ustvarjam in `ivim za likovno
jatelja, ki polep{ata dan marsikateremu
dejavnost in umetnost. Trenutno skupaj
zemljanu na{ega planeta. To sta veselje in
s prijateljico, novinarko in pisateljico Masmeh, ~e pa se jima pridru`i {e nasmeh, je
teo Reba, pripravljava likovno ustvarjalni
pa svet `e skoraj popoln.
priro~nik za otroke in mladino.
Ko sem prebirala Suzanin `ivljenjepis,
Oblikovalka vabil, plakatov in biltenov,
sem ugotovila, da je pravzaprav ne pozkostumografinja in scenografinja ter

nam. Toda v svoji skromnosti ni omenila,
da je avtor vseh scen, ki so v organizaciji
kulturnega dru{tva Komenda. Meni, ki
me je nadarjenost za umetnost ob{la
velikem loku, velikokrat ni jasno, kako iz
najrazli~nej{ih predmetov in materialov
pri~ara ~udovite stvaritve. V zadnjem ~asu
smo lahko ob~udovali njene stvaritve na
pustovanju, kjer smo lahko ob~udovali
mal~ke, ki so jih poslikali v pustni ustvarjalnici, kjer je imela seveda tudi pomo~nike,
kakor jih ima tudi pri drugih projektih. S
svojimi idejami sodeluje na proslavah,
prireditvah, na oratoriju, razstavah, likovnih
delavnicah. V vsakem izmed nas se skriva
kak talent, vendar je potrebno tak talent
najti, ga razvijati in negovati. Suzana je v
sebi ta talent na{la, ga razvila, ga {e razvija in ga sedaj i{~e in razvija tudi v na{ih
najmlaj{ih, dopoldne kot u~iteljica, ob
prostem ~asu pa kot ~lanica Kulturnega
dru{tva Komenda.
Mene pa je predvsem zanimalo njeno
trenutno delovanje v okviru Mladinskega
centra, vendar je poudarila, da je Mladinski
center {e v nastajanju, da se ustanovitelji
{e dogovarjajo med seboj in da vseh odgovorov {e nimajo. Želi si predvsem, da bi v
okviru Mladinskega centra mladi v sloganu
»Naj bo mladost zdrava norost«, kvalitetno,
pou~no in zabavno pre`ivljali prosti ~as.
Ideja je zelo dobra, vendar se poraja
kup vpra{anj: predvsem kako prepre~iti
tistim mladim, ki si `elijo uni~iti vse, kar jim
dru`ba dobrega ponuja, kako prepre~iti
pitje alkohola med prireditvami, kot so
ples, kako vzdr`evati red okoli kulturnega
doma in predvsem, kako finan~no izpeljati
vse ideje.
Najin klepet je potekal spro{~eno,
tako, kot je spro{~ena tudi ona sama. Iz
nje iz`areva veselje do `ivljenja, ljubezen
do dru`ine in umetnosti. Klepetati z njo mi
je bilo v posebno veselje.
Mihaela Poglajen

Pojasnilo
V zadnji {tevilki Aplence Glasila ob~ina
Komenda je uvodu predstavitve jubilanta
Janeza Kimovca pravilno: »Mama je bila
Pridgarjeva s Klanca, o~e pa je bil zidar iz
Zaloga, v zimskem ~asu pa po potrebi tudi
mesar. 1938 sta v Komendi kupila manj{o
kmetijo in tu je bil pred 65 leti rojen Janez
Kimovec, ki se je izu~il za klju~avni~arja ter
se nato ob delu dodatno izobra`eval.«
A. Ž.
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Z OBEH STRANI

Aplenca

Člankov političnih strank in list ne lektoriramo in ne
cenzuriramo. Za vsebino odgovarja avtor.

Priklju~ek na
kanalizacijo
Pred meseci sem spisal svetni{ko pobudo, v kateri sem predlagal, da ob~inski svetniki in svetnice
ponovno razpravljamo o kanalizaciji in o priklju~kih na kanalizacijsko omre`je. Kar nekaj let je minilo od sprejema odloka, od
»zamrznitve« vseh postopkov po odloku, zato je ~as da povemo
ob~ankam in ob~anom kako naprej in koliko bomo prispevali iz
lastnega `epa.
Kmalu zatem, ko sem podal svetni{ko pobudo, smo v okviru
LDS organizirali TV Klepetalnico, kjer smo dobili vrsto odgovorov na zastavljena vpra{anja. Priklju~nina naj bi bila pribli`no
1000 €, za~ela se bo pla~evati takrat, ko bo v vasi `e primarna in
sekundarna kanalizacija (glavni vod in stranski vodi), mo`no naj
bi bilo obro~no odpla~evanje. V LDS predlagamo, da se odlok
dopolni s predlaganim 12 mese~nim obro~nim odpla~evanjem
priklju~nine in z dolo~ilom, da se priklju~nina za~ne pobirati, ko
bo stranski vod v bli`ini stanovanjskega objekta.
Na Klepetalnici je bil podan predlog, da se priznajo vlo`ki prebivalstva tudi v ostalih naseljih (ne samo v Komendi), saj so tudi v
drugih vaseh (npr. na Podbor{t, Gmajnica…) vlo`ili veliko sredstev
in prostovoljnega dela v izgradnjo njihove kanalizacije. Obstoje~e
omre`je je, v kolikor dopu{~ajo mo`nosti, potrebno vklju~iti v
na~rtovano omre`je.
Februarska ob~inska seja mora odgovoriti na zastavljena
vpra{anja, ob~inska uprava naj ~impreje pripravi spremembe
odloka, vodstvo ob~ine pa naj jasno pove, kdaj bo izgrajena
kanalizacija za~ela obratovati. Na Kri`u, v Suhadolah, v Mostah in v
@ejah nestrpno pri~akujejo odgovore na zastavljena vpra{anja.
Roman Gro{elj,
vodja svetni{ke skupine LDS

Volilni ob~ni zbor OO
SLS Komenda
Minila so {tiri leta od zadnjega volilnega
ob~nega zbora Ob~inske organizacije Slovenske ljudske stranke
Komenda. To so bila leta dejavnega in prizadevnega dela za
skupno dobro. Preskusili smo se na lokalnih in na dr`avnozborskih
volitvah, sodelovali pri na~rtovanju razvoja Ob~ine Komenda,
delovali v ob~inskem svetu, vodili {tevilne projekte in pomembno
prispevali k razvoju ob~ine. Prisluhnili smo pobudam ob~anov in
poskrbeli, da so jih obravnavali pristojni organi ter sledili njihovemu
uresni~evanju. Delovali smo dosledno in dobronamerno. Sodelovali smo na vseh taborih SLS v razli~nih delih Slovenije, aktivno
prispevali k delu Glavnega odbora SLS. Sodelovali smo pri pobudi
za razglasitev bla`enega Antona Martina Slom{ka za zavetnika
slovenskih kmetov, slovenskega kmetijstva in slovenskega kmetijskega slovstva, ter organizirali udele`bo na razglasitvi na Ponikvi.
To so bila leta vztrajnega in prostovoljnega dela z jasno vizijo, ki
je pomagala usmeriti na{o ob~ino v o`ji krog najbolj razvijajo~ih
se ob~in v Sloveniji. Delovali smo povezovalno, tako s strankami
kot z dru{tvi. Na{i ~lani so vidni tudi v dru{tvih in v drugih oblikah
civilne dru`be v Ob~ini Komenda. Sedaj je ~as, da se ponovno
sestanemo, ocenimo preteklo delo in si zadamo cilje za naprej.
Zato vas vse: ~lane, simpatizerje, prijatelje, vabim na volilni ob~ni
zbor, na katerem bomo izvolili novo vodstvo. Ob~ni zbor bo v
~etrtek 12. aprila ob 20. uri, v gostilni na Klancu. Dobrodo{li ste
vsi, prisr~no vabljeni!
dr. Marta Ciraj,
predsednica OO SLS Komenda
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Podjetni{ka izbira
Ob~ino lahko primerjamo z delni{ko dru`bo,
katere delni~arji smo vsi ob~ani, `upana pa z
direktorjem te dru`be, ki mu ob~ani na volitvah
dajemo pooblastilo, da se modro odlo~a za poslovne odlo~itve,
ki nam bodo dolgoro~no izbolj{ale kvaliteto `ivljenja in obenem
pove~ale vrednost na{ega premo`enja. Tudi obdelava odpadkov
je ena od poslovnih odlo~itev, upam pa si trditi, da to ni prava
izbira za na{o ob~ino in to iz dveh razlogov: ker je v nasprotju z
ekolo{ko konjeni{kim turizmom, ki je gledano dolgoro~no za nas
mnogo bolj{a podjetni{ka izbira in ker se v EU `e dogovarjajo,
da bi ekolo{ko rento ukinili. Poleg tega imamo pri uvajanju trajnostnega razvoja spet mo`nost izbire med dvema konceptoma.
Eden je aditivni, ki temelji na odstranjevanju odpadkov in emisij,
drugi pa je integrirani, ki temelji na iskanju re{itev, ki naj prepre~ijo
nastajanje odpadkov in emisij `e na za~etku procesne verige. Na{a
ob~ina `al zastopa aditivni koncept, ki je podoben ga{enju po`ara.
Sam se zavzemam za integrirani koncept, ki vodi k aktivni politiki
do trajnostnega razvoja in omogo~a uveljavitev EKO-turizma v
na{i ob~ini. S skrbjo za dolgoro~nost in stabilnost bi se pokazali
druga~ni-bolj odgovorni kot na{a konkurenca. To bi pove~alo
zaupanje o`jega in {ir{ega okolja, ustvarjalo dobro ime, kar bi
pozitivno vplivalo na poslovni rezultat v turizmu, odpiralo {tevilne
tr`ne prilo`nosti ter zmanj{evalo nestabilnost v kriznih situacijah
in mo`nost negativne publicitete. Zato bi morala biti na{a ambicija
pridobitev znaka za okolje EU Eco-label (marjetica)-NATURO 2000
`e imamo. Smo na razpotju. Pred volitvami smo se vsi zavzemali
za razvoj turizma. Kaj pa zdaj?
Pavel [mid,
predsednik OO SDS Komenda

Z nami sooblikujte
razvojno politiko kraja
Spo{tovane ob~anke in
spo{tovani ob~ani!
@e pred letom dni sem na tem mestu z vami delil moje poglede na
novo oblikovanje in razvr{~anje politi~nega prostora in politi~ne
kulture v Sloveniji. Bili smo namre~ med prvimi, ki smo za~eli
govoriti o tem, da ne `elimo deliti ob~anov na na{e in va{e. Da
se bodo politi~ni premiki najprej pokazali na lokalni ravni, nato se
bodo se{teli v nedvomen uspeh tudi na dr`avni rani.
Danes tudi praksa dokazuje, da je pri nas prostora za vsakogar.
Za vsakogar, ki `eli dobro kraju in na{im ob~anom. ^e stranka
ni zgrajena od spodaj navzgor, potem je prej ali slej obsojena na
`ivotarjenje. Zakaj? Zato ker mora biti pri vseh mo~nih, zmagovalnih ekipah v prvi vrsti prisoten mo~an in dovolj {irok skupen cilj.
In ta cilj ne sme bili zgolj zmaga. Za vsako pravo politi~no gibanje
mora biti to {ele za~etek.
In ravno zato vabimo ob~anke in ob~ane, da se obrnete na nas. Da
skupaj sooblikujemo bivalno okolje, v katerem `ivimo. Ob~inska
politika sama zase nima smisla, ~e ne izpolnjuje {ir{ih potreb
ljudi, ki v ob~ini `ivimo. Ob~inski odbor Socialnih demokratov
se vsak mesec posebej trudi, da izpolnjuje obljubljen program.
Nekatere malenkosti ste opazili takoj, nekatere se bodo pokazale
v prihodnosti. Pomembneje je, da se bodo na{i ob~ani ob tem
po~utili dobro in varno.
E po{ta: sdkomenda@gmail.com
Naslov: Gmajnica 85, 1218 Komenda
Roman Dobnikar,
predsednik OO SD Komenda in
~lan predsedstva
Obmo~ne organizacije SD Kamnik

Z VSEH STRANI

Aplenca

Stisnjena dlan
De~ek se je sprehajal z materjo po pe{~eni
obali. Nenadoma jo je vpra{al: ‘’Mama,
kako obdr`i{ prijatelja, potem ko ga kon~no
najde{?’’ Mati se je za trenutek zamislila, potem pa se je sklonila
in v obe dlani zajela pesek. Nato je roki dvignila in eno dlan krepko
stisnila. Pesek je za~el odtekati med prsti. Kolikor bolj jo je stiskala,
toliko hitreje je pesek odtekal. Drugo dlan pa je dr`ala odprto, zato
je ves pesek, kar ga je zajela je ostal na njej. De~ek jo je sprva
za~udeno opazoval nato pa prikimal: ‘’Razumem.’’
Civilne pobude ali odbori se pojavijo takrat, ko je onemogo~ena
enakovredna komunikacija med ob~ani in ob~inskimi funkcionarji,
ali ko ob~inska uprava dela druga~e, kot to `elijo ob~ani. Tokrat,
ob problematiki predelave in odlaganja odpadkov, se je to znova
potrdilo. V preteklosti so bili pri posameznih projektih tudi predstavljeni izra~uni, dane obljube in zagotovila, dogodki pa so se
kasneje odvijali druga~e (kanalizacija, center v Komendi). Ob tem
je ekonomska plat projektov ob~anom pogosto ostala skrita ali
pa vsaj zamegljena. Pokazalo se je, da so bile besede le pesek
v o~i.
Se je res tako te`ko pogovarjati z ob~ani in iskati konsenz?
Je res nemogo~e `e na za~etku vklju~iti zainteresirano javnost
k projektom, ki so pomembni za na{o ob~ino? V Novi Sloveniji
menimo, da je to nujno potrebno. In nenazadnje, naj predstavniki,
izvoljeni od ob~anov, ki ne sprejemajo razli~nih mnenj in se sramujejo svojega okolja, premislijo o naslednji kandidaturi.
Se vam ne zdi, drage ob~anke, dragi ob~ani, da prihaja ~as
za va{e ve~je sodelovanje pri odlo~anju o na{em `ivljenjskem
prostoru, o kvaliteti pode`elskega bivalnega okolja? Spo{tovana
ob~inska uprava, se vam ne zdi, da vam pesek iz stisnjene dlani
vse bolj odteka?
Za OO NSi Komenda zapisal Primo` Kepic

Vpra{anje `upanu,
oziroma ob~inski upravi
Mislim, da ni slu~ajno tako veliko zanimanje priseljencev za
naselitev v na{i ob~ini. Marsikdo se ne zaveda, kak{en biser
imamo in to samo dvajset kilometrov od glavnega mesta. Zato
smo prestra{eni in verjemite mi, da bodo ta strah ob~utili tudi
potencialni priseljenci in turisti, ~e bodo `e takoj ob vstopu v
na{o ob~ino zagledali velike industrijske objekte skozi katero
se valijo te`ki tovornjaki.
Kaj boste ukrenili, da pomirite krajane Most in Žej glede
bli`ajo~ega se nara{~ajo~ega prometa skozi ti dve naselji?
(semafor je iz prometnega in ekolo{kega vidika zaenkrat
najslab{a re{itev)
V na{i ob~ini sta nastali dve kar lepo zasnovani in urejeni
obrtno poslovni (industrijski?) coni, ki bosta promet skozi Žeje
in Moste bistveno pove~ala (niti ne moremo slutiti zaenkrat
koliko). Sedaj pa se poraja `elja ob~ine, da bi zgradila v bli`ini
Most-Suhadol {e MBO obrat za predelovanje komunalnih
odpadkov (za celotno regijo?). Seveda verjamem, da bo to
moderen obrat, ki ne bo kaj bistveno kvarno vplival na samo
okolje. (Promet pa se bo spet bistveno pove~al). Ampak
sedaj se pa vpra{ajmo, kaj bo to nam krajanom Most in Žej
pomenilo, ~e se kljub obljubam in podpisu iz strani ministra
za promet, ne bo pravo~asno naredila obvoznica z kro`nima
kri`i{~ema? V sosednji ob~ini Menge{ so tudi podpisali in
obljubljali izgradnjo obvoznice in jo {e danes nimajo (po 10
letih…). Spra{ujem se ali tudi nas krajane Most in Žej ~aka
popolnoma enaka usoda? Odgovorite g. `upan in gospodje
svetniki, kaj boste storili, ~e bo dr`ava pozabila na obljube?
Hvala in lep pozdrav, Bojan
Odgovor bomo objavili v Aplenci aprila.
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Humanitarnost v na{i ob~ini
Spomladanski ~as je ~as ~i{~enja, dohodninskih napovedi,
oddaje raznih poro~il in obra~unov za preteklo leto. Tudi v
na{i Krajevni organizaciji Rde~ega kri`a smo naredili finan~no
in vsebinsko analizo za leto 2006. Najbolj smo ponosni na
zbirni center obla~il. Naj vas {e enkrat povabim na oddajo
obla~il, ki jih ne potrebujete ve~, {e bolj pa ste toplo vabljeni,
da si pridete pogledat, ~e je mogo~e kaj primernega za vas.
Center je odprt: vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17. do 18.
ure in vsak zadnji ponedeljek v mesecu od 9. do 10. ure.
Oprema in vzdr`evanje centra sta bila za na{o organizacijo
kar precej{en finan~ni zalogaj: 340.000,00 tolarjev. Tudi denarne
pomo~i posameznikom, ki so se obrnili na nas, je bilo nekaj in
sicer 110.000,00 tolarjev. Za na{e ob~ane, stare 75 let in ve~, ki
smo jih obiskali okrog Miklav`a, smo porabili dobrih 200.000, 00
tolarjev. OO RK Kamnik smo odvedli 131.000,00 tolarjev od pobrane ~lanarine. To so bili na{i ve~ji izdatki, potem pa je {e nekaj
manj{ih, kot je pogostitev krvodajalcev: 22.000,00 tolarjev in pa
stro{ki vodenja transakcijskega ra~una 3.000,00 tolarjev.
Viri prihodkov so bili trojni: iz pobrane ~lanarine: 512.000,00
sit, iz ob~inskega prora~una: 300.000,00 sit, in donacije na{ega
ob~ana: 75.000,00 sit.
Z vsemi dejavnostmi, ki smo jih po~eli do sedaj, bomo
seveda nadaljevali, smo pa v leto{njem letu dodali eno novo
vsebino, ki poteka `e dva meseca. Dipl. soc. del. Mateja Volf ima
vsak petek ob 17. uri skupino za samopomo~ star{ev enoroditeljskih dru`in in sicer v »[pitalu«, na Glavarjevi 104, v Komendi.
Enostar{evskih dru`in je v Sloveniji slaba ~etrtina. Dru`ba pri~akuje,
da bodo star{i sami zmogli skrb za finance, gospodinjstvo in
vzgojo otrok, kar pa vemo, da velikokrat ne uspe niti dru`inam,
kjer sta prisotna oba star{a. Zato je star{evstvo v enostar{evskih
dru`inah STAR[EVSTVO PLUS in velja pohvala vsem, ki nosijo
tako odgovornost, saj zahteva veliko iznajdljivosti, poguma in
optimizma. Poleg tega, da si morajo na novo organizirati lastno
`ivljenje, morajo tega nau~iti tudi otroke. Potrebe po pomo~i
pri organizaciji `ivljenja z otroci in skrbi ter vzgoji so razli~ne
in kompleksne. Marsikdo si pomo~i ne `eli, ne upa ali ne zna
izraziti. Skupina za samopomo~ nudi ~ustveno podporo v smislu
dru`enja, re{evanja problemskih situacij in dajanja informacij, ki
pripomorejo k la`jemu soo~enju z izzivi. Daje pomembno noto tudi
v destigmatizaciji v dru`benem okolju in pripomore k celjenju ran.
Poleg star{ev enoroditeljskih dru`in ste v skupino povabljeni
tudi star{i iz popolnih dru`in. Vsi, ki menite, da bi bilo mogo~e
to nekaj za vas, pokli~ite Matejo Volf 031 542763 ali Viki Drolec
031 217161.
Mateja Volf in Viki Drolec

Pot kulturne dedi{~ine
Odbor za kulturno dedi{~ino ob~ine Komenda pod vodstvom
predsednice dr. Marte Ciraj po lani izdani knjigi Po poteh kulturne
dedi{~ine v ob~ini Komenda nadaljuje z zastavljenimi na~rti in
cilji. Za nekatere so se dogovorili na seji sredi marca. Projekt z
delovnim naslovom Pot kulturne dedi{~ine v Ob~ini Komenda bo
izvajalo Turisti~no dru{tvo Komenda, kar je podprl tudi predsednik
Vid Koritnik. Idejno pa ga je zasnoval Odbor za kulturno dedi{~ino
Ob~ine Komenda in bo tudi usmerjal izvajanje projekta. Odlo~ili so
se za vris poti, ki bodo obiskovalce, med njimi {e posebej u~ence
O[ Komenda-Moste, vodile do pomembnih objektov na{e kulturne
in tudi naravne dedi{~ine po ob~ini. Osnutek teh poti bo izdelal
~lan Odbora Miran Brem{ak.
Dogovorili so se, da bodo s tem projektom po potrditvi »trase
poti« za~eli najprej na Kri`u. Informativne table z vrisanimi potmi
in pomembnimi objekti kulturne in naravne dedi{~ine bodo po
vsej ob~ini Komenda. Pot kulturne dedi{~ine bo imela izvirno
celostno podobo. K sodelovanju bodo povabili tudi doma~ine.
Za nekatere posebej vredne objekte bodo predlagali, da se jih
zavaruje kot spomenike krajevnega pomena. Poskrbeli bodo za
zavarovanje osrednjega dela vasi Podbor{t. [e posebej velike
na~rte imajo s ^ukovo hi{o.
Jo`e Pavli~
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Aplenca

Javno dobro
Pri javnem dobem gre za dobrine, ki
so tako pomembne za vse, da so nam
vsem dostopne pod enakimi pogoji. Vsi
imamo pravico do dostopa do njih (prost
dostop) in pravico izvajati na njih splo{no
rabo, npr. plovba po vodi. Mo`na pa je
tudi posebna raba javnega dobra, za
kar pa moramo izpolniti posebne pogoje
(posebno dovoljenje, odpla~nost…), npr.
stekleni~enje vode.
Lo~imo dve temeljni kategoriji javnega
dobra:
1. naravno javno dobro: ustvari jih
narava (jezera, reke…)
2. grajeno javno dobro: nastane kot
rezultat ~lovekovega dela (avtocesta,
Grubarjev kanal, plo~nik…)
Razlika je v nastanku, glede pravnega
re`ima pa v obeh primerih velja, da gre za
stvari, do katerih lahko vsakdo prosto dostopa pod enakimi pogoji in da ima vsakdo
pravico do splo{ne rabe. Vendar pa v primerih grajenega javnega dobra po navadi
velja pla~ljivost. V obeh primerih je prisoten
javni namen, ki pa je lahko razli~en.
Na podro~ju javnega dobra v na{em
sistemu vlada kar precej{nja zmeda, saj
vsak podro~ni zakon ureja materijo javnega
dobra po svoje, {tevilni zakoni pa me{ajo
med sabo dva razli~na pojma; in sicer
grajeno javno dobro in javno infrastrukturo.
Skupna pa je dolo~ba 70. ~lena URS, ki
dolo~a, da se na javnem dobrem lahko
pridobi posebna pravica uporabe pod
pogoji, ki jih dolo~a zakon. Naravno javno
dobro sistemsko ureja zakon o varstvu
okolja. Grajeno javno dobro urejajo: Zakon
o vodah; Zakon o graditvi objektov (ZGO-

CEPLJENJE PSOV PROTI
STEKLINI
Veterina Kamnik, d.o.o. obve{~a, da bo
izvedla letno cepljenje psov proti steklini
v Ob~ini
Komenda in sicer naslednje termine:
V ^ETRTEK, 29. 03. 2007
ob 8. uri na Križu pri Gostilni ^ubr,
ob 9. uri v Komendi pri tribunah
Konjeni{kega kluba Komenda in
ob 11. uri v Mostah pri stari mlekarni.
Ponovno cepljenje za zamudnike bo
V SREDO, 04. 04. 2007 ob 10.30 v Komendi pri tribunah Konjeni{kega kluba
Komenda.
Cepljenje lahko opravite tudi vsak dan v
ambulanti Veterine Kamnik, Perovo 20,
med 7.00 in 18. uro.
Cepljenje psov proti steklini je OBVEZNO
za vse pse enkrat letno. Mladi psi morajo
biti cepljeni takoj, ko dopolnijo starost
treh mesecev. Od zadnjega cepljenja ne
sme miniti vec kot 12 mesecev.
Lastniki psov morajo prinesti s seboj na
cepljenje knjižico oz. potni list.
Cena cepljenja zna{a 32,55 EUR.
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1); Zakon o urejanju prostora; Zakon o
javnih cestah; Pomorski zakonik; Zakon
o letalstvu; Zakon o gozdovih; Zakon o
varstvu okolja. Javne povr{ine so tudi javno
V tako imenovano odpadkovno probdobro, ~eprav to ni nikjer urejeno.
Nastanek in prenehanje javnega dobra lematiko, ki ob vstopu v Evropsko unijo
ureja vsak podro~ni zakon po svoje, na zadnje ~ase vse bolj obvezujejo lokalne
skupnosti (ob~ine) in bodo~e pokrajine
splo{no pa velja, da:
1. naravno javno dobro nastane in v Sloveniji, sodijo tudi tako imenovani
preneha ex lege; status naravnega javnega Ekolo{ki otoki. V ob~ini Komenda je v primdobra se vpi{e oziroma izbri{e po uradni erjavi s prenekaterimi lokalnimi skupnostmi
dol`nosti v zemlji{ki knjigi;
2. grajeno javno dobro nastane in preneha s posami~nim
pravnim aktom pristojnega organa. Tu lo~imo grajeno javno
dobro dr`avnega pomena, kjer
vlada izda sklep, na podlagi katerega se nato izdajajo odlo~be
za vsako stvar posebej in pa
grajeno javno dobro lokalnega
pomena, kjer sklep izda ob~inski
svet.
Pravni re`im javnega dobra:
Glavna lastnost javnega dobra je, kot `e omenjeno, splo{na
dostopnost vseh pod enakimi
pogoji, pa naj bo to prost dos- Zadnji je bil odprt Ekolo{ki otok na Klancu
top za naravno javno dobro ali
pa proti pla~ilu za posebno javno dobro. v Sloveniji `e precej narejenega. Pa ne le
Pravni promet (npr. prodaja) je na ja- ekolo{ki otoki, tudi ekolo{ka problematika
vnem dobrem zelo omejen, ponekod pa nasploh, je postala tema tudi v osnovni
je celo prepovedan. Izvr{ba na javnem {oli. Pomembnosti ekolo{kih otokov pa
dobrem obi~ajno ni dovoljena. Slu`nost se vsakodnevno vsi vse bolj zavedamo
sicer ni izklju~ena, vendar je mogo~a le, in jih tudi prakti~no upo{tevamo oziroma
~e ne posega v funkcionalnost in temeljno obiskujemo. Tak{en pristop je tudi sestavni
namembnost stvari, ki imajo status javnega del sedanjega projekta MBO, saj pomeni,
dobrega.
da bodo v predelavo pri{li res komunalni
Posebna raba javnega dobra pa so oziroma gospodinjski odpadki.
vse rabe, ki se smatrajo kot huj{i posegi
V ob~ini imamo danes 12 ekolo{kih otokov.
v javno dobro. Je vedno odpla~na, poleg
Zadnji je bil odprt na Klancu, pred tem pa v
pla~ila pa je za posebno rabo potrebno
@ejah. Otoki pa so {e na Bregu, v Komendi
pridobiti dovoljenje, avtorizacijo ali pa celo
{tirje, v Mostah dva, v Suhadolah, na Kri`u
bolj kompleksne akte, kot je koncesija.
in na Gmajnici.
Sabina Küzmi~ in Katarina Lotri~
A. @.
Odvetni{ka pisarna

Korak pred
prenekaterimi

mag. Suzana Gale Robe`nik
email: infogale-robeznik.si
http://www.gale-robeznik.si/

VABILO
BOOM TEATER vas vabi na ogled
komedije Sosedove skrivnosti, ki bo 29.
3. 2007 ob 20 uri v Kulturnem domu
Komenda.
Spremenimo težave v nepozaben smeh.
Komedija SOSEDOVE SKRIVNOSTI
vam ponuja 101 nasvet za boljši dan kot
ga ima sosed.
Informacije: 040/120-645

ODVOZ
KOSOVNIH
ODPADKOV - POMLAD 2007
Datum
pon. 28.5.

Naselje oz. krajevna skupnost
Komenda – center, Breg, Gmajnica,
Gora, Klanec, Nasovþe, Mlaka,
Podboršt, Potok, Komendska dobrava

þet. 31.5.

Moste, Križ, Suhadole, Žeje

Krajane naprošamo, da pripravijo odpadni kosovni
material na dan odvoza pred svojimi zgradbami do
6. ure zjutraj. V okviru akcije bomo zbirali tudi
odslužene avtomobilske gume, ki jih odložite na zbirnih
mestih kot ostale kosovne odpadke. Odlagajte
sortirano!
Avtomobilskih delov in gradbenega materiala ne bomo
pobirali, temveþ bomo odvažali le kosovne odpadke, ki
so nastali v gospodinjstvih: bela tehnika, pohištvo,
žimnice, peþi, kolesa, hišno opremo – umivalnike,
školjke, kadi, ipd.
Kosovne odpadke lahko pripeljete tudi v Zbirni center
Suhadole.
Delovni þas:
od 01.10. do 30.04.
od 6.00 do 16.00
od 01.05. do 30.09.
od 6.00 do 18.00

Gora 13, 1218 KOMENDA

vas vabi

od 12.00 do 23.00 ure


Pizzerija
(01) 834-36-66 12.-22.
Hram Gorjan vam
URE
nudi 15 vrst pizz iz kru{ne pe~i,
solate, sladice in ostale jedi po
naro~ilu.
Sprejemamo tudi zaklju~ene
dru`be do 30 oseb.
DOSTAVA NA DOM!!

@elimo vam prijetne velikono~ne praznike!

. . . pojdem pred vami ...

(Mr 14, 28)

Blagoslovljene
velikono~ne
praznike vam `elita
va{ `upnik in
@upnijska Karitas

LAH d.o.o., Klanec 13, Komenda, Marko Lah
prodaja kmetijske mehanizacije gume za osebne avtomobile
plati{~a prodaja goriva prodaja motornih olj prodaja kuril nega olja minimarket bife
avtopralnica Lah (odprta vsak dan od 7. do 20. ure)
Delovni ~as bencinskega servisa, trgovine in bifeja:
vsak dan od 6. do 22. ure
in partner KMETIJSKI CENTER LAH

KMETIJSKI CENTER

LAH
K O M E N D A

Majda Lah s.p.,
Klanec 13, Komenda

prodaja kmetijske mehanizacije rezervni deli
gume za kmetijsko mehanizacijo akumulatorji

Vesele velikono~ne praznike in sre~no vo`njo vam `elimo!
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Aplenca

Po poti prispeli do zlata
Na dan mu~enikov, 10. marca, so parom zlatoporo~encev ~estitali v domu
Antona Breznika na Kri`u {tevilni ~lani najve~jega dru{tva v ob~ini Komenda;
dru{tva upokojencev, ki ima 848 ~lanov.
Zlato tradicijo `e nekaj let nadaljujejo in
utrjujejo tudi v Dru{tvu upokojencev Komenda. Ne vem sicer natan~no, ampak

Glasilo ob~ine Komenda 3/2007
poti oziroma tovrstnega zlatega sre~anja z
Abrahamom. Za tri pare pa je bil dogodek
10. marca {e posebno slovesen, saj so jim
v dvorani zapeli in za`eleli sre~o na njihovi
poti {e naprej.

ki, ko predsednik dru{tva in
`upan Toma` Drolec nazdravita in ~estita skupaj z njimi.
Tudi letos je bilo tako in tudi

Župan je tokrat ~estital tudi ta{~i in tastu za njunih
petdeset skupnih let.

An~ka in Nande Nogra{ek
Terezija in Jo`e Kern

tokrat so porabili
kar nekaj ~asa, da
so lahko povedali
vse, kar so lani naredili v vseh {tevilnih
sekcijah dru{tva.

pozornost so vzbudila
sre~anja parov, ki v
letu, ko na ob~nem
zboru pregledajo
delo dru{tva, praznujejo zlati jubilej – 50
let skupnega `ivljenja
zadnja leta, odkar je
predsednik Janez Kimovec.
Kakorkoli `e, to so
zares prisr~ni trenut- Marija in Albin Schmuck

In nazadnje so
slovesno tudi tokrat
nazdravili parom
zlatoroporo~encev.
[est jih je letos v
ob~ini, ki praznujejo
petdeset let skupne

Zlatoporo~enci so bili tokrat Ana in Ferdinand Nogra{ek iz Most, Marija in Ivan
Barja~i~ s Klanca, Ana in Maksimiljan
[pruk iz Komende, Terezija in Jo`e Kern
s Klanca, Angela in Alojz Ravnikar z Mlake
in Marija in Albin Schmuck s Kri`a. Žal se
slovesnosti niso mogli udele`iti trije pari, ki
pa so priznanja dru{tva in simboli~na darila
prejeli na domu.
^estitkam vsem zlatoporo~encem, ki so
prispeli do zlatega trenutka na njihovi poti,
`elimo lepo in mirno skupno pot, zdravja
in skupnega zadovoljstva tudi v uredni{tvu
s sodelavci Aplence Glasila ob~ine Komenda.
Andrej Žalar

Veliki pomladansko podjetni{ki sejem
Prireditev bo od petka 30. marca do nedelje 1. aprila.
Tradicija, ki jo je pred ve~ kot desetimi
leti za~el Konjeni{ki klub Komenda s
predsednikom Alojzom Lahom, se uspe{no
nadaljuje. Konec tega tedna bomo pri~a v
ob~ini `e 23 sejemski kmetijski prireditvi,
ki je v dobrem desetletju
postala poznana ne le
v ob~ini oziroma v tem
delu Gorenjske. Odkar ni
ve~ nekdanjega Gorenjskega kmetijskega sejma
v Savskem logu v Kranju,
je komendski sejem poslal drugi najve~ji tovrstni
sejem v Sloveniji, poznan
pa je zadnje ~asa vse bolj
tudi prek meja Slovenije.
Tako kot vsakokrat bo tudi tokrat stalnica prvega sejemskega dne v petek, 30.
marca, ob 9.30 predavanje oziroma posvet
v dvorani kulturnega doma z naslovom
Storitve strojnih kro`kov v obdobju 2007
do 2013.
O prahi in energetskih rastlinah v kolobarju
in o obdav~itvah bo govoril mag. Marjan
Dolen{ek, univ. dipl. in`. agr. iz Kmetijsko
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gozdarske zbornice Slovenije. Vesna Velikonja, univ. dipl. in`. agr. iz KGZS-Zavod
Ljubljana pasa bo govorila o nalo`bah v
stroje na kmetijah v letih 2007 do 2013.
Sejem bodo slovesno odprli potem opoldne direktorica
Kmetijsko gozdarske zbornice
Nata{a Berlingar, predsednik
Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije Peter
Vrisk in `upan
ob~ine Komenda
Toma` Drolec.
Tradicionalen, saj
postaja `e kar nepogre{ljiv del sejma,
bo tudi tokrat nastop Folklorne skupine
dru{tva upokojencev Komenda, program
pa bo popestril otro{ki pevski zbor Osnovne {ole Komenda Moste.
Posebej omenimo, da se bodo na sejmu
predstavili Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Dru{tvo pode`elskih `ena
Kamnik-Komenda-Dom`ale, Turisti~no

dru{tvo Komenda, Ustanova Petra Pavla
Glavarja, Dru{tvo stari traktor Moste,
Srednja biotehni{ka {ola Kranj, Dru{tvo
pode`elske mladine Kamnik, Kmetijstvo
Kimovec Bukovica , ^ebelarstvi Tom{e
Bre`ice in Tome Ljubljana.
Obetavna je tudi napoved predstavitve
programa Tajfun Sevnica in vsak dan
predstavitev del z novim rezalnim cepilnim
strojem RCA-320. Zavod za gozdove pa
bo predstavil tudi varno delo pri se~nji in
vzdr`evanju orodja. Predstavitve bodo v
petek od 14. do 15. ure, v soboto od 10.
do 12. in od 13. do 15. ure, v nedeljo pa
od 10. do 12. in 13. do 15. ure.
Tudi tokrat so poskrbeli prireditelji v
Konjeni{kem klubu za gostinsko ponudbo,
brezpla~no parkiranje in spremljajo~i program z Radijem Veseljak.
Od petka do nedelje bodo torej spet vse
spomladanske poti vodile v Komendo.
A. Žalar

ZANIMIVOSTI - KRATKE

Aplenca

Gregorjevo ob Kri{kem bajerju
Pravijo, da se na gregorjevo »pti~ki `enijo«.
Letos bo to kar dr`alo, kajti na ta dan, 12.
marca, so bili pti~ki v kro{njah dreves,
pti~jih hi{icah, po strehah hi{ in drugje, kjer
se najraje dru`ijo in zadr`ujejo, zelo `ivahni.
Mogo~e tudi zaradi izredno lepega vremena, ki je naznanjalo, da je pomlad
dokon~no tu. Vsaj
vremenska, ~e `e
ne koledarska.
@ivahno pa je bilo
tudi na ve~er pred
gregorjevim ob
Kri{kem bajerju,
kjer so Turisti~no
dru{tvo Komenda,
Vrtec Mehur~ki in
Ob~ina Komenda
pripravili spu{~anje ladjic po vodi; obi~aj,
tudi povezan s praznovanjem gregorjevega.
Ob s sve~kami malce osvetljenem bajerju

se je zbralo ve~ sto ob~anov Komende
in drugih obiskovalcev. Najve~je veselje
so imeli zelo {tevilni otroci, ki so v Vrtcu
Mehur~ki in doma s pomo~jo star{ev, starih
star{ev, bratov in sester narejene ladjice
najprej razvrstili ob robu poti nad bajerjem, na njih pri`gali
sve~ke, nato pa jih
ob spremljavi star{ev
in drugih oseb nosili
do ~lanov TD Komenda, ki so jih spu{~ali
v vodo. Ladjice so
nato po~asi plule
proti ju`nemu koncu
bajerja, kjer so jih `e
nestrpno pri~akovali
otroci. Seveda je
vsakdo najprej iskal
svojo. Ko jo je zagledal, je bilo veselje veliko, vzklikanja in
razlag pa tudi.
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Pogled na bajer, poln ladjic s pri`ganimi
sve~kami, je bil prav ~aroben, veliko
do`ivetje za vse obiskovalce. Ti so se v
hladnem vetrovnem ve~eru lahko ogreli s
~ajem in kuhanim vinom, za kar je poskrbel
Bar Klanc. Sve~ke za ladjice je prispevalo
Sve~arstvo Perme Komenda, lizike za
otroke pa Trgovina Marija Moste.
^lani, predvsem pa ~lanice TD Komenda
so imeli polne roke dela ob tolikih obiskovalcih, vendar jim je {lo na ~elu s predsednikom Vidom Koritnikom vse gladko od rok.
Tudi zaradi prijetne in po`ivljajo~e besede
podpredsednice dru{tva Katje Tabernik,
ki je sproti razlagala dogajanje ob bajerju,
pa tudi svarila, da ne bi kdo padel v vodo.
Ob bajerju so bili v pripravljenosti vedno
»budni« kri{ki gasilci z gasilskim vozilom in
potrebno opremo, predvsem pa lu~mi.
^lani Ribi{ke dru`ine Bistrica Dom`ale so
ta ve~er radi »odstopili« povr{ino bajerja
za `e kar tradicionalno prireditev in lep
o`ivljeni obi~aj tudi v na{i ob~ini.
Besedilo in fotografije: Jo`e Pavli~

Komen~anka Sne`na kraljica Slovenije 2007 Razstava Alfonza
Kerna
Na Krvavcu je bil 17. marca izbor
Sne`ne kraljice Slovenije 2007.
Kraljica je postala Komen~anka
Katarina [u{tar. Prva spremljevalka
je Jasmina Novak iz Kopra, druga
spremljevalka pa [pela Brolih iz
Iga.
A. @.
Sne`na kraljica Katarina [u{tar
(v sredini) s spremljevalkama: levo 2.
spremljevalka [pela Brolih, desno 1.
spremljevalka Jasmina Novak

Turisti~no in Kulturno dru{tvo Komenda sta 23.
marca na Glavarjevi 104 v Komendi pripravila
razstavo ro~nih del Alfonza Kerna z Zgornjega
Brnika. Ob odprtju sta nastopila Alfonzov vnuk
Lovro in njegov so{olec ter prijatelj David,
~lanica KUD Jana Kosirnik pa je recitirala
pesmi Alfonzove `ene Marije. Razstavo si je do
nedelje ogledalo veliko obiskovalcev.
Jo`e Pavli~

Gasilska
delavnica
Gasilke ~lanice se dru`imo tudi ob
drugih prilo`nostih, ne le ob gasilskih tekmovanjih in po`arih. V okviru
regije III, ki zajema osem gasilskih
zvez (Morav~e, Litija, [martno pri
Litiji, Dom`ale, Lukovica, Menge{,
Kamnik in Komenda), organiziramo
razna sre~anja, posvete, pohode v
hribe in tematske delavnice. Tokrat
se nas je v organizaciji GZ Komenda
22. marca zbralo 45 gasilk iz 6 GZ na
Velikono~ni delavnici v Breznikovem domu
na Kri`u. Pozdravil nas je predsednik GZ
Komenda Ivan Hlade, sre~anje pa so nam
popestrili kulturniki Darko Mavsar, [pela
Ravnikar in pionir gasilec Matic Smrekar.
Izdelovale smo darilne vre~ke, Velikono~ne
ko{arice in barvale pirhe. Na{e naslednje
sre~anje bo 14. aprila v organizaciji GZ
Kamnik. Na pomo~!

Nova varovalna ograja
Na {olski poti Komenda – Moste je sedanja
varovalna ograja dotrajala. Nova, okrog
200 metrov dolga, bo
ne bo le varovalna, ampak bo tudi polep{ala
{olsko pot.
– A. - Ž.

Mihaela Poglajen
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Mar~na ~estitka
Krajevna organizacija Rde~ega kri`a Moste
in Osnovna {ola Komenda-Moste sta minuli teden pripravila v Osnovni {oli v Mostah
prazni~ni program s ~estitko `enam in materam v prazni~nem marcu. Ve~namenski
prostor v {oli je bil tokrat kar premajhen, kar
pa je bila hkrati najlep{a zahvala {olarjem za
njihove nastope.

KRI@ANKA
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NAGRADNA KRIŽANKA
1. nagrada – rde~i javor
2. nagrada - 2 celoletni karti za obisk Arboretuma v Vol~jem Potoku
3.,4., 5. nagrada - karta za enkratni obisk Arboretuma v Vol~jem Potoku
Re{eno kri`anko (lahko napi{ete tudi samo re{itev kupona) po{ljite na naslov: Uredni{tvo
Aplence, Zaj~eva 23, 1218 Komenda do vklju~no 16. aprila.
Na kuverto napi{ite: ime, priimek, naslov in pripi{ite Nagradna kri`anka.
Re{itev gesla nagradne kri`anke v Aplenci Glasilo ob~ine Komenda {t. 2:
TERME SNOVIK
1. nagrada – Celodnevna karta za savno in bazen za dve osebi v
Termah Snovik – Katarina Zarnik, Moste 103, 1218 Komenda
2. nagrada - Celodnevna karta za bazen za dve osebi v Termah
Snovik – Vanda J. Jenko, Potok 3, 1218 Komenda
3. nagrada - Kosilo za dve osebi v Restavraciji Poto~ka v Termah
Snovik – Vinko Plevel, Kri` 128, 1218 Komenda
4. nagrada – Brisa~a Terme Snovik – Marija [tucin, Mlaka 7 a,
1218 Komenda
5. nagrada - Zdravilni zavitek z Apartmajskega vrta zdravilnih
rastlin – Maks Koritnik, Glavarjeva 1004, 1218 Komenda
^estitamo! Nagrade sre~ni re{evalci dobijo v Termah Snovik, izka`ejo
pa se z osebnim dokumentom.
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NASVETI - ZANIMIVOSTI

Pala~inke z ragujem
Recept je pravzaprav podoben lasagni,
le da listi~e za lasagno nadomestimo s
pala~inkami.
Za 7-8 pala~ink potrebujemo: 3 jajca, 3
dl mleka, ˝ `li~ke soli in 15 `lic moke. V
posodi stepemo jajca, dodamo mleko
in sol ter nazadnje {e moko. Spe~emo
nekoliko debelej{e pala~inke.
Za ragu potrebujemo: pribli`no 40–50
dag mletega govejega mesa, ve~jo ~ebulo, 1 korenje, ve~jo
kislo kumarico, 1-2
`lici {ampinjonov, 2
glavici ~esna (cca.
8 strokov), 1 govejo kocko, cca. ˝
litra nekoncentrirane paradi`nikove
mezge, 2-3 dl vode,
2 `lici kisle smetane,
origano, poper, sol
po potrebi.
Na olju prepra`imo
na kocke narezano
~ e b u l o, d o d a m o
meso, ki ga pra`imo
2-3 minute. Naribamo koren~ek, kislo
kumarico, {ampinjone in na drobno sesekljamo ~esen ter vse skupaj z govejo
kocko, paradi`nikovo mezgo in ostalimi
za~imbami prime{amo mesu. Kuhamo
pribli`no 15–20 minut, na koncu dodamo
kislo smetano in ~e je potrebno zgostimo
z moko.
Pripravimo {e be{amel: 40 g masla ali
margarine, 30 g moke, 1/2 litra mleka, sol,
poper, mu{katni ore{~ek. Na majhnem ognju raztopimo maslo in dobro zame{amo
moko. Po~asi dodajamo segreto mleko in
me{amo, da se nam ne naredijo kepice (to
najla`je prepre~imo tako, da zmes zmiksamo s pali~nim me{alnikom). Be{amel na
majhnem ognju pustimo vreti pribli`no
10 minut, nekaj minut pred koncem
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Dan mu~enikov

dodamo sol in poper ter za no`evo konico
mu{katnega ore{~ka. ^e be{amel `elimo
{e bolj zgostiti, ga kuhamo dlje ~asa, v
nasprotnem primeru dodamo mleko.

Zberite zdaj mo`je se vsi,
praznik svoj imate vi,
ker je mu~enikov dan,
naj bo spodobno praznovan.

Na eno pala~inko nama`emo majhno
zajemalko (2-3 `lice) raguja, nanesemo
pribli`no 2 `lici be{amela in potresemo
s parmezanom ali pekorinom (ov~ji
sir). Na pladenj namestimo peki papir.
Pala~inke lahko zlagamo v trikotnik, kot

Naj vsakdo si olaj{a vest
in tragi~no pove povest,
kako na limance ste se ujel,
ko `enskam ste preve~ verjel.
Kako vam prej je blo lepo,
svobodo u`ival ste lahko,
ko pa ste izrekli usodni-da,
ste opazili, da komando `ena ima.
^eprav ste prej bili junaki,
zdaj copatam ste enaki,
delati, ubogati na vsak migljaj,
zgubljen je res svobode raj.
Za mo`a nikoli nima ~asa,
a po denarju ga pogosto vpra{a,
ko ji pod palcem vse skopni,
kdo je kriv, seveda vi!
^e pa se upre{ in zarohni{,
ob njenih solzah se stopi{,
najbolj{e oro`je so solze,
tu popustijo vsi mo`je.

torto ali pa jih zvijemo v rulado. Tudi
povrhu jih prema`emo z be{amel omako
in potresemo s parmezanom ter v pe~ici
pe~emo 25-30 minut na 200 stopinj C.
Ko postre`emo, lahko okrasimo s ko{~ki
paradi`nika ali (pikantnim) ketchupom. ^e
nam ragu ostane, ga zmrznemo in naslednji~ preprosto uporabimo za testenine.
Pa dober tek!
Vam `eli Marta Jerebi~

Le to vas {e lahko tola`i
in re{uje v tej blama`i,
da naleze{ se ga naskrivaj,
~e le nanese kak slu~aj.
Ker pa danes je va{ dan,
dajte vse skrbi na stran,
pija~e ~iste si nalijte,
na zdravje mu~enikov pijte
Marija Ko`elj

Obisk bodo~ih turisti~nih vodi~ev
Komendo je 24. marca popoldne obiskala skupina petnajstih ob~anov in ob~ank
Kamnika in Komende, ki se usposabljajo
za turisti~ne vodi~e.
Med njimi je tudi ~lanica UO TD Komenda
Ur{ka Brem{ak. Ta je
»goste« po celodnevnem ogledu turisti~nih
znamenitosti v na{i
bli`nji in daljni okolici z
gradu Jablje pripeljala
v Komendo. Tu so jih
pri~akali predsednik
TD Komenda Vid Koritnik in ~lana UO TD
Komenda Jure Kern
in Jo`e Pavli~, pred
`upnijsko cerkvijo pa
Klemen Pibernik. Pod

vodstvom slednjega so si ogledali dragocenosti te cerkve in Glavarjeve knji`nice,
ostali imenovani pa so jih popeljali po
cerkvenem trgu (Ple~nikovih umetninah),
mimo vseh treh komendskih lip, kaplanije,
[midove gra{~ine, Glavarjevega vodnjaka,
po pokopali{~u mimo gotskega svetilnika,
nazadnje pa po razstavi ro~nih del Alfonza
Kerna in sobah z eksponati kartografa
Ivana Selana, spregovorili pa so jim tudi o
delu in na~rtih TD Komenda. Obiskovalci
so se kljub `e vidni utrujenosti in mrzlem
ter de`evnem vremenu v Komendi namesto
predvidene pol ure zadr`ali kar dve uri, s
seboj pa odnesli lepe vtise in marsikatero
dragoceno informacijo, bili pa so tudi
prijazno postre`eni. Upajmo, da bodo,
ko bodo postali pravi turisti~ni vodi~i, v
Komendo pripeljali veliko gostov!
Jo`e Pavli~
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POTOPIS

Lepota in beda v Kambod`i
Moja `elja, da bi odpotovala v jugovzhodno Azijo, se mi je porodila `e nekaj
let nazaj in prav dobro se spominjam tiste
majske son~ne nedelje. Na televiziji sem
spremljala dokumentarec o Kambod`i,
revni de`eli tam nekje dale~, dale~ od
na{e dnevne sobe pod Alpami. Živopisane
podobe so se vtisnile v moj spomin in
~akale, da jih do`ivim z vsemi ~uti na svoji
ko`i. Najbolj `iva pa mi je ostala podoba
anti~nega mesta Angkor Wat. Spominjam
se ogromnih templjev, preraslih z orja{kimi
drevesi, ki so svoje korenine zajedale
kot rja razjeda `elezo. Spominjam se razigranih opic, ki so zganjale vragolije in
tistih pleso~ih podob, vklesanih v kamne,
katerih pomena nisem vedela. Letos so se
mi razkrile v vsej svoji lepoti.
V novo jutro naju je priklicala mala
budilka roza barve, kupljena v Ho Chi Minhu za dva dolarja. Ob petih zjutraj skupaj
z va{kimi petelini so zapeli svoj napev.
Petelini z glasnim kikirikanjem, budilka pa
s tistim te~nim glasom, ko jo lopne{ in
si re~e{: »[e pet minut.« Jutro je bilo
sve`e in zora je spodila no~ dnevu.
Ob pra{ni cesti sva nestrpno ~akala
najinega {oferja tuk tuka, ki naju bo
danes cel dan vozil skozi zgodovino
~asa. Ni ga bilo. Namesto njega se
je pripeljal drug {ofer:
»Moj prijatelj, motor crknil, jaz
z vama v Angkor Wat. Jaz mister
Lucky, gospod Sre~ko.« Tako nekako
je zvenela {oferjeva polomljena
angle{~ina.
Malo sva ga ~udno gledala, ker
mu nisva zaupala. Morda gre za
potegav{~ino, krajo posla najinemu
{oferju. Bova morala pla~ati ve~ od
dogovorjene cene in ali naj sploh
greva z njim? Kolebala sva, vendar
naju je prepri~al. Verjela sva mu. Na
lepe o~i. In njegovo prepri~evanje
se je kasneje izkazalo za resnico.
Prijatelju se je res pokvaril motor.
Odbrneli smo, midva in Sre~ko. V
starem, razmajanem tuk tuku. Hladen
veter se je veselo poigraval z najinimi lasmi,
midva pa sva se po{teno stiskala skupaj
pod razgrnjeno spalno vre~o kot dva mala
ku`ka, ki i{~eta toplote.
Angkor Wat, kamor sva bila namenjena,
je anti~no mesto stotih templjev in najve~ji
religiozni monument na svetu. Templje so
gradili ljudstvo Kmeri ali bolje re~eno bo`ji
kralji od leta 800 pa tja do 14. stoletja.
Gradili so jih v razli~nih slogih in z razli~nimi
materiali (opeka, pe{~enjak, les), toda vsi z
istim namenom: v templjih ~astiti bogovehinduisti~no uni~evalko sveta [ivo, Vi{nu,
ki vzpostavlja red v univerzumu in kasneje
Budo. Populacija ljudi v mestu je bila en
milijon, znotraj njega pa so zgradili tudi
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lesene hi{e, javne zgradbe in pala~e. V neki
knjigi ironi~no pi{e: ko je bil Angkor Wat
milijonsko mesto, je London poseljevalo
pi~lih 50,000 ljudi.
Kmalu sva ga zagledala. Mogo~ni Angkor Wat, ki ponazarja mikrokozmos hindujskega vesolja. Usta so se nama povesila,
tako ogromen in lep je bil videti. Koliko
imenitno oblikovanih kamnov in kak{na
arhitektura. Kot bahavi kralj se je lesketal v
jutranjem soncu visoko nad drevesi.
Son~ni vzhod sva pri~akala na stopnicah stare kmerske knji`nice in opazovala
pet vrhov templja. Kasneje sva se povzpela
na enega izmed njih 38 metrov visoko.
Ponudil nama je neverjeten razgled na
celotno pokrajino. Povsod naokrog zelenje,
v daljavi so iz gozda {trleli vrhovi manj{ih
templjev, ptice so `e razposajeno prepevale svoje pesmi. Tudi ljudje, ki `ivijo v
okolici templjev, so zakurili ogenj, katerega
dim se je valil skozi drevesne kro{nje, in
kuhali zeleni ~aj.

Pred nami je bil nov izziv-eden najve~jih
kmerskih mest Angkor Thom, obsegajo~
devet kvadratnih kilometrov. Predenj sva
se podala na raziskovanje le-tega, smo
s Sre~kom spili kavo s kondenziranim
mlekom. Povedal nama je, da je `ivljenje
te`ko. Da ni dela. Sam da ima pet~lansko
dru`ino, ki jo pre`ivlja kot voznik tuk tuka.
Žena vsako jutro kupi ribe in jih prodaja na
tr`nici. On pa dobi delo pribli`no dvakrat na
mesec. Vsaki~ zaslu`i po 12 dolarjev. Vendar si `eli {e ve~ otrok, ~eprav mu ni lahko.
In tukaj se najino razmi{ljanje razide.
Zahodnja{ko mi re~e: »^e bi si na{el
drugo delo in zaslu`il ve~, bi ti bilo bolje v
`ivljenju in lahko bi imel ve~ otrok, ne da bi
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trpeli materialno pomanjkanje.«
Sre~kovo vzhodnja{ko pa pravi: »Bodi
zadovoljen s tem, kar ima{. Živi skromno.
Ne delaj preve~, delo iz~rpava. Se bom `e
zna{el in pre`ivel dru`ino. Želim si imeti ve~
otrok, ker jih imam rad.«
Odpravili smo se dalje, v tempelj Bayon,
katerega krasijo orja{ke Budine glave in reliefi bitk Kmerov z drugimi ljudstvi. Pa nato v
Bapuan, sprehodili smo se po slonji terasi,
ki je bila anti~na recepcija za pomembne
pri{leke Angkor Thoma. Nismo izpustili tudi
kraljeve pala~e ter {e nekaj majhnih, vendar
zelo lepo ohranjenih templjev.
V vzhodnem Angkorju je narava s
pomo~jo ~asa razbrazdala templje. Drevesa kot neprijazni zajedalci {irijo svoje
ve~metrske korenine po templjih in jih
prera{~ajo. Podobni so hobotnicam, ki
svoje lovke razpredajo na vse strani. In
zopet se ~lovek po~uti zelo majhnega in
nebogljenega v primerjavi z orjaki. Za oba
je bil to najbolj{i del dneva. Pa tudi ostali
turisti in popotniki niso ostali ravnodu{ni.
^udili so se mo~i narave in se navdu{eno
fotografirali pri koreninah.
In ko naju Sre~ko odpelje k zadnjemu
templju, nisva mogla ve~. Iz~rpana, umazana, la~na in `ejna sva obsedela v tuk
tuku.
»Step pyramide, Egipt. Stopni~asta
piramida,« naju je bodril prijatelj.
»Kaj ti je, Sre~ko, kak{en Egipt?« nama
ni bilo jasno.
Ko sva se ozrla na levo k templju,
sva jo opazila. Ravno tak{na kot v Egiptu
stopni~asta piramida v Saqqari je bila ta
pred nama, stopni~asta piramida v Angkor
Watu. Neverjetno. Nisva vedela, da so v
Kambod`i zgradili piramido.
Sre~ko je ponosno pripomnil, kot bi
bral najine nevedne misli: »No, sem vama
rekel. Piramida!»
Midva sva mu vrnila milo za drago,
v zahodnja{kem stilu: »A ti ve{, kaj je
Egipt?«
Pogledal naju je kot ~uk, ~e{ kaj ga to
spra{ujeva in izdavil: »Ja piramida.«
Nasmehnila sva se mu, saj preprostemu, revnemu Kambod`anu take izjave ne
more{ zameriti v smislu-kako si neveden!
Po ogledu Angkor Wata smo skupaj
kosili na marketu. Midva ri` s pi{~an~jim
karijem, Sre~ko pa pi{~an~jo juho. Pristopila je starka, osivela, bolna in revna.
Prosila je za denar. Nisva ji dala ni~esar,
kot stotim poprej na potovanju ne. Sre~ko
pa je segel v `ep in ji dal zadnji denar, ki
ga je imel. Ko je od{la, naju je pogledal z
o~itajo~imi o~mi in v hipcu sekunde sem
zaznala, kar mi je z njimi hotel povedati:
»Nimam skoraj ni~, pa dam, ima{ skoraj
vse, pa ne da{! Niti dolarja, ki tebi pomeni
tako malo, njej pa tako veliko!«
Ana Zarnik in Toma` Horvat
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Pouk malo druga~e
V 2. b razredu smo imeli v ~etrtek, 15.
marca, pouk malo druga~e. Ustvarjali smo
skupaj s star{i.
Danes smo v {oli imeli poseben dan.
Bla`eva mamica je pokazala, kako se
kleklja. Delali smo tudi ~ipke iz papirja.
Filipovi star{i so pokazali, kako se naredi
bo`i~ni kruh. Katjina mamica pa je oblikovala pri~eske.
David Peterlin
Z Vido smo delali poprtnik. Bil je zelo dober.
Pri Tini je bilo fino. Zelo sem zadovoljna s
svojo frizuro. Mari nas je u~ila klekljati. Tudi
jaz sem lahko klekljala.
Ne`a Ko`elj
Novo frizuro mi je naredil Tim. Pobarval
sem se sam. Dodal sem si ble{~ice in
di{avo. Utrjevalec las je mo~no dr`al ves
dan. Naslednji~ si bom pred barvanjem in
friziranjem zmo~il lase.
Andra` Rozman
Izdelovali smo poprtnik. Okrasili smo ga
s pti~ki. Nekaterim je {lo delo dobro od
rok, drugim pa te`je. Lepo so se spekli v
pe~ici. Zadovoljni smo jih odnesli domov
in jih skupaj pojedli.
Filip Lah
Danes je pri{la Katjina mamica in nam je
naredila frizuro. Filipovi mamici je ime Vida
in nam je pokazala, kako se naredi kruh.
Bla`eva mamica Mari nam je pokazala,
kako kleklja. Z u~iteljico smo izdelovali
ro`e. Danes smo imeli ustvarjalen dan.
Hana Ravnikar

Nove ideje se rojevajo ~ez no~ – Huda
konkurenca

Pouk malo druga~e

MM2 NEWS
MM2 NEWS je nastal iz listov, na
katerih so bile napisane novice. Ti listi so
potovali po razredu, ko pa so pri{li v roke
razredni~arki, jih je prepovedala. Potem
pa nam je dala novo zamisel – zamisel za
stenski ~asopis – sten~as.
Stenski ~asopis urejava Matica na
kvadrat (Matic Lu`ar in Matic Matu{).
Tako so naju klicale u~iteljice in po tem
je ~asopis dobil ime: MM2 NEWS. V
MM2 NEWS-u, ki visi zraven u~ilnice za
sloven{~ino, si lahko u~enci preberejo
naslednje rubrike: Ekskluzivno, ^rna kro-

S [OLSKIH KLOPI
nika, Tedenski horoskop, [port, Motokros
in druge. Zahvaljujeva se internetnemu
brskalniku Netscape Browserju 8.1 (2) in
najinim sodelavcem (Nejcu, obema Katjama, Denisu in Tamari).
Zahvaljujemo se tudi vsem zvestim bralcem, ker berejo na{ ~asopis. Zahvala pa
gre tudi u~iteljici sloven{~ine, ki mora vsako
jutro brati ~asopis (saj veste, cenzura).
MM2 NEWS, kjer nikoli ne zatisnemo
o~esa!
Matic Matu{, 7. b
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Menda jim zna celo uspeti,« bi modrovala
mati Zemlja, ~e bi imela mo~ govorjenja.
Bli`a se njen praznik, dan Zemlje, ki ga
bomo praznovali v sredo, 18. aprila, na
{oli v Mostah. Nekateri se bomo zbrali ob
17. uri in prisluhnili kulturno-zabavnemu
programu, ki ga bodo pripravili najmlaj{i
iz vrtca v Komendi in u~enci obeh {ol, iz
Most in Komende. Spet drugi bodo tekli
tek Eko obljub in pritekli na samo prireditev
ter s tem simbolizirali na{o fizi~no pripravljenost za bolj{o prihodnost na{e ob~ine,
pokrajine, dr`ave, kontinenta … Skratka,
trudili se bomo za ~im ve~ji ekolo{ki prispevek. Dlje, ko bo segel na{ vpliv, bolj bomo
zadovoljni.
Ker pa je prireditev predvsem ekolo{ka
promocija, bomo uradno podpisali tudi
Eko listino, ki nas bo obvezovala ekolo{kih
aktivnosti. Ob tem bomo zapeli na{o eko
himno in predstavili na{ eko znak. Vse to
je za nas zelo pomembno.
Na prireditev toplo vabimo vse krajane,
ki se `elijo ekolo{ko osvestiti, zelo pa
bomo veseli tudi morebitnih sponzorjev,
ki bi kakor koli podprli in popestrili na{a
prizadevanja za bolj{e po~utje na{ega
planeta.
Zemlja nas prosi za pomo~. Bodimo pri
tej pomo~i dober zgled mladim za bolj{o
prihodnost.

Nove ideje se rojevajo ~ez no~

Vabljeni!
Darinka Marija Erjavec,

BUSINESS NEWS
Stenski ~asopis Business news je nastal
na pobudo u~iteljice sloven{~ine Barbare
Bizant. ^asopis smo javnosti predstavili
`e 1. februarja 2007. Od takrat do
danes je ostal nespremenjen. Ponuja
rubrike: Gospodarstvo – Slovenija,
Gospodarstvo – Svet, Slovenija,
Svet, Zabava, IT (ra~unalni{tvo in
tehnologija) in SVET na Kanalu A. Za
dnevno sve`e novice skrbimo Jo{t
Žagar in sodelavci (Rok, Žiga, Eva
in An`e).
^asopis Business news boste lahko
brali samo {e do 2. aprila 2007. Od
takrat dalje bodo na{i bralci lahko
brali preglednej{i in prijaznej{i Yahoo!
News. Business news je prvi stenski
~asopis na O[ Komenda Moste. Zahvaljujemo se spletnemu brskalniku
Netscape 8.1, ki nam je omogo~al izjemno
hitro deskanje po svetovnem spletu. Zahvaljujemo se tudi spletnima iskalnikoma
Yahoo! in Altavista, ki nam omogo~ata
kakovostno iskanje novic. Vse sve`e novice
pregleda odgovorna urednica – u~iteljica
sloven{~ine.
Jo{t Žagar, 7. b

»NO, DA VIDIM
s ~im se ukvarjajo, kako mi pomagajo in
kako napredujejo pri pridobivanju eko
zastave. Tak{ne cilje so si zastavili u~enci,
star{i in u~itelji na O[ Komenda Moste.

sokoordinatorka projekta Eko {ola

ZAHVALA
V mesecu marcu smo predstavniki {olskega sklada ([S) O[ Komenda Moste
v sodelovanju z u~itelji in u~enci organizirali dobrodelni koncert z naslovom S
pesmijo in plesom pozdravljamo pomlad.
Na koncertu so se nam predstavili u~enci
{ole in pokazali svoje talente na podro~ju
glasbe, plesa in igre. Namen prireditve je
bil prostovoljno zbiranje sredstev za {olski
sklad. Sredstva namenjamo za izvajanje
nadstandardnega programa v {oli in za
pomo~ socialno ogro`enim otrokom.
V imenu [S se zahvaljujem vsem, ki ste
s svojim delom kakor koli pomagali pri
izvedbi koncerta, prav posebna zahvala
pa gre vsem obiskovalcem, ki ste darovali
svoj prostovoljni prispevek. Tako smo z
va{o pomo~jo zbrali dodatnih 680 eur v [S.
[e enkrat najlep{a hvala vsem in vsakemu
posebej.
Vsem, ki se koncerta niste uspeli udele`iti,
a bi `eleli prispevati svoj dele` v [S, lahko to storite z nakazilom na naslov: O[
Komenda Moste, Glavarjeva cesta 37,
1218 Komenda, {tevilka podra~una 01364
– 6030656062, s pripisom za [olski sklad.
Vsakega prispevka bomo veseli, saj skupaj
zmoremo ve~ in bolje.
Hvala!
Irena Skok, predsednica [S
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SKAVTI

Aplenca

Uvodnik
Februar in marec sta meseca, ko
imamo skavti zimovanja. Letos ni bilo nobene izjeme. Vse veje so imele svoj zimski
tabor, kjer so se, po besedah udele`encev,
imele prav vse odli~no in se na novo med
seboj povezale. Vol~i~i so se povezovali
kot znanstveniki, ~eta v spoznavanju sv.
Jurija in klan v spoznavanju slovenske
zgodovine.
10. marca pa se je v Grobljah zgodil
prelomni dogodek. Komendski skavti smo
tretji~ sodelovali na festivalu Zlata Žaba.
Pred dvema letoma, ob prvem sodelovanju, se je malenkostno poznalo, da smo
za~etniki, lani (druga udele`ba) smo v dveh
kategorijah (najbolj{i film in najbolj{i glavni
igralec) zasedli drugo mesto, kar nam ni
prineslo nobenega kipca. Kaj smo pa letos
dosegli, si pa le preberite.
Arnold Oton Ciraj, Veseli volk

Zimovanje ~ete
Zadnji vikend po~itnic (2. do 4. marca)
se je ~eta Pogumno srce odpravila na zimovanje na Gore nad Idrijo, kjer smo v prijetni in topli hi{i pre`iveli tri zabavne dni.

polno~i smo zapeli tradicionalno Zdravljico,
kar nam je popestrilo no~, saj je kot vedno
sledila telovadba s polnimi nahrbtniki, ki
je trajala do enih. Udele`ili so se je vsi
fantje (10) in jaz, kot edina predstavnica
`enskega spola.
V soboto smo se odpravili na orientacijo, ki je bila zelo zabavna, saj smo na
eni od to~k zavarovani plezali po dvanajst
metrski steni. Po orientaciji nas je ~akala
repa, ki so nam jo skuhali voditelji, katere
velika posoda je bila hitro prazna, kljub
nekaterim sli{anim pripombam. Ko smo
si odpo~ili, nam je Domen Jurkovi~ na
zanimiv in sme{en na~in predaval o prvi
pomo~i, nato pa je sledil veliki kviz Jureta Jerov{ka. Presenetilo nas je majhno
presene~enje - filmski ve~er. Ob velikih
koli~inah kokic smo si ogledali film Sre~no
Kekec, ki je sicer eden od dveh Kek~evih
filmov, ki naj bi si jih pogledali pred vse
gorenjskim taborom Kvajdej.
Pono~i smo imeli veliko no~no igro po
kateri smo se obmetavali z zemljo (kar so
nam sicer voditelji hitro prepovedali), delali
stoje na glavi v krtinah in podobno. Seveda
pa smo opazovali tudi Lunin mrk in vedno
bolj svetlikajo~e zvezdice, kar smo izkoristili
za u~enje orientacije po zvezdah. V nedeljo
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Zimovanje Klana
sneta skera
Zadnji vikend februarja je klan Sneta
skera (ki se mu v kratkem obeta sprememba imena) pre`ivel na planini Blatce
nad Srednjo vasjo pri Bohinju. Krave, koze,
ovce, osli in voditelji smo v prijetni hi{ici,
v kateri so manjkale samo tri stvari (voda,
elektrika in wc) bivali tri dni v spoznavanju
zgodovine na{ega naroda. Od praslovanov, reformacije, narodnega prebujenja pa
do osamosvojitve... Zanimivo!
Snemali smo film za Zlato `abo,
imeli orientacijo, na kateri so se nekateri
odlo~ili pogledati {e malo {ir{o okolico,
izbirali smo ime klana, skakali po snegu,
peli, se veliko smejali pa tudi igrali. V
prostem ~asu pa smo si vzeli ~as in si
v gozdu poiskali prostor za opravljanje
kak{ne potrebe. Zadovoljili smo vse na{e
~ute. Pono~i smo gledali zvezdice in
ugotavljali ali Orion pade ali se zavrti za
Vogel, podnevi smo opazovali Bohinjsko
jezero, prelepa Ribni{ka slapova in ~e si
splezal na vrh strehe na{e hi{ke si videl
celo sonce. Poslu{ali smo ve~inoma Evo,
~e je kdo drug pri{el do besede pa tudi
njega. Oku{ali smo v~asih bolj v~asih
manj posre~ene mojstrovine na{ih
kuharjev in vodo z okusom zemlje.
Marsikdo je za~util sneg tudi bli`je
kot bi si ga `elel. Vohali smo...
Hm... To radost pa lahko na `eljo
`enskega dela klana vsaj v ~lanku
izpustimo. Torej – zdaj imamo ve~
kondicije, bolj{i imunski sistem,
smo bolj pametni in narodno
zavedni pa {e najpomembnej{ebolj se imamo radi... Pa re~te da
nismo fajn!
Katarina Pavlini~

Pesem za varstvo
okolja
Rok, Ema, Sa{a in Milena,
radi skrbijo za ~isto okolje.
Ne me~ejo odpadkov skozi okno,
radi se imajo med seboj
V petek smo imeli izziv, ki so nam ga pripravili vodniki Manca, Sara, Rok in Domen.
Po kosilu je Arnold pripravil veliko igro,
kjer smo po skupinah tekmovali v razli~nih
igrah. Namen igre je bil, da nismo goljufali
(odkritosr~nost, kot ena vrlina sv. Jurija),
kljub temu da smo imeli pri vsem proste
roke in smo si brez nadzora {teli to~ke.
Po ve~erji je sledil zabavni ve~er, ki
so ga odli~no pripravili vodi sami. Simulirali smo znane oddaje Piramida, Milijonar,
Dnevnik in Raketa pod kozolcem in jih
naredili {e bolj zabavne kot so v resnici. Ob
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smo imeli predstavitev svojih izdelkov za
nate~aj na Kvajdej (makete in na~rti zgradb,
himne…). Ob prijetnem son~ku smo igrali
nadvse utrudljiv ragbi, se pogovarjali o
vrlinah na{ega zavetnika sv. Jurija, ki smo
ga spoznavali skozi celo zimovanje.
Zimovanje smo sklenili s prijetno ma{o
na prostem, ki jo je vodil Gregor Lavrinec,
na{ duhovni asistent. Z lepimi spomini
na zimski tabor, so nas star{i odpeljali
domov.
Barbara Pavlini~

Vsako leto zberejo se skupaj,
pripravijo ~istilno akcijo.
S skupnimi mo~mi po~istijo okolje.
Radi se imajo med seboj!
Zemlja hvale`na za delo to jim je,
v zahvalo ro`e pognala je,
drevesa, smreke, naravo vso!
Radi se imajo med seboj.
Volkuljice

Aplenca

Zlata Žaba
Oskar, Viktor, Zlati lev… komu mar za te
presti`ne nagrade v filmski industriji, ko pa
imamo skavti svojo Zlato Žabo! Zlata Žaba
je skavtski filmski festival, ki so ga letos `e
{esto leto zapored organizirali dom`alski
skavti v kulturnem domu Groblje. Vsako
leto `eli na festivalu sodelovati veliko ekip
iz cele Slovenije, ampak v finale (na festival)
se prebijejo le najbolj{i. Letos smo se `e
tretji~ zapored tam zna{li tudi Komend~ani
(hkrati na{a tretja udele`ba tekmovanja).
Tematika leto{nje Zlate Žabe je bila
‘’manj{ina’’. Ali smo skavti manj{ina?
Smo se `e kdaj zna{li v situaciji, kjer so
nas obravnavali kot manj{ino? In tako je
klan Sneta s’kera posnel, kot se je izkazalo
pozneje, zmagovalni ~rno-beli nemi film z
naslovom ‘’Ahtej se, skavté gredô!’’ Da pa
je bilo zmagoslavje {e slaj{e, je poskrbel
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Luka z zmago v novi kategoriji kratkih
promocijskih spotov. Komenda 1 je od{la
domov z dvema od treh kipcev Zlate Žabe.
Bravo na{i!

Zimovanje
vol~i~ev

Izidor Bitenc, Gob~ni Volk

Zimovanje vol~i~ev in volkuljic je letos
potekalo na Brezjah. Tam smo pre`iveli
malo slabih in veliko lepih trenutkov. Najbolj
so se mi v spomin vtisnili naslednji trenutki:
delavnice, pleni, zabavni ve~eri, risanje na
majice, itd… Tudi hrana je bila omembe
vredna, saj jo je kuhal Miha Grilc. Na zimovanju nas je bilo 10 punc, 6 fantov in pa
seveda 5 voditeljev. ^e ne {tejem obiska
v soboto (Baluja), nas je bilo 21. Zaklju~ili
smo z ma{o, na katero smo povabili svoje
star{e.
Volkuljica Ema Jagodic
Iz skavtskega filmskega festivala Zlata Žaba
smo se vrnili s kar dvema od treh kipcev.

Planinci pred desetletnico dru{tva
Ob~ni zbor Planinskega dru{tva Komenda 10. marca, zadnji~ v prostorih
na Glavarjevi 104 v Komendi, je minil v
znamenju poro~il o zelo uspe{nem delu
v letu 2006, pa tudi na~rtih, kako se ~im
bolje pripraviti na praznovanje desete
obletnice ustanovitve dru{tva decembra letos ter odprtje planinskega doma,
poimenovanega po prvem predsedniku
dru{tva Milanu [inkovcu. Spomin nanj in na
njegove zasluge za dru{tvo je v uvodnem
kulturnem delu ve~era obudil Ivan Kern iz
Lahov~ s pesmijo Spomin na Milana `ivi,
ki jo je sam uglasbil, besedilo pa je napisal
mo{~anski rojak pisatelj Ivan Sivec; ob
Ivanovem spremljanju na harmoniko jo je
zapela Tina Bogataj iz [kofje Loke. Poleg

nje so navzo~e s svojo pesmijo razveselili
~lani Mo{kega pevskega zbora Komenda,
s kavbojskim plesom najmlaj{i planinci iz
plesne skupine Korak, z igranjem na flavto
Monika Ravnikar in Mojca Zmrzlikar, na
kitaro pa Nejc Jurkovi~.
Ob~ni zbor je kot predsednik delovnega predsedstva vodil `upan Toma` Drolec,
tudi sicer ~lan PD Komenda in navdu{en
planinec.
Med poro~ili predsednika dru{tva
Petra Zmrzlikarja, predsednika gradbenega odbora planinskega doma Milana
[inkovca Zorana Sodnika, na~elnice {olske
planinske sekcije in drugih je bilo najbolj
razveseljivo sli{ati, da se pri planinskem
domu dela kon~ujejo, da bo pri PD Ko-

menda ustanovljena pred{olska sekcija
(vodil jo bo Zoran Sodnik),da bo pri dru{tvu
za`ivela tudi mladinska sekcija (vodil jo
bo Nejc Jurkovi~), da je v {olski planinski
kro`ek vklju~enih kar 62 u~encev. Pri delu
za planinski dom je bil posebej pohvaljen
zelo po`rtvovalni Maks Koritnik.
Zelo prizadevni so tudi [krjan~ki s
svojimi pohodi na [entur{ko Goro; lani
sta se nanjo med ~lani dru{tva najve~krat
povzpela France Drolec (345-krat), med
~lanicami pa njegova soproga Majda
(320-krat).
Pri programu dela PD Komenda v
leto{njem letu je na~elnik vodni{kega
odseka Janez Ur{i~ omenil mo`nost vzpona na »{tiritiso~ak« ali malo ni`jo goro
ter ustrezno kondicijsko pripravo
na to.
Nejc Jurkovi~ je izrazil pripravljenost, da bodo ~lani mladinskega odseka urejali internetno
stran dru{tva.
^lani dru{tva so bili posebej
povabljeni k mno`i~nemu odzivu
na akcijo, s katero bodo v bli`nji
prihodnosti polep{ali okolico
svojega planinskega doma.
Od mno`i~nih rekreativnih
prireditev v leto{njem letu v na{i
ob~ini bodo maja meseca pripravili `e tradicionalni pohod 12 ur
[entur{ke Gore.
Na ob~nem zboru so tudi
izvedli volitve novih organov PD
Komenda, ki ga bo tudi prihodnji
dve leti vodil Peter Zmrzlikar.
PD Komenda ima ve~ kot
tristo ~lanov, {tevilo pa se {e
pove~uje.
Besedilo in fotografija:
Jo`e Pavli~
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Zaslu`eni uspehi
Pri balinanju je vse okroglo. Razen
{portnikov, ki gojijo ta lepi in vsestransko
razgibalni {port. Gibanje na sve`em zraku,
presoja meta in na koncu – uspeh. [est
mesecev v lanskem letu so ~lanice in ~lani

balinarske sekcije DU Komenda ob pomo~i
ostalih ~lanov gradili sodobno balini{~e. O
vlo`enem delu in uspe{nem dokon~anju
objekta smo `e pisali. Skoraj pozabili pa
smo na to, da tudi med gradnjo treningi
niso povsem zamrli. Vodji balinarske `enske in mo{ke sekcije Pavla in Alfonz Hrovat
sta znala povezati treninge in delo na objektu. Osebno zavzeta dobra organizatorja
in povezovalca sta dr`ala vajeti treningov,
razvedrila in tekmovanj na ravni, ki jih tej
sekciji lahko zavida tudi kak{en klub z
dalj{o in slavnej{o preteklostjo.
Poleg vsega na{tetega sta se `enska in
mo{ka ekipa redno udele`evali tekmovanj
doma in izven ob~ine. Omenimo, da so
v Zimski ligi Dob 2006 izmed dvanajstih
udele`enih ekip zasedli osmo mesto.

Omembe vredno je, da so sodelovali tudi
igralci, ki redno igrajo v tretji in tudi v drugi
slovenski ligi.
V letni rekreacijski ligi veteranov so
izmed 15 ekip zasedli zelo dobro peto
mesto.
Najve~ pozornosti in
pohvale pa si zaslu`ijo za
tekmovanje v Zimski ligi
veteranov 2007, kjer so
si priborili najvi{je mesto.
Bili so ekipno prvi in prejeli
pokal za prvo mesto. Poleg tega pa jim je podeljen
tudi prehodni pokal, ki ga
bodo hranili eno leto in
se med tem trudili, da bi
ga osvojili tudi prihodnjo
zimo. Po treh zmagah bi
pokal ostal v njihovi trajni
lasti. Prepri~ani so, da jim
bo s trdim delom in rednimi treningi to tudi
uspelo. Dr`imo pesti!
Udele`evali so se tudi turnirjev, kamor
jih ob upo{tevanju vrednih rezultatih radi
povabijo. Tako so igrali na Duplici kar
trikrat. Ob prazniku Ob~ine Kamnik je sodelovalo {estnajst ekip, na{i so zasedli dvanajsto mesto. Na spominskem turnirju, kjer
je prav tako sodelovalo {estnajst ekip, so
bili zelo dobri peti. Turnir »starih ma~kov«
jim je prinesel tak rezultat, ki jih uvr{~a v
zlato sredino: med {estnajstimi ekipami so
zasedli zlato sredino – bili so osmi.
V [kofji Loki so se udele`ili ekipnega
prvenstva Gorenjske. Med enajstimi `enskimi ekipami so na{e bile enajste, mo{ka
ekipa pa je med trinajstimi ekipami dosegla
peto mesto.
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Ob ob~inskem prazniku sosednje
ob~ine Menge{ so sodelovali tudi na{i.
Skupaj je tekmovalo enajst `enskih ekip,
med katerimi se je na{a ekipa uvrstila na
peto mesto, mo{ki pa so med {tirinajstimi
sodelujo~imi ekipami dosegli zavidanja
vredno prvo mesto.
Mirne du{e lahko zapi{emo, da imajo
na{a dekleta in mo`je solidno znanje, dobre treninge in zavidanja vredno
balini{~e,kakr{nega ni dale~ naokoli. Imajo
pa tudi nekaj, kar je vredno ve~ kot marsikak drug dejavnik – dobro voljo, prijetne
medsebojne odnose in veliko, veliko dobre
volje. Zakaj se jim ne bi pridru`ili tudi vi, ki
ste stali do sedaj ob strani. Radi vas bodo
sprejeli medse.
-vc

^istilna akcija
V ob~ini Komenda od 18. do 21. aprila
Turisti~no dru{tvo Komenda v sodelovanju
s podjetjem Publicus, d.o.o., Ljubljana organizira ~istilno akcijo v ob~ini Komenda,
ki bo potekala od srede, 18. aprila, do
sobote 21. aprila. S ~istilno akcijo bomo
tako obele`ili Dan Zemlje, ki je v nedeljo,
22. aprila. Turisti~no dru{tvo Komenda
bo delilo vre~e za pobiranje smeti v sobi
Turisti~nega dru{tva na Glavarjevi 104
v torek, 17. aprila, v sredo 18. aprila, v
~etrtek, 19. aprila in v petek, 20. aprila, med
17. in 18. uro.
Zabojniki bodo stali na {tirih lokacijah
in sicer: pri gostilni Kralj Moste, pri
gasilskem domu Kri`, v Suhadolah pri
ekolo{kem otoku in pri biv{em teni{kem
igri{~u v Komendi. Zadnji dan, torej v soboto, 21. aprila, bo ~istilna akcija potekala
od 8. do 12. ure. Ta dan lahko dobite vre~e
pred gasilskim domom Kri`, pred gasilskim
domom Moste, pri cerkvi v Suhadolah in
pri {portni dvorani v Komendi. ^istilo se
bo po skupinah - vsaka skupina dolo~en
odsek ob~ine. Zaklju~ek akcije bo ob 12.
uri pri {portni dvorani v Komendi, kjer bomo
akcijo zaklju~ili ob prijetnem dru`enju in
brezpla~ni pogostitvi vseh udele`encev
~istilne akcije.
Vabimo vse, ki bi radi prispevali k ohranjanju okolja, da se nam pridru`ite na na{i
~istilni akciji. Z lastnim zgledom poka`imo,
da nam ni vseeno, v kak{nem okolju
`ivimo.
Hkrati bi Vas radi opomnili, da bo tudi
leto{njo pomlad podjetje Publicus, d.o.o.,
Ljubljana v ob~ini Komenda organiziralo
Akcijo zbiranja kosovnih odpadkov iz
gospodinjstev, ki bo potekala v ~asu od
ponedeljka, 28. maja, do ~etrtka, 31. maja.
Natan~en ~asovni razpored in zbirna mesta
bodo objavljeni na zadnji strani polo`nic.
Med kosovne odpadke sodijo: bela tehnika, pohi{tvo, `imnice, pe~i, kolesa, hi{na
oprema – umivalniki, {koljke, kadi, ipd.
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Raznovrstno delo
naj{tevil~nej{ega dru{tva v ob~ini
Dru{tva upokojencev Komenda ima 848 ~lanov.
Bil je dan mu~enikov, 10. marec, ko so
se ~lani in ~lanice DU Komenda zbrali na
rednem ob~nem zboru v Domu krajanov
na Kri`u. Ve~ kot 100 jih je pri{lo na to
vsakoletno obvezo poslu{at, kako aktivno
in raznovrstno je delo naj{tevil~nej{ega
dru{tva v ob~ini.
Delo zbora je vodilo delovno predsedstvo,
ki mu je predsedoval Ivan Hlade, pomagala
pa sta mu Jo`ica Kuhar in Avgust Sodnik.
Ker je vsak vodja posameznih sekcij pripravil svoje poro~ilo, je bil uvod predsednika
dru{tva kratek in jedrnat in je povzel na
kratko vse aktivnosti, ki jih res ne manjka.
Poseben pozdrav je veljal {estim parom,
ki letos praznujejo petdeseto obletnico
skupnega `ivljenja, `upanu ob~ine Komenda Toma`u Drolcu in predstavnikom
sosednjih DU, ki so se odzvali povabilu.
DU Kamnik in hkrati ZDUS, je zastopal
Stane Sim{i~, pri{li pa so tudi predstavniki
dru{tev iz Vodic, Meng{a in Trzina.
Iz poro~ila tajni{tva je razvidno, da {teje
dru{tvo 848 ~lanov – od teh je 27 ~lanov
iz krajev izven na{e ob~ine, kar nedvomno
ka`e na to, da si tudi upokojenci od drugod
`elijo pestrega do`ivljanja tretjega `ivljenjskega obdobja v na{em dru{tvu. Razposlano je bilo 335 ~estitk starej{im ~lanom in
jubilantom, obiska poverjenikov ali ~lanov
odbora je bilo dele`nih 188 ~lanov, 29 bolnih ~lanov pa je bilo dele`nih pozornosti in
obiska v ~asu bolezni. Žal jih je v prej{njem
letu zapustilo 16 ~lanov.
Ker najve~krat predstavlja ob~ino in
dru{tvo doma in v tujini Folklorna sekcija, ki jo vodi Valter Horvat, povzemamo
samo najbistvenej{e podatke iz bogatega
poro~ila. Trenutno je aktivnih 7 plesnih
parov, ki ob spremljavi lastnega ansambla
goji `lahtnost plesnega narodnega izro~ila.
Vadijo skoraj vse leto po dvakrat na teden,
zato ni ~udno, da so dobrodo{li gostje
tako doma kot v tujini. V preteklem letu
so imeli 40 nastopov. Predstavljajo programe, dolge po 14, 19 ali celo 6o minut.
Gostovanje na festivalu folklore v D`akovu
je ustvarilo nove vezi in poznanstva in jim
prineslo vabilo tudi za nastop v letu 2007.
Skupaj z Dramsko sekcijo so pripravili
izredno odmevno prireditev »Skupaj nam
je fletno«, pri kateri so sodelovala DU iz
Vodic, Cerkelj in Tacna. Uredili so si tudi
prostore za vaje pod odrom, ki jih s pridom
uporablja za svoje vaje tudi Me{ani pevski
zbor dru{tva.
Potreb in `elja imajo {e veliko. Med slednje spada tudi delna obnova garderobe,
nujna je posodobitev odra in svetlobnega
parka.

In leto{nji na~rti? Svojo navzo~nost bi radi
ponovno raz{irili {e na nastope v Portoro`u,
udele`ili se bodo festivala D`akova~ki
vezovi na Hrva{kem, na{tudirati nameravajo vsaj {e en splet novih plesov in organizirati revijo folklornih skupin iz doma~ih
logov in tujine. Tudi skupina recitatork
polep{a skoraj vsako prireditev.
Me{ani pevski zbor, pri katerem prepeva
32 pevk in pevcev, ki jim glasove uravnava
in umetni{ko vodi Ignac Gorjanc, je
preteklo leto imel 40 vaj in 15 nastopov.
Najodmevnej{i je bil nastop na Reviji pevskih zborov DU Gorenjske, ki ga je njihovo
dru{tvo tudi organiziralo v [portni dvorani
Komenda, uspe{na nastopa sta bila tudi
nastopa izven ob~ine, in sicer nastop v
Narodnem domu v Celju in prepevanje na
Obmo~nem sre~anju upokojenskih PZ v
Kranju.
Pohodni{ka sekcija, ki jo vodi Tone
[pehonja, je opravila v preteklem letu 16
pohodov – te`jih in la`jih. Najve~ja je bila
udele`ba na `e tradicionalnem pohodu k
Mlin~kom, kjer je bilo kar 145 udele`encev
(skupno z na{imi kolesarji in kolesarji
DU iz Kamnika in Vira) ter pohodniki iz
Vodic, [inkovega Turna, Trzina, Meng{a
in Cerkelj. To sre~anje je `e dobilo sloves
tradicionalnosti.
Marija [pehonja, odli~na organizatorka
izletni{ke sekcije, je pripravila 11 izletov, od
katerih je bil najbolj obiskan izlet v Bene{ko
Slovenijo (2 avtobusa), nadpovpre~na
je bila udele`ba na tradicionalnem Martinovanju, kjer je vinski krst opravilo kar
105 izletnikov. Poro~evalka je posebej
poudarila prizadevno delo va{kih poverjenikov, ki jim uspeva za vsak izlet pridobiti
primerno {tevilo ~lanov.
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dru{tva in simboli~na darila prejeli na
domu.
Obi~aj je in spodobi se, da posamezniki
za svoje delo v dru{tvu prejmejo priznanja
in s tem simboli~no zahvalo za nesebi~no
delo. Na predlog UO DU so priznanja ZDUS
prejeli: Kristina Poto~nik z Gore, Marija
Ko~ar z Mlake in Erika Habjan iz Suhadol.
Dru{tvena priznanja pa so prejeli: Marija
[pehonja in Tone [pehonja iz Žej, Filip
Železnik z Gore in Peter Plevel iz Most.
Predsednik Nadzornega odbora je v svojem poro~ilu ugotovil, da je bilo poslovanje
dru{tva zakonito, v skladu s predpisi in
na~eli dobrega gospodarjenja.
Po koncu uradnega dela je ansambel Viharnik dodobra razviharil razpolo`enje in
veselo dru`enje se je nadaljevalo precej v
pozne ve~erne ure.
Tone Ogorevc

[ahovske novice
Na 14. dr`avnem posami~nem {ahovskem
prvenstvu mladih do 8, 10, 12, 14, 16 in
18 let za leto 2007 so zelo uspe{no nastopili mladi {ahisti, ~lani [K Komenda.
Tekmovanje je bilo v Murski Soboti
od 25. februarja do 3. marca. V devetih
kategorijah je nastopilo kar 26 mladih igralcev, ki so osvojili pet pokalov in dosegli {e
sedem uvrstitev med prvih deset.
Prejemniki pokalov: de~ki do 8 let Jakob BRATKOVI^ (iz Ljubljane) 2. mesto;
deklice do 10 let - Teja VIDIC (iz Dom`ale)
2. mesto; de~ki do 10 let - Sebastijan
MARKOJA (iz Ljubljane) 2. mesto; dekleta
do 18 let - Maja NADVE[NIK (iz Stranj)
2. mesto; Lara KOZARSKI (iz Homca) 3.
mesto. Vsi so si pridobili pravico nastopa
na evropskem {ahovskem prvenstvu.
Med prvih deset v posamezni skupini
so se uvrstili {e: Dejan LEONARDI (iz
Ljubljane) 8. mesto pri de~kih do 8 let,
Manca KRALJ (iz Grosuplja) 6. mesto pri
deklicah do 10 let, Caterina LEONARDI (iz

Kolesarji pod vodstvom Filipa Železnika
so skupaj s kolesarji DU Kamnik zajahali
kolo 13 krat. Aktivno sodeluje 28 kolesarjev
(povpre~no 10 na eni turi). Vseh izletov
se je udele`ila Angela Ho~evar, ki si je
tudi pri vo`nji na kronometer »pribrcala«
prvo mesto, medtem ko je med mo{kimi
udele`enci na isti preizku{nji izstopal Peter
Sodnik.
O {ahovski sekciji, ki jo vodi Peter Plevel, je
bilo vse napisano v prej{nji {tevilki in bi `e
znana dejstva samo ponavljal. Zato samo
~estitke za opravljeno delo.
Posebne pozornosti so bili dele`ni
zlatoporo~enci: Ana in Ferdinand Nogra{ek
iz Most, Marija in Ivan Barja~i~ s Klanca,
Ana in Maksimiljan [pruk iz Komende,
Terezija in Jo`e Kern s Klanca, Angela in
Alojz Ravnikar z Mlake in Marija in Albin
Schmuck s Kri`a. Žal se slovesnosti niso
mogli udele`iti trije pari, ki pa so priznanja

Ljubljane) 7. mesto pri deklicah do 12 let,
Alja BERNIK (iz Ljubljane) 10. mesto pri
deklicah do 12 let, Leja ZAJC (iz Dom`ale)
4. mesto pri deklicah do 14 let, Ne`a CANKAR (iz Vodic) 6. mesto pri deklicah do 14
let, Jan GANTAR (iz Vodic) 6. mesto, pri
de~kih do 16 let.
Poleg tega smo {e osvojili: Jaka
nadaljevanje na naslednji strani....
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Longyka (iz Ljubljane) 13. mesto v kategoriji de~kov do 8 let, Tine Zajc (iz Homca)
12. mesto v kategoriji de~kov do 10 let,
Katja Hrovat (iz Dom`ale) 13. mesto v
kategoriji deklic do 10 let, Sham Bratkovi~
(iz Ljubljae) 17. mesto v kategoriji de~kov
do 10 let, Domen S. Zalo`nik (iz Ljubljane)
23. mesto v kategoriji de~kov do 10 let, Vid
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Ob~ni zbor [D Suhadole
^lani [portnega dru{tva Suhadole so na 7. ob~nem zboru ocenili delo v preteklem letu, izvolili novo vodstvo in sprejeli smernice za nadaljnje delo.
Vodstvo dru{tva je svoje delo vestno opravljalo, saj je poskrbelo tako za redno vadbo
svojih ~lanov kot za organizacijo ob~inskih
tekmovanj v smu~arskem teku, krosu in
gorskem kolesarstvu. Da {portno rekreacijo pribli`ajo {ir{i mno`ici, so organizirali

se je v imenu vseh ~lanov zahvalil dosedanjemu predsedniku dru{tva Klemenu
Piberniku, ki je vsa leta od ustanovitve
uspe{no vodil delo.
[portni delavci bodo v nekoliko spremenjeni zasedbi in {e ve~jim elanom
nadaljevali za~eto delo. Zavedajo se, da
ob vse hitrej{em `ivljenjskem tempu in
novim regulativam na podro~ju {portne
dejavnosti, naloga ne bo lahka. Z jasno zastavljenimi cilji in mo~no voljo optimisti~no
zrejo v prihodnost.
Peter Pibernik

Prezelj (iz Ljubljane) 26. mesto v kategoriji
de~kov do 10 let, Ne`a Kolar (iz Dom`al) v
kategoriji deklic do 12 let odstopila zaradi
bolezni, Samo Kralj (iz Grosuplja) je osvojil
11. mesto v kategoriji de~kov do 12 let,
Tilen Gnidovec (iz Ljubljane) 20. mesto
v kategoriji de~kov do 12 let, Jan Zajc
(iz Homca) 15. mesto v kategoriji de~kov
do 14 let, Andrej Kobold iz Meng{a) 25.
mesto v kategoriji de~kov do 14 let, Eva
Jane`i~ (iz Dom`al) 15. mesto v kategoriji
deklic do 14 let, Filip Kozarski (iz Homca)
11. mesto v kategoriji fantov do 16 let, Tim
Drofenik (iz Duplice) 24. mesto v kategoriji
fantov do 16 let.
Uspeh je {e toliko ve~ji, saj so nekateri
mladi igralci in igralke bili bolni.
Franc Poglajen

Komendi zmanjkale
tri to~ke
Ja, ko{arkarjem Komende v mednarodni
BCAA ligi je v finalu v nedeljo v {portni
dvorani v Komendi zmanjkal le »ko{ in
pol« in bi bili prvi. V prvi tekmi Komenda :

Smu~arji teka~i v
Tamarju
O delu je na zboru poro~al dosedanji
predsednik Klemen Pibernik
kolesarki izlet v Preddvor in kolesarski
maraton po Prekmurju. Zaradi sodelovanja
z ostalimi dru{tvi so organizirali prireditev
Vzpon na Hosto, ki pa se nekako ni prav
»prijela«.
Ob~ni zbor je najvi{ji organ dru{tva, ki
kriti~no analizira delo, zato je bilo izre~enih
tudi nekaj kritik na ra~un slabe obve{~enosti
o dejavnostih ter slabe udele`be doma~ih
tekmovalcev oziroma gledalcev na nekaterih prireditvah. Odgovorni so kritike
sprejeli in se bodo potrudili, da se stvari
obrnejo na bolje. Bile pa so tudi pohvale
vodstvu dru{tva, ki je zaslu`no, da se o
prireditvah govori tudi izven komendske
ob~ine in da na tekmovanja prihajajo tudi
tekmovalci, ki tekmujejo na mednarodnih
tekmovanjih. Ena od sprememb je tudi
novoizvoljen predsednik Peter Pibernik, ki

Finale v Komendi
21. aprila
Vabimo vas k ogledu finala EL-TT odbojkarske lige 2006/2007, ki bo v soboto, 21.
aprila 2007, v [D Komenda. Ve~ informacij
na www.drustvo-dps.si

Kistav Rijeka je bil rezultat 75: 59, v drugi
tekmi KK Triglav : Trieste 2004je bil izid
41: 64. V tekmi za 3. mesto je bil izid med
Triglav : Kastav Rijeka 43 : 92, v tekmi za
prvo mesto med Komenda : Trieste 2004
pa 67: 69. ^estitke si vsekakor zaslu`ijo
ko{arkarji Komende. – A. Ž.
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Tekmovanje v smu~arskem teku za prvenstvo ob~ine Komenda je bilo zaradi zelene
zime v dolinah izvedeno v Tamarju, kjer {e
vedno vladajo ugodne sne`ne razmere.
Udele`ba je bila zaradi spremenjene
lokacije pri~akovano manj{a, vendar je
bila kljub temu tekma zanimiva in predvsem kulisa Jalovca je dala prireditvi nek
poseben pe~at. Start je bil podobno kot
lani skupinski in kolona tekmovalcev se
je raztegnila {ele na dolgem klancu pod
Poncami. Sledil je spust do ko~e v Tamarju,
potem pa ravninski del in neto {e en blag
spust, kjer so imeli prednost tekmovalci
z bolje namazanimi smu~mi. Mo{ki nad
30 let so morali prete~i dva kroga, ostali
tekmovalci pa so v cilj zavili `e po prvem. v
najmlaj{i kategoriji je Andrej Jenko z veliko
prednostjo premagal Gabriela Kemperla, ki
uspe{no stopa po o~etovih stopinjah. Med
`enskami je Vida Jenko ubranila lanskoletni
naslov, v mo{ki kategoriji od 16 do 30 let pa
je Marko Florjani~ ob odsotnosti Edvarda
Shumeta stopil na najvi{jo stopni~ko. Med
najhitrej{imi na dalj{i progi se je ogor~en
boj odvijal med Zvonetom Kemperlom, ki je
bil {e nekoliko utrujen od suhega maratona
pred tednom dni in Petrom Pibernikom, ki
je tokrat z bolj{o taktiko z minimalno prednostjo 5 sekund osvojil naslov ob~inskega
prvaka. [tevilni obiskovalci Tamarja so
lahko ob kraj{em po~itku pri ko~i spremljali
tekmovanje, se nastavljali toplim son~nim
`arkom in u`ivali v dobri predstavi.
Proge v Rate~ah in Tamarju so letos res
odli~no vzdr`evane in zato tudi dobro
obiskane, {e posebno ker mo`nosti za
tek v dolinah to zimo prakti~no ni bilo.
Tradicija ob~inskih prvenstev Komende
v smu~arskem teku ostaja po zaslugi
[portnega dru{tva Suhadole in zagnanih
teka~ev, ki so se iz doline Tamar vra~ali
sre~ni in zadovoljni.
Peter Pibernik
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Omembe vredno
Druga polovica meseca februarja bi bila na obmo~ju na{e ob~ine primerno mirna in skoraj idealna, ~e …
Policija je 25. februarja med redno kontrolo prometa v Mostah imela v postopku
pe{ca, ki je imel pri sebi aluminijasto folijo
z (zaenkrat {e) neznano belo snovjo in
PVC vre~ko s {tirimi tabletkami, za katere
sumijo, da gre za nevarno mamilo LSD.
Obe sumljivi snovi sta bili proti potrdilu
in zapisniku zase`eni in poslani v analizo zaradi suma prepovedanih drog. Po
rezultatu analize bo sledil ustrezni hitri
postopek.
Podoben primer so policisti obravnavali
2. marca ob priliki kontrole na Drnovem.
Osumljenec je imel pri sebi cigaretni zavoj,
v katerem je bila neznana rjavo-zelena
posu{ena rastlina, za katero je obstojal
utemeljen sum, da gre za prepovedano
drogo. Zase`ena snov je poslana na
analizo. ^e bo sum potrjen, sledi postopek
pred prekr{kovnim organom.
Prav konec prvega odstavka nam
ponuja misel – kaj pa, ~e se je preprodaja
drog naselila tudi v na{o ob~ino? Po kar
nekaj letih, odkar na{e glasilo zasleduje
varnostne podatke o stanju varnosti v
ob~ini, je to najbr` prvi tak primer. Morda
je prav ta podatek vreden na{e posebne
pozornosti in tudi zaskrbljenosti. Predvsem pa nam mora biti v opozorilo, da je
droga tako reko~ na pragu, pred nami,
da se kar ponuja predvsem mladini, ki je
za »novotarije« {e kako dovzetna. Ne bo
odve~ opozorilo star{em, da posvetijo tej
problematiki in odra{~ajo~i mladini ve~
pozornosti.

Prvega marca – sredi dopoldneva
je bilo s tovornega avtomobila na Kri`u
odtujeno udarno kladivo. Nastala je materialna {koda v vi{ini 2.000 Evrov. Ko bodo
kriminalisti zbrali vsa potrebna obvestila,
sledi kazenska ovadba na sodi{~e.
Petega marca pa je bilo kar nekaj
~lanov Dru{tva upokojencev pri~a, kako
deluje in dela na{a Policija. Po sestanku
Upravnega odbora je ~lanica le-tega
ugotovila, da je bilo skozi zadnje malo
okno vlomljeno v njen avtomobil, od koder
si je neznani nepridiprav prisvojil ve~jo
torbo, v kateri je imela tudi denarnico
z ban~no kartico, dokumenti in nekaj
gotovine. Policijska patrulja, ki je pri{la
na kraj dogodka (Glavarjeva 104), je kar
precej ~asa imela opravka s popisom,
fotografiranjem, iskanjem prstnih odtisov
in ostalimi formalnostmi. Predvsem pa je
o{kodovanka dobila pojasnila o nadaljnjih
potrebnih postopkih.
Priporo~ilo vsem, ki pu{~ate svoje
avtomobile same – pospravljajte vse, kar
je na sede`ih,na mesto, ki ni vidno `e na
prvi pogled.
Zopet je bila 14. marca »na udaru«
Poslovna cona v @ejah. Doslej {e neznani
storilec pono~i vlomil v objekt novogradnje
in si »prilastil« bakrene cevi v vrednosti
200 Eurov. Na podlagi zbranih obvestil bo
podana zoper storilca kazenska ovadba
na sodi{~u.
Ker pa PP Kamnik zajema delovno

obmo~je obeh sosednjih ob~in, ni odve~,
~e poudarimo, da je ob~ina Kamnik (`e
zaradi velikosti in razse`nosti terena) bolj
na »udaru« raznih nepridipravov. Vlomi
v vikende, kraja koles, so skoraj vsakodnevni dogodki, ki policistom grenijo
`ivljenje.
Do izida te {tevilke je bilo `e kar nekaj
poostrenih nadzorov alkoholiziranosti,
hitrosti, pe{cev in motoristov. Ker pa do
konca meseca manjka {e nekaj ~asa,
opozarjamo na poostrene nadzore, in
sicer: 30. marca bodo policisti nadzirali psihofizi~ne sposobnosti voznikov,
28. marca bodo sku{ali kraj{ati nogo,
ki pritiska na plin. Vse to spada v redno
preventivno delo Policije in nam zagotavlja
vsaj nekoliko ve~ varnosti.
Spletno deskanje in klepetanje je
postalo `e skoraj vsakodnevno opravilo
mladih in tudi nekoliko manj mladih. O
tem, kako varno je, kak{ne pasti prina{a in
kak{ne so lahko posledice nepremi{ljene
rabe interneta in mobilnih telefonov, pa v
prihodnji {tevilki.
Zgodaj je »izbruhnila« pomlad. Na
ceste prina{a motoriste, dirka~e vseh vrst
in nove nevarnosti, ki smo se jih med zimskim ~asom malo odvadili. Ponovno preverimo svoje stali{~e o varnosti prometa
in premi~nin v letnem ~asu. Obnovimo
svoje znanje.
Pa lep pomladanski pozdrav!
Tone Ogorevc

Rodnost v Evropi, Sloveniji in ob~ini Komenda
Marca smo imeli kar dva praznika, dan `ena in materinski dan, ki sta nas opozorila na polo`aj `ensk v dru`bi in vse bolj
zaskrbljujo~ problem rodnosti.
Po najnovej{ih podatkih Statisti~nega
urada Republike Slovenije je `enska v
Sloveniji v povpre~ju 3,3 leta starej{a
od mo{kega, je pogosto samohranilka
in ve~krat kot mo{ki `ivi pod pragom
rev{~ine. Ima za pribli`no 80 evrov ni`jo
pla~o od mo{kega, je pogosteje brezposelna, ~eprav nekoliko bolj izobra`ena
in redkeje ustanovi novo podjetje. V
slovenski vojski je 15,2 odstotka `ensk,
v dr`avni zbor pa je bilo izvoljenih 12,2
odstotka poslank.
Povpre~na starost prebivalca Slovenije je 40,7 leta in sicer `enske 42,3
leta, mo{kega pa 39 let. V Evropi se s
tem uvr{~amo v vrh starih dru`b, kar nam
bo ob nizki stopnji rodnosti v prihodnosti

povzro~alo velike probleme, za~en{i s
socialno varnostjo, da ne omenjamo samega obstoja naroda. [tevilo rojstev je
za~elo upadati po letu 1980. Takrat se je
na `ensko v povpre~ju {e rodilo ve~ kot
2 otroka, nato pa je trend za~el sunkovito
upadati. Najni`jo stopnjo rodnosti - 1,20 –
bele`imo v letu 2003. Zadnji dostopen podatek je za leto 2005, in sicer 1,26 otroka
na `ensko. S tem se Slovenija uvr{~a med
dr`ave Evropske unije z najni`jo stopnjo
rodnosti. Enako stopnjo 1,2 (podatki za
leto 2004) imajo ^e{ka, Latvija, Poljska
in Slova{ka, s stopnjo rodnosti 1,3 pa jim
sledijo Gr~ija, Italija, Litva, Mad`arska in
[panija. V vrhu dr`av Evropske unije sta
Francija in Irska, kjer se je leta 2004 na
`ensko rodilo 1,9 otroka, sledijo pa jim

skandinavske dr`ave Danska, Finska in
[vedska. Naravni prirast (razlika med
rojenimi in umrlimi) je v Sloveniji `e od
leta 1997 naprej negativen.
Zanimivi so tudi podatki o povpre~ni
starosti matere ob rojstvu prvega otroka.
^e je `enska v 80-ih letih prej{njega
stoletja prvega otroka rodila pri 23 letih,
ga je po podatkih za leto 2005 rodila pri
starosti 27,8 let. Skokovito pa nara{~a
tudi {tevilo otrok, ki se rodijo zunaj zakonske zveze: leta 1960 je bilo takih le
9,1 odstotka, 1980. leta 13,1 odstotka,
1990. leta 23,2 odstotka, 37,1 odstotka je
podatek za leto 2000, 46,7 odstotka pa za
leto 2005, kar pomeni, da se danes skoraj
nadaljevanje na naslednji strani....
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nadaljevanje s prej{nje strani....

polovica otrok rodi zunaj zakonske zveze. Sicer pa je povpre~na
starost `enske ob sklenitvi zakonske zveze leta 2005 zna{ala
28,2 leti, pri mo{kem pa 30,6 let, k temu pa je treba dodati, da
se tudi tu starost vsako leto dviguje.
In {e nekaj dostopnih podatkov za ob~ino Komenda.
Na podlagi spodnje tabele (Vir: Statisti~ni urad RS, ministrstvo za notranje zadeve – Centralni register prebivalstva) bi lahko
rekli, da je {tevilo rojstev v na{i ob~ini spremenljivo, izstopata
leti 2001 in 2005. Naravni prirast je vsa leta pozitiven, medtem
ko je na dr`avni ravni za enako obdobje negativen. Morda bo
tu zanimiv podatek o enkratnem prispevku za novorojen~ka.
Ob~ina Komenda temu nameni 208,65 EUR. Enako vsoto
star{em prispevata ob~ini Vodice in Trzin, Cerklje nekoliko
ve~ – 230 EUR, Menge{ precej manj – 160 EUR, medtem ko v
Kamniku in Dom`alah takega enkratnega denarnega prispevka
za novorojen~ka sploh ne dajejo.

Glasilo ob~ine Komenda 3/2007

Svet Zavoda KKS KOMOK, Zaj~eva cesta 23, Komenda, na podlagi
dolo~il 34. in 35. ~lena Zakona o zavodih (Uradni list RS, {t. 12/91 s
spremembami in dopolnitvami), 9. in 10. ~lena Akta o ustanovitvi zavoda
kabelsko komunikacijski sistem Komenda – Moste – Kri` (UO GOK,
{t. 06/02) ter 6., 7. in 8. ~lena Statuta Zavoda kabelsko komunikacijski
sistem Komenda – Moste – Kri`, objavlja

JAVNI RAZPIS ZA DIREKTORJA ZAVODA
KABELSKO KOMUNIKACIJSKI SISTEM
KOMENDA – MOSTE – KRI@ (KOMOK)
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat:
• Izobrazba: najmanj {esta stopnja,ekonomske,dru`boslovne ali
tehni~ne smeri
• 5 let delovnih izku{enj s podro~ja vodenja
• organizacijske sposobnosti, kar kandidat dokazuje s svojim preteklim
delom;
• izkazovanje znanja uporabe informacijskih tehnologij
• predlo`itev programa dela in vizije razvoja za
mandatno obdobje

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Živorojeni – skupaj

45

50

64

52

47

52

69

Živorojeni – mo{ki

26

26

35

29

21

24

39

Živorojeni – `enske

19

24

29

23

26

28

30

Umrli – skupaj

29

28

33

27

30

32

37

zila:

Naravni prirast – skupaj

16

22

31

25

17

20

32

• fotokopijo osebnega dokumenta;

Skupni prirast – skupaj

70

38

64

32

66

32

109

Sklenitve zakonskih zvez

18

15

21

17

21

23

17

Razveze zakonskih zvez

5

6

4

6

6

2

4

Vir: Statisti~ni urad RS, ministrstvo za notranje zadeve –
Centralni register prebivalstva
Tako kot na nacionalni ravni se tudi v Komendi v povpre~ju
rodi ve~ mo{kih kot `ensk. Vendar slednje v povpre~ju `ivijo
dlje, zato je `ensk v kon~ni fazi {e vedno ve~ - sredi lanskega
leta je bilo v Sloveniji skoraj 37.000 `ensk ve~ kot mo{kih. Sicer
pa {tevilo na{ih ob~anov nara{~a (konec leta 2005 jih je bilo po
podatkih statisti~nega urada 4729, leta 1999 pa 375 manj). Iz
podatka o skupnem prirastu (se{tevek naravnega in selitvenega
prirasta) je razvidno, da se {tevilo ob~anov ve~a tudi na ra~un
priseljencev - skokovit porast bele`imo leta 2005. Podatki pa
nam nadalje nakazujejo, da je od nastanka na{e ob~ine razpadel
pribli`no vsak ~etrti zakon (na dr`avni ravni v istem obdobju
vsak tretji).

• izpolnjevanje ostalih pogojev skladno z zakonom.
K prijavi z `ivljenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izku{enj morajo kandidati
prilo`iti program dela Zavoda KOMOK za
mandatno obdobje, ter naslednja doka-

• fotokopijo potrdila o izobrazbi;
• fotokopijo delovne knji`ice oz. dokumenta, iz
katere bodo razvidne delovne izku{nje;
• izjavo ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dol`nosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju ve~ kot 6 mesecev;

• potrdilo krajevno pristojnega sodi{~a ali izjavo o tem, da zoper
kandidata ni spro`en kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prej{nje alinee.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 4 let. Po preteku mandatne dobe
je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.
Nastop dela po kon~anem razpisnem postopku.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter
programom dela in vizijo razvoja zavoda po{ljite v roku 8 dni od
dneva objave na naslov: Svet zavoda KOMOK, Zaj~eva cesta 23,
Komenda, s pripisom:
»PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS –
DIREKTOR ZAVODA KOMOK – NE ODPIRAJ«.

Podatke sem s spletnega portala Statisti~nega urada RS
zbrala

Kandidati bodo o izbiri pisno obve{~eni najkasneje v 30 dneh po
opravljeni izbiri. Vse dodatne informacije dobite pri predsedniku Sveta
Zavoda KOMOK, g. Vidu Koritniku, telefon 051-688-705

Marta Jerebi~

Vid Koritnik
Predsednik Sveta zavoda KOMOK

^asopis Aplenca – Glasilo ob~ine Komenda je naslednik ~asopisov Aplenca, ki je prvi~ iz{el 10. januarja 1992 in Glasila ob~ine
Komenda, ki je za~el izhajati po ustanovitvi ob~ine Komenda. Skupaj sta izhajala do konca leta 2006.Od 25. januarja 2007 pa
je ~asopis Aplenca-Glasilo ob~ine Komenda vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo pod zaporedno {tevilko 1135.
Aplenca – Glasilo ob~ine Komenda izdaja ob~ina Komenda, Zaj~eva 23, 1218 Komenda
Odgovorni urednik Glasila ob~ine Komenda: Andrej @alar
E-mail: urednistvo.gok@komenda.si
Uredni{ki odbor: Marta Jerebi~, Sabina Küzmi~, Anton Poga~ar, Marija [pehonja, Katja Tabernik, Bojan Tav~ar in
Vesna @ivadinov [tebe. ^lani uredni{tva: Tone Ogorevc, Jo`e Pavli~, Marko @erovnik, Mihaela Poglajen, ... Priprava
za tisk: Luka Krem`ar. Tisk: Bavant. Naklada: 1600 izvodov. Izhaja enkrat mese~no, vsa gospodinjstva v ob~ni pa
ga dobijo brezpla~no.
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Aplenca – Glasilo ob~ine Komenda,
Leto 16, {tev. 4 bo iz{la

25. aprila 2007.
Gradivo za objavo oddajte do
16. aprila 2007
^lanke po{ljite po E-po{ti na naslov
urednistvo.gok@komenda.si
ali jih oddajte na disketi v tajni{tvu na ob~ini.

MODNO FRIZERSTVO
Glavarjeva 104, 1218 Komenda
tel.: 01-834 17 68, GSM: 041-369 048

@elite spremeniti svoj
videz?
Oglasite se, z veseljem
vam bomo pomagali.
S profesionalno
kozmetiko JOICO,
ILIRIJA, SHWARZKOPF
in DAVINES bodo va{i
lasje zdravi in lepi.
Ob petkih in sobotah
imajo naro~ene stranke
prednost!
Delovni ~as:
pon., tor.: 7.00 – 14.00
sre., ~et., pet.: 13.00 – 19.00
sob.: 6.00 – 11.00

Naravna nega rok
in nohtov z vrhunsko
kozmetiko alessandro

Kolektiv salona `eli
Vsem ob~ankam in
ob~anom obilo velikono~nega
blagoslova in prijetno praznovanje.

PREHODNE JAKNE
– @ENSKI KOSTIMI
JEANS (`enski, mo{ki,
otro{ki)
– BOMBA@NE MAJICE
– @ENSKE BLUZE
– @ENSKE TUNIKE
– MO[KE SRAJCE
– PLETENINE
– PERILO (novi modeli)
– NOGAVICE
– POZAMENTERIJA

Vesele velikono~ne praznike
ter dru`inskega veselja
vam `eli
kolektiv Trgovine Lanen cvet

