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Medgeneracijsko središče Komenda

Arhitekturna predstavitev
občinskim svetnikom

Pogled na objekt iz parka

Ena izmed točk zadnje seje občinskega sveta v četrtek, 18. junija, je
bila tudi arhitekturna predstavitev Medgeneracijsekga središča Komenda in predstavitev finančne ocene gradnje središča.
7. maja 2009 je bila na Upravno enoto Kamnik vložena projektno
gradbena dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. Nadejamo se, da bo postopek pridobitve končan do konca poletja. Upam, da to
ni preveč optimistična napoved, saj izkušnje s pridobivanji soglasij za
gradbeno dovoljenje niso prav nič vzpodbudne. Z Agencijo za okolje in
prostor, ki je pristojna za izdajanje vodnega soglasja, je bilo sodelovanje
namreč dolgo kar 9 mesecev.
Projektantka Vera Klepej Turnšek je svetnikom na seji predstavila
končno varianto arhitekture našega medgeneracijskega središča, kar se
lepo vidi tudi na slikah. Od idejnega projekta, ki je bil skupnosti predstavljen jeseni leta 2006, pa do danes je minilo kar nekaj časa. Ti dve
leti in pol smo poskušali smotrno izkoristiti za dozorevanje vsebin v
središču in za ustvarjalno odzivanje na potrebe, ki so se skozi čas pokazale v naši občini. Poleg šestih gospodinjskih skupin, kjer bo prostora za

Pogled na objekt iz smeri predvidenega športnega središča
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približno 60 stanovalcev doma za stare ljudi, dnevnega centra za okrog
15 oskrbovancev, prostora za hospic, 20 oskrbovanih stanovanj in
dnevnega medgeneracijskega središča, smo umestili v medgeneracijsko
središče še štiri oddelke vrtca in tri ambulante: dve za splošno prakso in
eno za fizioterapijo. S temi pridobitvami smo zagotovo objektu povečali živost, razumno ravnanje, da ne govorimo o povečanju možnosti
krepitve solidarnega medgeneracijskega sožitja.
Ocena stroškov investicije še ni dokončna, saj projekti za izvedbo še
nastajajo, vendar je projektantka nakazala približno vrednost okrog 11
milijonov evrov.
Po predstavitvi se je med svetniki razvila zelo ustvarjalna razprava.
Nad zasnovo in arhitekturo ni bilo pripomb, veliko pomislekov in skrbi
pa je bilo glede zagotavljanja denarja. Vendar je bil sklep po razprave
jasen, da se je kljub gospodarski krizi in recesiji, ali pa ravno zaradi nje,
vredno spopasti s projektom, ki bo, kot je bilo že večkrat povedano in
napisano, vzorčni za, ne samo slovenski in evropski prostor, ampak tudi
svetovni.
Želja tistih, ki smo najbolj vpeti v projekt medgeneracijskega središča, pa je predvsem, da bi bil to prostor, ki bi ga čim več občank in občanov imelo za svojega, se tam napajalo med drugim tudi z novimi veščinami za bolj kvalitetno življenje, saj bo narejen z vašim denarjem in
za vas.
Viktorija Drolec
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Župan Tomaž Drolec

Rešujemo varstvo
za 50 otrok
Rešitev je, za zdaj tako kaže, montažni oziroma kontejnerski
objekt. – Vse skupaj pa se je začelo takrat, ko je država načrtovala, ne pa zgradila protipoplavnih zadrževalnikov.
Mesec maj je s številnimi prireditvami in tudi
otvoritvami pomembnih pridobitev, s slavnostno sejo ter podelitvami priznanj obeležil letošnjo deseto obletnico občine in občinskega
praznika.
Nekako v senci slovesnosti pa smo bili priča
še nekaterim ta trenutek zelo aktualnim dogajanjem. Intenzivne razprave so potekale in še
vedno potekajo glede otroškega varstva oziroma kako rešiti vprašanje jesenskega sprejema
otrok v vrtec. Letos se je namreč izrazito pokazalo, da je število prijav večje kar za okrog 50
otrok, ki so jih pri sprejemanju na podlagi meril
morali odkloniti.
Nekako v povezavi s tem je bolj ali manj
znano tudi aktualno vprašanje gradnje vsaj
enega oziroma dveh suhih zadrževalnikov, ki
bi občino na poplavnih območjih obvarovala
poplav ob velikih vodah. Po strokovni razlagi
je bil organiziran tudi ogled takšnega zadrževalnika pri Ribnici. Strokovna razlaga pa je
bila tudi o komasacijah oziroma zložbi zemljišč
na območju Žej.
Zavrnitev otrok za jesenski sprejem v vrtec je v občini sprožila precej negodovanj.
Vendar pa ste se problema lotili takoj, ko se
je pokazalo, da za okrog 50 otrok ni prostora. Kako kaže sedaj?
»Tako kot sem doslej v zadnjem času že nekajkrat poudaril in tudi na sejah odborov in
občinskega sveta občinskega sveta smo veliko
in podrobno razpravljali o tem, bomo tudi letos
poskrbeli za varstvo vseh predšolskih otrok.
Prav nihče ne bo ostal pred vrati. Slišali smo
na primer očitek, da je občina Komenda prvak
v neslavnem rekordu odklonjenih malčkov.
No, to moram na tem mestu vsekakor odločno
zanikati, saj se v kar precej občinah v Sloveniji srečujejo s problemom pomanjkanja prostora
za varstvo v vrtcih.
Torej, nismo rekorderka po številu odklonjenih, res pa smo rekorderji in verjetno še vedno
edina občina, ki je sprejela odlok, da bo vsem
staršem, ki jim ne bomo mogli zagotoviti varstva otrok v vrtcu, povrnili polovico stroškov,
ki jih ima občina z malčki vključenimi v vrtec.
To pa so doslej, in še to le začasno, izkoristili
le starši treh malčkov, saj so bili vsi v drugi
vrtcih.«
Kako torej pričakujete bo jeseni z varstvom v občini?
»Ko smo se soočili s problemom pred dobrim mesecem, smo takoj ocenili, da potrebu-

jemo nekaj časa. Ob ugotovitvi, da nam
zmanjka prostora za dobra dva oddelka, smo
imeli razgrnjene tri rešitve, in sicer od varstva
otrok na domu, od zakupa prostorov ali najema
montažnega vrtca. Po srečanju z morebitnimi
zainteresiranimi za varstvo na domu in oceni
glede zakupa prostorov, smo ocenili, da nam v
tem trenutku pravzaprav najbolj ustreza najem
montažnega vrtca, ker bi najhitreje pomenil
rešitev iz sedanjega položaja. Zato smo si že
ogledali tudi takšen vrtec v Celju šolo v Mariboru. Odbori občinskega sveta, ko so razpravljali o tej rešitvi, so ocenili, da je le-ta ta trenutek tudi res najbolj primerna. Podprli pa jo je
na zadnji seji tudi občinski svetniki.«
Do naslednje številke Aplence bo celotna
problematika gotovo bolj razjasnjena in jo bomo predstavili zato v julijski številki Aplence.
Morda pa že ta trenutek lahko rečete kaj bolj
določnega.
»Montažna ozirom tako imenovana kontejnerska postavitev v Komendi ne bila prvi oziroma vzorčni primer. Izkušnje že imajo po
Sloveniji. Pri nas bi prostor za takšen montažni
oziroma kontejnerski objekt bil kar ob sedanjem prvem vrtcu v Komendi. Po pospešenem
postopku za gradbeno dovoljenje in ureditvi
komunalne infrastrukture (voda, elektrika, kanalizacija) bi na točkovnih temeljih postavili
takšen objekt in vanj potem namestili še potrebno opremo. Le ta bo uporabna tudi v predvidenem centralnem vrtcu, tako, da vložena
sredstva ne bodo nenamensko uporabljena.
Več in bolj podrobno pa, kot ste napovedali, v
prihodnji številki Aplence.
No, najbrž pa še vedno pa velja, da bi bila

takšna rešitev začasna?
»Res je, za zdaj vsekakor. Naslednje leto naj
bi stisko s pomanjkanjem prostora v vrtcih začasno omilil novi štiri oddelčni vrtec v sklopu
medgeneracijskega središča, dokončno pa naj
bi jo odpravil vrtec z 18 oddelki v Mostah, kjer
že imamo 9000 kvadratnih metrov veliko zemljišče. Na njem bi vrtec že zgradili, če se ne
bi zapletlo zaradi strožje zakonodaje glede
gradnje na poplavnem območju.«
Kako?
»Ja, država bi morala že pred desetletji poskrbeti za zadrževalnike na Tunjici, Pšati in
Knežu, a kljub obljubam in načrtom, ki so sedaj
zastareli, ni naredila nič. Tako sedaj sami pripravljamo načrte in vse potrebno za izgradnjo
zadrževalnikov na Tunjici in Pšati. To pa tudi
pomeni, da bomo morali gradnjo osrednjega
vrtca na zemljišču v Mostah, ki je že v lasti
občine, odložiti za tri do štiri leta.
Zaradi nekaterih nedavnih očitkov glede
varstva in skrbi zanj pa naj dodam , da je v
Komendi Vrtec Mehurčki z 12 oddelki. Vanj je
že vključenih 214 otrok. Razlog, da je letos
zmanjkalo prostora za 50 otrok, ni tako poudarjeni naravni prirast, tudi ne priseljevanje (le
25% odklonjenih otrok), ampak je za to kriva
zakonodaja, ki je omogočila, da je mesto za
drugega otroka v vrtcu brezplačno. Zaradi reševanja varstva otrok pa moram poudariti, da
nam priseljevanja v občino ne bo treba omejevati, saj študija kaže, da se bo v naslednjih
dveh do treh letih število občanov povečalo za
okrog 2000. Temu pa bomo tudi sproti prilagajali družbeno infrastrukturo.«
Andrej Žalar

Suhi zadrževalnik, zgrajen pred približno 30 leti, so si ga predstavniki občine.
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Janez Čebulj, predsednik nadzornega odbora občinskega sveta

Ne bom rekel »zelo dobro«, lahko pa…
Praviloma na vsaki seji občinskega sveta je na dnevnem redu tudi poročilo nadzornega odbora, ki
ga ima skorajda dosledno predsednik Janez Čebulj.

Janez Čebulj
Kakšna sta vloga in delo Nadzornega odbora in kakšne pristojnosti ima?
»Naloge so opredeljene v Statutu občinskega
sveta in v Poslovniku nadzornega odbora. V
glavnem gre za nadzorno vlogo in sicer za
nadzorovanje dela občinskih organov in tuji
porabnikov. Naloga predsednika pa je zastopanje odbora in usklajevanje dela pri vsakem
nadzoru. Za opredeljeno vsebino, ki se je v
odboru lotimo, je namreč potrebno določiti
nadzornika, saj vsi člani ne moremo delati
hkrati na enem primeru, predsednik pa je seve-

da na koncu odgovoren za posamezne dokumente. Sicer pa je delo zanimivo, povezano s
številnimi informacijami in dejavnostmi posameznih organov.«
Kako ocenjujete delo občinskega sveta in
organov?
»Ne bom rekel, da je sodelovanje oziroma
pridobivanje informacij, in tako imenovane
strokovne pomoči, zelo dobro. Zagotovo pa je
dobro in ga moram pohvaliti. Leta 2004 je
Računsko sodišče, nadzorni odbori smo namreč neke vrste njihova podaljšana roka,
opravilo raziskavo med občinskimi organi in
nadzornimi odbori. Takrat smo bili v občini
Komenda med 20 vzorčnimi občinami na
odličnem 3. mestu. Rekel pa bi še, da nadzorni
odbor skuša z nezavezujočimi predlogi opozarjati, kako odpravljati nepravilnosti, ki se
praviloma dosledno pojavljajo v občinah nasploh in niso, če tako rečem, namerne. V mislih
imam razkorak med načrtovanimi in porabljenimi sredstvi pri posameznih projektih.«
Čemu pri delu namenjate posebno pozornost?
»Vedno smo najbolj pozorni pri uvedbi
nadzora glede zaščite ali pripomb na občana. V
drugi fazi so potem obveznosti po poslovniku

Vsako leto ob koncu
šolskega leta

(proračun, zaključni račun, premoženjska bilanca…), v tretji fazi pa so tiste vsebine, ki jih
nekako v začetku leta opredelimo v programu
za tekoče leto. Tako smo na primer letos kar
precej na široko prisluhnili različnim pripombam ali pa mnenjem.«
Kakšne so ugotovitve?
»Moram reči, da nadzorni odbor vlaga
ogromni napor v delo. Pogosto je potrebno
pregledati goro dokumentov. Zato bi na tem
mestu pohvalil delo članov. Moti pa me včasih,
ko podajamo neko oceno o delu, projektu,
morda nekakšna neprizadetost članov v občinskem svetu; tako pri pozitivnih ocenah oziroma
ugotovitvah, kot pri opozorilih, kaj bi bilo bolj
prav. Pa si včasih potem mislim: No morda pa
je to neke vrste odraz zaupanja v naše delo.«
Kaj svetujete?
»Predvsem to, kar ves čas poudarjamo: Bolj
skrbno načrtovanje; tudi finančno, da bo razlika med porabljenimi (na koncu) in načrtovanimi sredstvi (na začetku) čim manjša.«
In kako »zaposlujete« vaš prosti čas?
»Rad grem na sprehod, v hribe, v gore…
Vesel pa sem, če se lahko čim več ukvarjam z
vnučki.«
A. Žalar

Odšli so v Pariz

Tudi letos so 11. junija devetošolci slavili prihod "na cilj". Šolski ključ so
na prireditvi zaupali osmošolcem.
Člani kolesarskega kluba Bexel Komenda (Jure Kern, Marko Grilc,
Jože Martinjak, Peter Sodnik in ni na sliki Peter Slatnar) so ta mesec
odšli na 1400 km dolgo pot iz Komende proti Parizu.

Piknik ribičev in
turistov

Najboljšim sta ob koncu leta čestitala župan Tomaž Drolec in referentka
za družbene dejavnosti Janja Hudej.
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Turistično društvo Komenda in Ribiška družina Bistrica sta v nedeljo 20. 6. kljub
slabemu vremenu pripravila družabni piknik
ob bajerju na Križu.
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T2 na eni prihodnjih sej
Žal vam tudi v današnji številki Aplence
ne moremo predstavitvi obljubljene objave o bodoči gradnji T2 v občini. Gradiva oziroma odgovora Gratela namreč
nismo dobili. Tako v uredništvo kot občinski svetniki smo dobili le kratko sporočilo, podobno tistemu pred nedavnim,
ki smo ga objavili tudi v Aplenci:

površine, ampak bomo poiskali vzporedne rešitve za priklope objektov na optično omrežje.
Trenutno poteka projektiranje in priprava dokumentacije za izgradnjo prostora za centralo.
Predvidoma bodo prvi priklopi na optično
omrežje možni v letošnjem letu, glavnina
omrežja pa bo dokončana v letu 2010.
Gratel d.o.o.«

»Informacija o gradnji optičnega omrežja v
Komendi za sejo občinskega sveta.
Detajlne informacije s slikami in vrisi vodov
pa trenutno še niso pripravljene. Slavc Rožič
Poročilo o izvedenem delu pri izgradnji
optičnega omrežja v občini Komenda in
plani za l. 2009
V letu 2008 je gradnja potekala v in bo v letu
2009 zaključena v naseljih: Nasovče, Breg,
Mlaka in Podboršt. Nadaljevala se bo izgradnja
priključkov v Mostah in Suhadolah in sopolaganje optičnega omrežja vzporedno z investicijami v komunalno infrastrukturo v občini.
Na Križu, v Mostah in Suhadolah, kjer so
ceste obnovljene, ne bomo posegali v asfaltne

Občinski svetniki na seji 18. junija s takšnim
sporočilom niso bili zadovoljni. Poudarjeno je
bilo, da je s T2 podpisana pogodba o napeljavi
v vseh naseljih v občini in razlaga, da finančni
tokovi niso najbolj razdelani. Pa tudi, da so
pred časom obljubljali marsikaj. Zato velja še
naprej odločna zahteva, da na eni prihodnjih
sej namenijo problematiki posebno točko na
dnevnem redu.
Sedanja na zadnji seji je tako izzvenela v prazno. Vse skupaj pa že spominja na čase, ko smo
se jezili na nekdanji PTT, da je država v državi.
A. Žalar

Deset let Ustanove UPPG

Krajevni urad v
Komendi zaprt

Podpora razvoju
talentov in znanja

Na zadnji seji občinskega sveta so tudi svetniki slišali uradno obvestilo iz Upravne
enote Kamnik:
Dne, 11. junija 2009, je bil na pobudo
načelnika Upravne enote Kamnik sklican
sestanek, kjer je bilo vodstvu občine Komenda predstavljeno poročilo o delu Krajevnega urada Komenda, v obdobju od. 1.
januarja 2009 do 30. aprila 2009 ter poročila za enako obdobje leta 2008 in podatkov
za leto 2008.
Na Krajevnem uradu je bilo v letu 2008
vodenih 516 uradnih postopkov, od tega je
bilo 81% opravljenih nalog s področja
upravnih notranjih, 19% pa s področja
splošnih zadev. V prvih štirih mesecih leta
2009 pa je bilo vodenih samo še 55 postopkov.
Kljub dobri informiranosti občank in
občanov občine Komenda ter ustrezni organizaciji dela, delovanje Krajevnega urada ni izpolnilo ustreznih pričakovanj. Zaradi vsega navedenega in zaradi
racionalizacije v javni upravi, vodstvo
upravne enote s 1. julijem 2009, s soglasjem
vodstva Občine Komenda zapira Krajevni
urad v Komendi.
mag. Dušan Žumer
vodja oddelka za upravne
notranje zadeve UE Kamnik

Ustanova Petra Pavla Glavarja se je z veseljem
odzvala vabilu Občine Komenda, da skupaj
obeležimo njeno 10-letnico na način, primeren
za UPPG, to je v smislu podpore razvoju talentov in znanja.
Povabili so dosedanje štipendiste UPPG, ki
so že dokončali študije, da izkušnje predstavili
mladim, ki se odločajo, kaj bodo počeli v življenju. Na predlog ravnateljice Mire Rek in
dolgoletne šolske svetovalke Danice Kuhar so
se bivšim štipendistom pridružili tudi nekateri
bivši učenci komendske šole, ki so na izobraževalni oziroma poklicni poti izjemno uspeli.
Program za učence 8. razreda je s svojim predavanjem odprla predsednica Odbora za dodeljevanje štipendij pri UPPG dr. Angelca Žerovnik
z uvodnim predavanjem, v nadaljevali pa so z
okroglo mizo dr. Karmen Čuček (doktorirala iz
organske kemije; zaposlena v BIA Separations
d.o.o.), dr. Miha Humar (zaposlen na Oddelku za
lesarstvo Biotehniške fakultete) in bivši štipendist UPPG pilot Luka Žnidar, ki je zaposlen na
Adriji Airways. Slišali smo kar precej mnenj o
pomenu izobraževanja, osebnih izkušnjah v šolskem sistemu, različnih poklicnih poteh...
Na koncu pa je predsednica UPPG dr. Marta
Ciraj predstavila se smernice delovanja UPPG
in pogoje za pridobitev omenjene štipendije.
Tinkara Grilc

Na seji je župan Tomaž Drolec pojasnil, da
takšnim ugotovitvam oziroma podatkom iz
Upravne enote ni bilo moč oporekati.
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Potrebno in
koristno
Občinski svet za preventivo in varstvo v prometu v sodelovanju z Osnovno šolo KomendaMoste vsako leto pripravlja mlade kolesarje na
kolesarske izpite, ki so potrebni, da se otrok
lahko in varno vključuje v vse gostejši promet.
Tako oba organizatorja letošnjega preverjanja
koles opravljata pomembne vzgojne naloge pri
osveščanju šolarjev in staršev, da so pridobljeno znanje in veščine pri prometni vzgoji začetni
korak v samostojnost in varnost na prometnih
površinah.
Letos je bilo preverjanje tehnične popolnosti
koles in opreme 1. junija pred Osnovno šolo v
Komendi. Šestdeset petošolk in petošolcev se
je na prostor za »tehnični pregled« pripeljalo
–precej je bilo navzočih tudi staršev. Budnemu
očesu policista Igorja Ručigaja ni ušla nobena,
še tako majhna pomanjkljivost. Luči, zavore,
zvonec, odsevna telesa na pedalih – vse je bilo
preverjeno. Če je bilo vse, kot je treba in v
skladu s predpisi, je lastnik dobil nalepko, s
katero bo lahko opravljal kolesarski izpit, nekatera kolesa pa bo treba opremiti tako, kot
velevajo predpisi, do polaganja kolesarskega
izpita.

Vsi udeleženci pa so nato pod nadzorom
članov SPV opravili še spretnostno vožnjo na
poligonu, ki je bil pripravljen na igrišču šole.
Vožnja med stožci, po ozko označenih kolesnicah, po stopnicah, spretnost ustavljanja na določeni črti, vožnja skozi ozka »vratca«, pa še
kakšna spretnost, ki so jo morali obvladati
mladi kolesarji, bi se našla. Poligon je bil dobra
priprava na »ta zaresni« izpit. Lahko rečemo,
da so jo vsi kandidati bolj ali nekoliko manj
dobro opravili.
Razveseljivo je, da je bilo od šestdesetih
koles delno pomanjkljivo opremljenih samo
deset. Pa še te pomanjkljivosti so bile take, da
se jih bo dalo z malo dobre volje lastnikov odpraviti (zadnje lučke niso svetile, zavore niso
bile nastavljene, nekaterim lučem pa je zmanjkalo elektrike zaradi izrabljenih baterij.
Vsekakor ena od mnogih uspešnih akcij
SPV in Osnovne šole, ki zasluži javno pohvalo
zaradi dobre organizacije. Oboji se zavedajo,
da so zgodnji koraki pri vzgoji za promet samo
prvi in odločilni dejavniki obnašanja na javnih
površinah in morda tudi odločilni za vzgojo
medsebojnih odnosov, obzirnosti in spoštovanja predpisov.
-vc

5

Aplenca

ZANIMIVOSTI

Upokojenci so
zapeli
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Srečanje upokojencev

Na regijskem srečanju tudi pevci iz Komende
V nedeljo, 7. junija, je v Cerkljah izzvenelo
Regijsko srečanje upokojenskih pevskih zborov Gorenjske, v organizaciji Pokrajinske
zveze Društev upokojencev Gorenjske in DU
Cerklje. V ocenjevalno kategorijo tovrstnih
zborov se je uvrstilo 12 mešanih, moških in
ženskih zborov Gorenjske in med njimi tudi
MePZ DU Komenda. Vsak zbor se je predstavil z dvema pesmima; mi smo nastopili prvi in
se nato sproščeni predali poslušanju zborov iz
Tržiča, Radovljice, Moravč, Bleda, Žiri, Kranja, Domžal, Mojstrane, Lesc, Koroške Bele in
Škofje Loke. V programu so prevladovale slovenske narodne in umetne pesmi, ki s svojo lirično ali himnično harmonijo znajo vedno
ogreti srce in dušo s svojo večplastno vsebino
o veselih in žalostnih dogodkih našega človeka, ki je svoj trdi vsakdanjik v vsakem času
znal tudi duhovno nadgraditi. Program je bil
primerno izbran. Samo en zbor izmed sodelujočih bo po strokovni oceni dobil vstopnico za
jesenski nastop v Cankarjevem domu.
Iva Ogorevc

Na izletu
v Goriških
Brdih
Letošnjega enodnevnega izleta
za starejše od 70 let in invalide
se je udeležilo 55 članov
Upravni odbor in vodstvo DU Komenda v
okviru socialnega programa vsako leto organizirajo lepe enodnevne izlete za člane društva
starejše od 70. let. Društvo plača stroške avtobusne vožnje, uredi celotno organizacijo in
spremstvo za invalide. Letos smo naše starejše
popeljali na ogled Goriških Brd. Veselega
druženja in prijetne zabave se je udeležilo 55
naših članov.
Odbor DU Komenda
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Četrtki so dnevi, ko kolesarji-upokojenci po
navadi poganjajo pedala. Skupinsko, brez namena tekmovanja. Tako so se zmenili člani kolesarskih sekcij DU iz Cerkelj, Vodic, Šenkovega Turna-Bukovice in iz Komende, da naj bo
11. junij dan skupnega kolesarjenja in prijateljskega druženja. Do Zaloga so prišli vsi, vsak po
svoji poti, se okrepčali v gostilni in nato družno
odkolesarili do balinišča DU Komenda, ki je
bilo letos organizator zabavnega in družabnega
veselega srečanja omenjenih društev.
Kar 70 se jih je zbralo na balinišču, kjer je
bil najprej »tekmovalni« zabavni del, ki je ob
tekmovanju v spretnostni vožnji in različnih
šaljivih igrah hitro prišel do vrhunca, ko so se

ekipe (po 2 člana), iz vsakega DU po ena ekipa,
pomerile v »štafeti« čudne in vesele vrste. Za
štafetno palico je bila čisto prava banana, ki jo
je tekmovalec »vozil« v ustih in jo je med vožnjo moral predati v usta drugemu tekmovalcu.
Na mestu so bili tudi časomerilci. Ob strogih
pravilih so bile tri ekipe diskvalificirane, zmagal pa je zakonski par Ivica in Peter Lončar iz
Zaloga (DU Cerklje). Glavna nagrada – čisto
ta prava klobasa.
Soglasni sklepi: bilo je veselo, zabavno,
odlično organizirano in kar je glavno – utrdila
so se prijateljstva tako, da bodo taka srečanja
postala tradicionalna
–vc

Posebna pot starodobnikov
Najbrž Ljubljana že dolgo ni doživela, da bi se
po njenih ulicah vila kolona traktorjev in vozov
v posebni slavnostni »preobleki« in tudi tako
poživila puščoben nedeljski dopoldanski utrip
prestolnice.
Na osebno vabilo komendskega rojaka,
stolnega prelata Jožeta Lapa, so se člani Društva stari traktor iz Most, s prijaznim sodelovanjem Društva narodnih noš Komenda in s 16
traktorji 24. maja odpravili do trga pred ljubljansko stolnico, kjer jih je pričakal rojak iz
domače fare, stolni
prošt ljubljanski Jože
Lap.
Vsi prelatovi gostje
so se najprej udeležili
sv. maše v stolnici, nato
pa je sledil blagoslov
starodobnikov in gostov na trgu pred cerkvijo.
Seveda takšno srečanje ni moglo miniti
brez druženja visokega
cerkvenega dostojanstvenika z domačini iz
njegove rojstne fare, ki
je trajalo več kot tri ure

na dvorišču nadškofije, kjer so bili gostje deležni velike pozornosti; gostitelj pa jim je razkazal tudi nekatere prostore nadškofijskega
dvorca.
Idejo za to srečanje je dal prošt Lap na skoraj
naključnem srečanju ljubiteljev stare kmečke
mehanizacije pri Svetem Andražu nad Polzelo.
Od ideje do njene uresničitve pot ni bila dolga,
terjala pa je precej organizacijskega dela tako
Društva stari traktor Moste, kot Društva narodnih Komenda.
Tone Ogorevc

Aplenca

POLITIKA

Varčevanje
????
»Zaradi povečanja števila oddelkov je potrebno v skladu z zakonodajo
izvesti razdružitev zavoda OŠ Komenda Moste v dva samostojna zavoda. Poveča se število novih delovnih mest.« Iz gradiva za sejo občinskega sveta. Recesija, varčevanje???? Komenda in vodstvo komendske
občine živi v drugem svetu, ne v Republiki Sloveniji, ki jo je recesija
prizadela bolj kot večino članic EU. Vodstvo občine najavlja dva zavoda, dva direktorja, dva fikusa, dvoje računovodstev...
Občina Komenda je v preteklih mesecih odklonila okoli 50 otrok, ki
so izpolnjevali vse razpisane pogoje za vključitev v vrtec. Zaradi povečanega števila prebivalcev in drugačne zakonske ureditve (drugi otrok
– zastonj vrtec), so potrebe po varstvu otrok narasle. V Komendi smo
imeli v preteklih let veliko političnih razprav o umestitvi novega vrtca
(16 do 18 oddelkov). Megalomanski projekt je bil najprej umeščen na
poplavno območje v Mostah, kjer smo imeli pred dvema letoma, tudi za
lokalno oblast, zares nevšečne poplave. Ker nam je država odsvetovala
gradnjo vrtca »v vodi«, je bilo naslednje pribežališče v medgeneracijskem centru (po avtorju od plenic do plenic). Še ena lokacija, še več
organizacijskih problemov za vodstvo zavoda in še več stroškov.
V LDS, njena svetnika, vseskozi zagovarjamo stališče, da je potrebno
otroško varstvo razvijati na obstoječih lokacijah pri šoli v Mostah in pri
šoli v Komendi. Montažni objekt se da dograditi še z eno enoto (sedaj
so tri) v Komendi do konca letošnjega leta. Eno od otroških igrišč je
potrebno postaviti blizu košarkaškega igrišča in prostor za umestitev
dodatne enote je na razpolago. Tretja lokacija, lokacija nekje drugje, je
politična fantazma lokalnih veljakov, ki so še vedno na okopih dveh
velikih krajev v občini.
mag. Stanislav Zarnik, predsednik LDS občinski odbor Komenda

Analiza volitev
v Evropski
parlament
SDS je na vseh treh voliščih v naši občini spet prepričljivo zmagala. Za
udeležbo na volitvah in podporo naši stranki se vsem, ki so glasovali za
nas najlepše zahvaljujem.
Sicer nismo dobili toliko odstotkov glasov kot na državnozborskih
volitvah, kar je razumljivo, saj je bil tokrat v igri tudi zelo močan kandidat Lojze Peterle, katerega je velik del desnih volivcev želel ponovno
videti v Evropskem parlamentu. Kakor koli že, mi mu ta uspeh iskreno
privoščimo in obenem tudi čestitamo Nsi za ta izreden podvig.
Pa poglejmo rezultate treh najmočnejših strank teh volitev za našo
občino. Na Križu je SDS dobila 33,87% glasov, SD 10,48%, Nsi pa
25,81%. V Mostah je SDS dobila 35,94% glasov, SD 7,61%, Nsi pa
24,52%. V Komendi je SDS dobila 27,47% glasov, SD 11,35% in Nsi
19,08% glasov. Če prištejemo še SLS, je desna sredina dobila krepko
čez polovico glasov. Podobni rezultati so bili tudi na državni ravni in v
celotni Evropi.
Glede na število glasov nam je čisto malo zmanjkalo, da bi dobili še
tretjega poslanca, ampak volilni sistem je pač takšen, kakršen je. Mogoče pa nam bo presežek glasov koristil pri določanju osmega slovenskega
poslanca po novem lizbonskem zakonu, predvidoma v začetku naslednjega leta. Na vsak način pa je naš odličen rezultat dober pokazatelj
mnenja volivcev o delu prejšnje vlade v primerjavi s sedanjo vlado.
Prihodnje leto pa nas že čakajo lokalne volitve. Potrudili se bomo, da
še tretjič dosežemo vsaj približno tako dober volilni rezultat.
Pavel Šmid, predsednik OO SDS Komenda
www.komenda.sds.si; pavel.smid@sds.si
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Enakomeren
razvoj
Komende
Na nedavnih volitvah za evropski parlament je Slovenska ljudska stranka, na kateri je kandidirala tudi naša občanka dr. Marta Ciraj dosegla
slab rezultat in tega se zavedamo.
Ta rezultat razumemo kot opozorilo, da se bomo morali še bolj potruditi v naših prizadevanjih za vrednote, ki so ljudem blizu in ponovno
vzpostaviti zaupanje med predstavniki naše stranke in Vami, ki Vam z
našimi dejanji odgovarjamo.
Kljub slabemu rezultatu pa se želimo zahvaliti vsakemu posebej in
vsem tistim, ki ste nam namenili Vaš cenjeni glas in nam pokazali, da še
vedno lahko verjamemo v naše delo, da pa bo to delo moralo biti še izrazitejše in usmerjeno k Vam, ljudem.
Zavezujemo se, da Vam bomo dokazali, da nam lahko verjamete in
zaupate in da so naša dejanja in prizadevanja usmerjena v izboljšanje
kakovosti življenja vsakogar.
Zato bomo nadgradili naše delo v naši skupni občini, upoštevali Vaša
mnenja in predloge ter ne bomo vstopali v nenačelne koalicije, ki ne
bodo prinašale rezultatov v dobrobit občank in občanov Komende. Še
vedno razvoj Komende razumemo kot enakomeren in enakopraven razvoj vseh vasi in zaselkov v občini, saj je bil nenazadnje to tudi poglaviten razlog za ustanovitev naše občine.
Ponovno Vas vabimo, da nam Vaša cenjena mnenja in predloge posredujete po elektronski pošti: vid.koritnik@siol.net ali klasični pošti Vid
Koritnik Moste 88a. S tem si boste zagotovili, da bodo Vaše pobude
slišane.
Vid Koritnik, predsednik OO SLS Komenda

Marko
Dobnikar –
predsednik
SD Komenda
Spoštovane občanke, spoštovani občani!
Marko Dobnikar je že dolgo časa družbeno aktiven in dejaven v občini Komenda. Predseduje Občinskemu odboru OO SD Komenda.
Že v času oblikovanja ZSMS-jevske skupine mladih »socialnih in liberalnih demokratov«, je v Komendi oral ledino. Pod njegovo taktirko
in z veliko pomočjo očeta Franca in množico pridnih mladih občank in
občanov, je dolga leta nazaj v polni meri zaživela Mladinska soba v
Komendi. Sedaj so vsi ti fantje in dekleta zreli možje, očetje in mame.
Mnogi so družbeno aktivni. In prav tako je tudi Marko Dobnikar ponosen oče treh sinov, zaključuje študij, dolga leta je bil zaposlen v gospodarstvu, danes v državni upravi in je pripravljen na nove izzive v Občini
Komenda.
Občinska politika mu ni tuja. Še več! Vedno se je žrtvoval za skupne
projekte. Že vrsto let podpredseduje SPV-ju, kjer skupaj s predsednico
pomagata sokreirati občinsko politiko preventive v prometu. Mnogi ga
spodbujajo, da aktivneje stopi pred občane in občanke, saj ga poznajo
kot poštenega in delovnega občana.
Stiki z javnostjo OO SD Komenda
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Kamenkost sedmič na Minfosu
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Vtisi z razstave
V Tržiču smo se letos predstavili z delavnico, v
kateri smo izdelovali odlitke iz gipsa in modelirne mase. Zanimanje za našo delavnico je
bilo veliko, seveda pa tudi tokrat nisem ostal
praznih rok. Kupil sem si zelo lep primerek
kristala za mojo zbirko.
Žiga 3.b
Meni je bila najbolj všeč razstava mineralov in
fosilov iz različnih delov sveta. Bilo je zanimivo in tudi sama sem kupila nekaj primerkov za
svojo zbirko. Delavnico je obiskal tudi predsednik države dr. Danilo Türk s soprogo.
Saša 3.b
V okviru razstave so potekali tudi vodeni izleti.
Skupaj s prijateljem Žigom sem se udeležil izleta, v nekdanji rudnik živega srebra v Podljubelju. Preživel sem lep in poučen dan.
Miha 3.b
Zelo mi je bilo všeč, ker nas je obiskal tudi naš
predsednik Danilo Türk. Zelo radi pa sva sprejeli
pohvalo, da sva bolj pridni kot fantje v soboto.
Tadeja 4.b

KAMENKOST in Edo Grmšek
V tem šolskem letu smo že težko čakali na
povabilo iz Tržiča, da se kot razstavljavci
udeležimo mednarodne razstave mineralov,
fosilov in okolja. razstave.
Kasneje kot prejšnja leta smo dobili povabilo na 37. razstavo MINFOS. Seznanili so nas
tudi z motom te razstave, ki je bila posvečena
ohranjanju in varovanju naravne dediščine.
Naslov »rdeče niti« je bil Podzemlje kristalnih voda. Organizator si je tudi zaželel, da bi
nekateri razstavljavci pripravili različne delavnice za obiskovalce.
V zelo kratkem času smo se morali odločiti
za naslov in vsebino naše razstave, ter za vrsto
in vsebino naše delavnice. Kot že po tradiciji
smo se hoteli tudi letos vsaj nekoliko držati
glavnega naslova razstave. V delovanju našega
krožka prav veliko časa nismo posvetili Krasu
in Kraškim jamam. Obiskali smo nekajkrat le
Železno jamo pri Domžalah ter Rotovnikovo
jamo pri Šoštanju. Zato tudi nismo imeli gradiva, s katerim bi se lahko »približali« glavni
temi. Jamarski društvi iz Domžal in Kranja
smo poprosili za pomoč. Od predsednikov
obeh društev smo dobili čudovite posnetke iz
Železne ter Kamniške jame, ki smo jih na
dveh medijih predvajali ves čas razstave. Pripravili smo tudi vsebino za tri vitrine. V prvi
smo predstavili nekaj najbolj zanimivih najdb
fosilov; v drugi vitrini so bili predstavljeni zanimivi fosilni primerki iz Tunjiškega gričevja;
v tretji pa smo predstavili novejše najdbe,
predvsem iz zadnje skupne »akcije« s prijateljskim geološkim krožkom Bobovec iz OŠ.
Stane Žagar iz Lipnice pri Kropi. Treba je bilo
pripraviti še delavnico za obiskovalce. Odločili smo se, da jih bomo učili izdelovati kopije
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fosilov. Miha Kač se je ponudil, da nam bo
izdelal nekaj kalupov. Prinesli smo mu fosile iz
katerih je naredil kalupe za vlivanje raznih
oblikovalnih mas.
Prvi dan je na razstavi sodelovalo šest fantov
iz našega krožka, naslednji dan pa tri deklice.
Poseben dogodek pa smo doživeli v nedeljo.
Razstavo MINFOS 37 je obiskal predsednik
naše države dr. Danilo Türk z ženo Barbaro.
Ustavil seje tudi pri nas ter na kratko pokramljal z nami. Monika mu je z veseljem in
strokovno kot prava mentorica razložila, kako
se delajo kopije fosilov. Gospodu predsedniku
in njegovi ženi smo podarili kopijo lepe školjke. Ta obisk je bil samo še »jagoda na smetani«
naše uspešne predstavitve na MINFOS 37.
Kljub temu, da je bila organizacija delavnice
za nas nekaj čisto novega, nam je taka razstava
popolnoma uspela in je potrebno pohvaliti
prav vse člane krožka KAMENKOST, ki so
sodelovali, izpostaviti pa je treba dekleta.
In kot ponavadi za konec: Radi bi se zahvalili vsem, ki ste nam pomagali sestaviti zanimivo in uspešno razstavo. Že vsa leta nas pri sodelovanju na razstavi MINFOS podpirata
moralno in materialno vodstvo naše šole
Komenda Moste in župan Tomaž Drolec
oziroma občina Komenda. Zelo smo hvaležni
tudi, sedaj lahko rečemo prijateljem našega
krožka, gospodom Mihu Kaču, Alešu Stražarju, in Davu Preisingerju. Hvala tudi očetu Jožetu ter njegovima sinovoma Andreju in Martinu iz Prenj, ker so nam pomagali poiskati ter
odkopati zanimive školjke, ki smo jih predstavili v Tržiču. Nenazadnje gre zahvala tudi
vsem staršem, ki so vozili v Tržič in nazaj
svoje in druge KAMENKOST- karje

Najbolj mi je bilo všeč, ker je bilo veliko različnih kamnin in fosilov. Bili so tudi razstavljavci iz drugih držav. Oči mi je kupil vrečko
presenečenja, v kateri so bili fosili.
Nejc 2.c
10. maja je bila v Tržiču razstava fosilov in mineralov, na njej pa je sodeloval tudi geološki
krožek iz OŠ Komenda–Moste. S sošolko Tadejo Hlade in nekaj časa s Sašo Kočar smo vodile
delavnico, kjer so otroci delali ulitke fosilov. Že
ob 11. uri nas je obiskal predsednik države dr.
Danilo Türk. Ljudje so na z zanimanjem poslušali, kje in kako smo našli naše najdbe.
Monika Lah

Predstavitev pesniške
zbirke Mojce Luštrek
V četrtek, 4. junija, zvečer je bila v avli Gorenjskega glasa predstavitev pesniške zbirke
Gora je moja muza naše rojakinje prof. Mojce
Luštrek. Predstavitev je vodila in Mojčine pesmi recitirala Dina Kavčič iz Gorenjskega glasa,
poleg avtorice pesniške zbirke pa sta na njej
spregovorila še njena planinska znanca, pesnica
Neža Maurer, Slovenka leta 2009, in odličen
poznavalec slovenskih gora ter njihov opisovalec dr. Stanko Klinar, Mojčin profesor angleščine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Predstavitve se je udeležilo blizu petdeset ljudi.
Jože Pavlič

Aplenca

OBIČAJI, PISMA
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Obujamo stare običaje v domači hiši
Travnički so že zeleni, rošce vse so razcvetene,
Zdaj pa le kosit, zdaj pa le kosit ...
Travnički so pokošeni, rošce vse so pomorjene....

Košnja
Kaj lahko rečemo za mesec junij? Je sonce, je
veter, je dež, je vroče in mraz, je toča in celi
sneg.
Tako raznolik, pa tako lep- cvetoči vrtovi,
travniki in žitna polja, vse kipi kvišku.
Vrtovi in travniki so polni rož. Deteljica,
petelinčki, rosule, pokovka, marjetke. Marjetkam so včasih rekli tudi kraljica travnikov.
Tako so se visoke, v svoji nedolžni belini, s
soncem v sredini ponosno pozibavale med
ostalimi rožami, lisičjim in mačjim repom in
ostalimi travami. Mnoge poznane kot zdravilne
rožice, kumina kot dišavnica, vse je dičalo in
brenčalo. Saj so imele čebele kaj brati, in so
razveseljevale čebelarje, katerih v Komendi ni
nikoli manjkalo.
Prišel je čas košnje.. Na velčje kmetije so
prihajali ljudje, možje in žene v tabr'h. Zbralo
se je tudi po šest koscev. Na travnike so odšli
ko se je šele danilo.Za moč so »potegnili »
požirek takratkega. Tudi v mavho je romala
kaka flaška.
Pesem pravi »Mrzla rosa, dobra kosa, rada
travca se kosi....«
Pa zakaj vendar se je reklo, da se gre kosit
travo- »mrvo«, saj je bila trava le med številčnejšimi travniškimi rožicami. Travniki so res
bili rožnati tepihi.
Kosci so začeli kositi vsi istočasno v vrstah,
istočasno zamahnili, vsi so naenkrat brusili,
bilo je to lepo videti. S svojim ritmom so
ustvarjali glasbo košnje. Glasba je tudi ko se
kosa kleplje. To so znali le posebno izurjeni
kosci- klepači. Tehnika in traktorji so to pesem

Zahvala
Z raziskovalno nalogo je veliko dela, zato je
dobro, da ti pri tem ob strani stoji dober
mentor, kot je bila nama prof. Saša Kosten
Zabret. Ona ve, kako obširen projekt je bila ta
naloga, zato se ji najprisrčneje zahvaljujeva
za vso strokovno in tehnično pomoč, predvsem pa za spodbudne besede in veliko časa,
ki ga nama je namenila. Zahvaljujeva se
staršem, ki so razumevajoče prenašali najino
odsotnost od doma ter potrpežljivo spremljali
napredovanje raziskovalne naloge.
Za pomoč pri izpisovanju imen se prijazno
zahvaljujeva v prvi vrsti župniku Zdravku Žagarju, nato Brigiti Debeljak in Ivanu Kendi.
Z lektoriranjem naloge nama je priskočila
na pomoč Mateja Jerina, ki sva ji zelo hvaležni.
Naleteli sva na prijetne anketirance, domačine, zato se jim zahvaljujeva za sodelovanje.
Prijazno HVALA vsem.

preglasili, in kmalu nam bo ušla čisto iz pozabe.
Prva košnja je morala biti pokošena do Sv.
Petra in Pavla, to je 29. junija.Rože in rosula so
se morale usuti. To se pravi, morale so toliko
dozoreti, da se je seme usulo na tla, in tako
zasejala restline za naslednje leto. Seveda je
bila to slaba krma za živino, pusta in izsušena.
Danes se kosi več kot mesec preje, sredi maja,
ko ima trava najvišjo sočnost in hranljivost.
Košnja je težavno delo, zato je bila pomembna tudi prehrana za kosce.
Če je bil travnik daleč, je gospodinja nesle »
fruštek » na travnik.Odvisno od kmetije in gospodinje, a največkrat so jedli zelje, zabeljeno
z domačo zaseko, če je padla noter kaka klobasa ali suha svinska rebrca, je bilo pa že razkošje. Nosila se je tudi čežana, zraven pa pire
krompir ali fižol v zrnju. Domač kruh je tudi
moral biti, za žejo pa bela knajpova kava. Kosci so radi prišli v tab'rh, če je bila dobra gospodinja.
Po končanih košnjah se ljudje niso posebno
družili ali zabavali, saj se je košnja časovno
zelo razpotegnila, kosci so v tab'rh hodili od
hiše do hiše.
Proti koncu maseca junija pa je bila košnja
ječmena.Za družine z malo polja in številnimi
otroko je bil to težko pričakovan čas. Zaloge
prejšnje košnje so že pošle. Ježmenov kruh je
bil bolj pust in grenak, a le da je bil.
24. junij je praznik sv. Janeze Krstnika.Reklo se je » U Kres' se dan obes' » Kresnice se
že visoko s svojim socvetjem pozibavajo v
vetru ob obronkih gozdov. Bog ve, kdo, kdaj in
kje je,našel to lepo ime za rastlino, tipično
znanilko kresnega časa.
To so najdaljši dvevi v letu, noč začne zopet
izpodrivati dan, in dnevi se bodo krajšali.

Za časa Petra Pavla Glavarja so ljudje romali v našo župnijo k prvemu mučencu sv. Urbanu.
Na dan sv. Petra in Pavla so v škofijah posvečevali diakone v novomašnike. Tako se je
pričela priprava na Nove maše.
Reklo se je :«Na novo mašo se gre, čeprav
se znucajo podplati čevljev, le da se dobi novomašniški blagoslov »
Spomine sva obujali Maks'lnova Cilka in
Katja Tabernik

Čežana
Za 4 do 6 oseb
1 kg jabolka
3 rezine belega kruha
1 ščep vanilijevega sladkorja,
lupinica limone, cimet, klinčki
2 žlici sladkorja
2 žlici masti ali margarine
¼ l sladka stepena smetana za dodatek
Jabolka olupiš, nareži na krhle, v posodo
dodaj vode toliko da je pokrito dno in skuhaj n
do mehkega. Jabolka pretlači, dodaj sladkor in
ostale začimbe.
V ponvi segrej maščobo, na njej enakomerno popeci na kocke narezan kruh. Ko so kruhki
zlatorumeni dodaj žlico sladkorja, da rahlo
karamelizira, hitro odstrani iz ognja.
Kruhke umešaj med jabolka.
Če postrežeš kot poobedek, lahko vsako
skodelico še okrasiš s stepeno smetano.
To je razkošje enostavne hrane.
Čežano so včasih jedli skupaj s pire krompirjem ali s kuhanim fižolom v zrnju. Zelo dobra je tudi mrzla čežana.
Pa dober tek Vam želim.
Katja Tabernik

VAŠA PISMA

Maja minevajo tri leta
Maja minevajo tri leta, kar smo svojo odločitev podkrepili s četrturnim sprehajanjem
prek zeber ob nevarnih križiščih, pred takratno
Gostilno Pri Kralju in pred trgovino Tuš v
Mostah, ki sta jo organizirala takratna žejska
civilna pobuda in komendski svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, krajani Žej,
Most, Suhadol in Komende.
Križišča niso bila semaforizirana in za
prečkanja nevarna. Naši otroci so si utirali pot
do šole, kakor so vedeli in znali. Skozi okna
šole so nekatere učiteljice zmajevale z glavami,
ko smo starši vozili v šolo svoje otroke in jih
hodili iskat,
kajti z našimi problemi se niso znale poistovetiti in organiziranega prevoza otrok iz Žej,
kot je sedaj naši otroci niso bili deležni. Za tako
skrajno obliko protesta smo se odločili, ker
smo se naveličali pošiljati razne zahteve in
opozorila na občinske in državne organe. Razen nekaj obljub in idejnih »študij« odgovorni

niso naredili ničesar.
Naša civilna iniciativa iz Žej je prejela kar
nekaj pisem in grozilnih telefonskih klicev, če
ne bomo odnehali, kaj vse nas čaka, če ne prenehamo z akcijo in prepustimo dogovarjanja
Občini Komenda ter organom, ki so zadolženi
za izvajanja del na odseku ceste skozi Moste.
Mi smo korespodenčno komunicirali tako z
ministrom za okolje in prostor z g. Podobnikom,
z ministrom za promet g. Božičem in generalno
direktorico Direktorata za prostor ga. Metko
Černač, je pa po podpisu tripartitnega dogovora
med Občino Komenda, DRSC in Darsom nemogoče dobiti kakršen koli odgovor o napredovanju tega podpisanega dogovora s strani zdajšnjega ministra za promet g. Patricka Vlačiča.
In to je zame zaskrbljujoče, saj se promet
skozi Žeje, kot sem do sedaj že nekajkrat zapisala, nevidno povečuje, sedaj pa že vidno in
moteče dogaja!
Vesna Živadinov Štebe
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Imena novih ulic v občini
V Aplenci št. 4, 30. april 2009, smo lahko
prebrali prispevek Janeza Kimovca, kjer piše o
lastnem razmišljanju o poimenovanju novih
ulic in regionalnih imenih v občini Komenda
pod naslovom: »Imena novih ulic v občini«.
Menim, da je njegov prispevek vsekakor
koristen, saj navaja pomembne osebnosti, ki so
živele, delale in ustvarjale na območju sedanje
občine Komenda. S krajšim povzetkom iz
knjige Občina Komenda: Življenje od kamene
dobe do danes, navaja avtor Janeza Štrcina,
Boštjana Belcijana, Viktorja Demšarja, Janka
Juhanta, Marjana Žnidarja in Maksa Žurbija.
Med tekstom pa pripiše: Zakaj se ne bi spomnili na Ivana Selana?
V sedanji ulični razdelitvi v Komendi obstajajo naslednja poimenovanja: Čebuljeva ul.,
Glavarjeva c., Jezerškova ul., Kranjska pot,
Krekova ul., Remicova pot, Sadarjeva ul., Urhova ul., Zadružna ul. in Zajčeva pot. Od omenjenih osebnosti, Jože Pavlič v prej omenjeni
knjigi, str. 219- 230, izčrpneje navaja te osebnosti: Petra Pavla Glavarja, Ivana Jezerška, dr.
Janeza Evangelista Kreka, dr. Antona pl. Remca
in Lovra Sadarja, ne pa tudi Janeza Čebulja,
Urha in dr. Tineta Zajca, ki so bili določeni za
poulično imenovanje po drugih kriterijih.
Najprej moram reči, da sem bil zelo presenečen in hkrati razočaran, da je v prvem poimenovanju ulic v Komendi izpadel Ivan Selan,
kmet in kartograf samouk. Glede na sloves, ki
si ga je pridobil z izjemnimi kartografskimi
deli v Slovenji, Jugoslaviji in v zamejstvu, bi
med izbrance vsekakor sodil.
Po šolskih zemljevidih se ga spominja več
generacij, sicer že nekoliko starejših Slovencev, pa ne samo ti, tudi Hrvati, Srbi, Bosanci,
Črnogorci in Makedonci, za katere je izdelal
več šolskih zemljevidov, ga dobro poznajo.
Selan je izdelal več kot tristo različnih zemljevidov, skic, maket in krokijev, med katerimi vizualno najbolj izstopajo perspektivni
barvni zemljevidi Slovenija in sosednje pokrajine, Kranj z Gorenjsko in Koroško ter Julijske
Alpe, Bled, Bohinj in Kranjska gora, med klasičnimi zemljevidi pa Turistični zemljevid
Slovenije in sosednje pokrajine.
Tudi za potrebe bližnjega okolja je Selan
izdelal več zemljevidov, kart in skic. Med njimi
naj omenimo tele njegove izdelke: Okolica
nekdanje osnovne šole v Komendi, Občina
Komenda s krajevnimi ledinskimi napisi, Občina Komenda nekoč in danes, Turistična karta
Komende, Urbanistični načrt Most in Komende, Suhadole po katastrski mapi, Območje med
Suhadolami in Bukovico, Občina Komenda
(idejna skica prometne ureditve).
Selan je bil inovativen tudi na drugih področjih: popravljal in projektiral je kmetijske stroje,
sestavljal živilske recepte za ljudi in živali, podrobneje je zapisoval pomembne dogodke…
Zaradi vsestranske aktivnosti je bil Ivan Selan leta 1932 izvoljen za župana katastrske
občine Suhadole.
V času njegovega ustvarjanja so o Selanu
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množično poročali naslednji slovenski mediji:
pred 2. svetovno vojno Jutro, Slovenec, Slovenski narod in Mohorjev koledar, po drugi
svetovni vojni pa Gorenjski glas, Ljudska pravica, Slovenski poročevalec, Delo, Primorske
novice, Gorenjski dnevnik, Ljubljanski dnevnik. Kamniški občan, Mladina, Pionir, Tovariš,
Tedenska tribuna, Enciklopedija Slovenije,
Prvo klasje (OŠ Komenda Moste), od tujih pa
Politika, Srbija ter Globus in Arena, Hrvaška.
Med drugo svetovno vojno je Selan oskrboval partizane s topografskimi risbami, zaradi
česar so ga Nemci dvakrat zaprli, prvič v Begunjah na Gorenjskem, drugič pa je bil odpeljan v Salzburg na avstrijskem.
Več je o Ivanu Selanu napisanega v knjigah
Komenda (1991) in Občina Komenda: Od kamene dobe do danes (2002), razpoznavno pa
tudi ob obisku Selanovega muzeja v Komendi,
odprtega ob njegovi 100-obletnici rojstva.
Za splošno družbeno koristno delo je Ivan
Selan v letu 1963 prejel od jugoslovanskih
oblasti medaljo »Zasluge za narod«.
Pridružujem se razmišljanju Janeza Kimovca, ki je v Aplenci zapisal: »da ne pozabimo
tistih, ki so pomembno vplivali na našo zgodovino«, med katere Ivan Selan po svojih delih
gotovo sodi.
Dr. Marko Žerovnik

Sprava med živimi
Oglašam se kot nekdanji borec Narodno
osvobodilne vojske (NOV) v želji, da naj politiki, stranke, novinarji, zgodovinarji in cerkev
pokažejo več domoljubja tudi takrat, ko je prikrajšan njihov osebni ali drugi interes, da bi se
prepad med »desnimi in levimi«, ki izhaja
predvsem iz obdobja Narodno osvobodilne
borbe (NOB) končno in zares začel odstranjevati. Torej gre za rehabilitacijo vrednot, ki so
posebno pomembne za nove rodove, konkretno,
kakšna zgodovina se bo poučevala v šolah.
Glede na formulirano oceno Filipa Železnika,
predsednika ZB za vrednote NOB Komenda,
objavljena v Aplenci št. 4, ki glasi: »Sprave
med Slovenci ne bo toliko časa, dokler ne bo
Cerkev priznala zločinov v drugi svetovni vojni
in se zanje opravičila in obžalovala sodelovanje
z okupatorjem« izpostavljam naslednje: ocena
in njena formulacija odraža dejansko stanje in
razloge za »nespravo«, kar želim kasneje pojasniti in konkretizirati. Za sedaj samo to, da je
jedro problema v tem, da Cerkev s podporo
desnih strank prikazuje v vseh oblikah svoje
aktivnosti, med vojno in sedaj, kolaboracijo z
okupatorjem kot borbo proti komunizmu in samoobrambo proti revolucionarnem nasilju
NOB. Iz teh razlogov smatram, da je Železnikova ocena samo potrdilo stališča naših organizacij ZB za vrednote NOB, pravilna in jo tudi
želim osebno zagovarjati. Hkrati pa želim poudariti, da takšna stališča Cerkve in »desnih«
pehajo v popolno pozabo antifašističnega boja
našega naroda, kar gre na roko tistim, ki organizirajo in izvajajo fašistične izpade in mazaške
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akcije na mejah z našimi sosedi. Ne oziraje se
na to, da s tem rušijo težko priborjeni ugled
naše države, ki je od Zaveznikov v drugi svetovni vojni priznana kot država zmagovalka in
trdna zaveznica v vojni proti nacizmu.
S formulacijo, ki jo je podal Železnik o razlogih za nespravo, se g. Jože Pavlič ne strinja, kar
dokazuje z izjavami metropolita dr. Alojza Šuštarja iz leta 1990 in papeža Janeza Pavla II iz
leta 2000. Moj odgovor glasi: navedbe gospoda
Šuštarja so za mene nesporne in izhajajo iz krščansko teoloških naukov. Še posebno se mi je
vsadilo v srce tisto kar je dr. Šuštar rekel o
spravi: »podajte se na pot sprave med živimi, na
dolgo in težko pot, ki pa je edina pot v življenju«. Želim povedati, da pri njemu nisem zapazil
neusklajenosti besed z dejanji in zato ničesar
spornega. Visoko cenim njegov patriotizem in
prispevek k enotnosti v sodelovanju cerkve v
letih 1990-91, v naporih za našo neodvisno in
samostojno državo. Toda dogodki po njegovi
smrti in za obdobje NOB, ki so bili brez možnosti njegovega vpliva, kažejo drugo sliko.
Glede na to, da stališča vrhovne cerkvene
oblasti v Rimu, ne pa v Sloveniji, niso negativno vplivala na razvoj dogodkov v Sloveniji
med NOB in v tej zvezi niti kasneje (vsaj zasledil jih nisem), sprejemam, kar je rečeno o
aktivnosti papeža Janeza Pavla II iz leta 2000.
Karakteristično je, da se celo v zadnjem času, ko vso nacijo tarejo problemi, ki izhaja iz
globalne recesije, v Sloveniji ukvarjamo tudi s
političnimi vprašanji obrnjenimi v preteklost
(povojni poboji, odkritje Hude jame in rehabilitacija nadškofa Rožmana). Zakaj in kakšen je
smisel tega? Na podlagi vsebine, gre za še eno
od aktivnosti v smislu uveljavljanja, kar je že
rečeno, kolaboracije kot borbe proti komunizmu in kar se le da vplivati na zgodovinarje v
prid takim stališčem. Ob tem pa je žalostno,
kar vidimo iz dogajanja, da zgodovina ni sklenjen proces, temveč, da je vezan na ideološke
in politične boje sedanjosti.
Bohinc Edo

Čebelica z napako
Pozdravljeni, turistična sezona je na višku in
tudi v naši občini se to pozna, nedaleč od centra
Most (Gasilski dom) pa za vogalom 100m v
smeri prelepega novega naselja S-2 Invest
imajo sprehajalci takšnole čudovito razglednico in ni težko uganiti čigavo je to. Mogoče bi
bilo to razglednico uvrstiti med »Čebelco«.
Kaj pravite na to mojo pobudo ?
Lep pozdrav Bojan
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Drugo mednarodno srečanje stare kmetijske
mehanizacije

Letos, že drugič zapovrstjo, je bilo v Komendi,
v organizaciji Društva stari traktor iz Most,
srečanje lastnikov starodobnikov in seveda
njihovih strojev. Dogajalo se je 31. maja, ko se
je na prireditvenem prostoru zbralo več kot sto
dvajset traktorjev častitljive starosti, nekaj
stabilnih motorjev in poljedelskih strojev, ki so
starejše obiskovalce spominjali na njihovo
mladost. Posebej moramo omeniti, da je bilo
na ogled več kot petintrideset raznih tipov
traktorjev. Tako mnogovrstnost so pohvalili in
nekako zavistno pogledovali celo Nemci, ki na
področju obnove starih traktorjev v Evropi za-

štva Lojze Gašperlin, pozdravil ga je v imenu
odsotnega župana podžupan Mirko Kepic,
navzoče pa je pozdravil tudi predsednik Kmetijsko gospodarske zbornice Slovenije Ciril
Smrkolj. Spored je poživila Bežigrajska godba
na pihala in mične mažoretke, ki so prispele z
njimi. Za živahno razpoloženje do poznih popoldanskih (ali zgodnjih večernih) ur so poskrbeli ansambli.
Vsak razstavljeni traktor je bil deležen tudi
posebne predstavitve, kjer so omenjali predvsem tehnične lastnosti, starost in seveda tudi
lastnika, pa tudi duhovitih komentarjev lastnika (če je bil seveda
navzoč). Od stroja do
stroja se je pomikala
množica starejših, in
kar je še posebej zanimivo, tudi mladih obiskovalcev.

sedajo vodilno mesto. Omeniti velja, da so bili
najstarejši stroji »rojeni«: leta 1926 Fiat 700 B,
deset let mlajši je bil traktor Fendt – leta 1936,
samo dve leti mlajši pa bil velikega zanimanja
deležen Landini – letnik 1938.
Srečanje je odprl predsednik domačega dru-

Posebni del prireditve so bile razne igre,
vezane na spretnosti
voznikov in zmogljivosti traktorjev. Od sodelujočih so terjale

spretnost, pozornost in poznavanje tekmovalnega stroja.
Razdeljene so bile na tri sklope. Prvi sklop:
met kocke s traktorja, približevanje in ocena
vozne širine. Zmagovalec je bil Rajko Belehar
iz Voklega. »Tehtanje« - postavitev traktorja v
popolni vodoravni položaj je bila spretnost
posebne vrste. Najhitreje ga je svoje mesto
postavil Stane Kavčič iz Most. Pokal pokrovitelja pa je z mirno roko dviganja in spuščanja
polnih kozarcev (vode) s traktorsko prikolico
pa je prišel v last Martina Jamška iz Most.
Od vseh sodelujočih društev, sem za kratek
pogovor zaprosil najprej člane Društva ljubiteljev starodobne tehnike »Stara gora« iz Sv.
Jurija ob Ščavnici, ki letos že drugič sodelujejo
na našem srečanju. Presenetljivo – imajo 300
članov – od tega 150 aktivnih moških, pa še
njihove žene, kot podporne članice. V lasti
imajo 150 starih traktorjev. Letos so jih na
ogled postavili 5 in en stabilni motor, pa še
svojo dobro voljo so prispevali k razpoloženju.
Prireditev so ocenili kot zelo uspešno in so
srečni da so med prijatelji v Komendi, ki jim
obiske vedno vračajo.
Veliki kozarci piva, glasen«prooosit« in
rdeče obleke so izdajale prijatelje društva iz
sosednje Avstrije – točneje iz kraja Maria
Elend (včasih je bilo to dobro staro Podgorje v
Rožu). Prišlo jih je kar 32, že drugič so na naši
prireditvi, pa še bodo radi prišli, saj jim naši
člani redno in z veseljem vračajo obiske na
njihovih prireditvah. Ena takih prireditev bo
Rosentalersko srečanje traktorjev oldtimerjev,
starejši od letnika 1980, ki bo 28. junija letos.
Na koncu omenimo, da so bili naši organizatorji deležni obilo priznanj in zahval za odlično
organizacijo in prijetno počutje.
Žal bo zaradi vedno skromnejših sponzorskih sredstev odslej takšno mednarodno srečanje v Komendi samo vsako drugo leto.
Tone Ogorevc

11

Aplenca

REPORTAŽA

Glasilo občine Komenda 6/2009

Kolesarski praznik v Komendi
bila zelo dinamična, saj je že v drugem krogu
ušlo pet kolesarjev, ki so celo dirko složno sodelovali in glavnina jih ni mogla več ujeti.
Največja prednost ubežnikov je znašala že 4
minute, na cilju pa so ohranili še 2 min. in 50
sek.
Zmaga je odšla v kranjsko Savo, Nejc
Korošec pa je novi junak 3. VN Občine Komenda. Najboljši iz domače ekipe je bil Miha
Mrak na odličnem 3. mestu. Pri ženskah je
zmago suvereno osvojila Polona Batagelj, ki
tekmuje za profesionalno žensko ekipo Pedale
Castellano iz Italije, druga je bila Ajda Opeka, tretja pa Alenka Novak, obe iz ekipe Klub
Polet Garmin.

V soboto, 23. maja, je bila v Komendi že 3.
kolesarska tekma za VN Občine Komenda,
kjer so najprej nastopali rekreativni kolesarji
na občinskem prvenstvu in za njimi še mednarodno tekmovanje za Pokal Slovenije. Imeli
smo lepo vreme in sonce nas je grelo cel dan.
Letos se lahko prvič pohvalimo z mednarodno
udeležbo, saj so se tekme udeležili tudi kolesarji iz hrvaških ekip ter elitno žensko tekmovanje
Proga je prav tako kot prejšnji leti potekala
na 3.300 metrov dolgem in zelo zahtevnem
krogu, da pa bo vse skupaj še bolj zanimivo,
smo se organizatorji odločili da cilj prestavimo
na vrh klančka pred cerkvijo sv. Petra. In res je
bilo zelo zanimivo… Nekaj minut čez deveto
so se najprej na slabih 20 kilometrov (6 krogov) dolgo preizkušnjo pomerili rekreativni
kolesarji in nekaj (tri) kolesark. Da klanec ni
kar tako smo videli že v prvem krogu, kjer je v
ospredju ostalo le še sedem kolesarjev, ki so
nato vse do cilja složno narekovali tempo in se
v ciljnem vzponu pomerili za zmago. Najhitrejši med moškimi in tudi občinski prvak je
postal Simon Novak iz Križa, med ženskami
pa Anita Mav in Kranja.
Točno ob desetih pa se je začelo tekmovanje
za Pokal Slovenije, najprej v kategoriji dečkov
C, kjer je bil na štartu tudi mladi kolesar iz
Komende Tadej Pogačar. Štirje krogi so za
fante stare 12 let in manj bili kar zahtevni, a
vseeno jih je zmagovalec, Muhič Benjamin
(Adria Mobil) prevozil s povprečno hitrostjo
malo manj kot 34 km/h! Zelo dobro so nastopali tudi domači kolesarji ekipe Radenska KD
Finančna točka, saj je bil Martin Lavrič odličen
tretji, Komendčan Tadej Pogačar pa peti. Sedem krogov ali dobrih 23 kilometrov je pri
dečkih B najhitreje prevozil, Jerkič Žan, drugi
pa je bil Kumar Kristijan oba iz Hita Nove
Gorice. V tej kategoriji so bili skoraj celo tekmo v begu trije kolesarji, ki bi se tudi pomerili
v ciljnem šprintu, vendar pa je v zadnjem
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ovinku pred vzponom kolo spodneslo Jonu
Božiču, ki je komaj še obranil tretje mesto,
dvojna zmaga pa je odšla v Hit Gorici. Od naših tekmovalcev (ekipe Radenska KD Finančna
točka) je bil najboljši »domačin« Tilen Pogačar
na 8.mestu. Dečki A so morali prevoziti 10
krogov, kar pa za štirinajstletne fante ni bilo
preveč težko, saj na treningih delajo tudi že po
70 kilometrov. Tudi tu so glavnini ušli trije
kolesarji, ki so se nato pomerili za zmago v
šprintu, zmago je slavil Gašper Katrašnik in
kranjske Save, odličen drugi pa je bil kolesar
domače ekipe Radenska KD Finančna točka. V
kategoriji deklic C je bila najboljša domača
tekmovalka Katja Jeretina iz bližnjega Mengša,
pri deklicah A Nika Bojanc iz novomeške
Adria Mobil, pri mlajših mladinkah pa Antonela Ferenčič iz kolesarskega kluba MTB Istra
Pazin.
Za konec pa je bila še najatraktivnejša dirka,
kjer so se v petnajstih krogih pomerili mlajši
mladinci in prvič letos tudi ženske elite in do
23 let. Slabih 50 kilometrov za to kategorijo
sicer ni nič posebnega, a za vse tiste, ki ste že
15 krat prevozili klanec do cerkve s hitrostjo
prek 30 km/h, veste, da ni tako lahko. Dirka je

Slavnostno podelitev nagrad so popestrili
hip hop plesalci iz Plesnega kluba Miki, medalje in pokale za najboljše pa sta podeljevala
župan občine Komenda gospod Tomaž Drolec
in nekdanji odlični kolesar Andrej Hauptman.
Ob tej priložnosti se moramo še posebej zahvaliti Občini Komenda za vso pomoč pri izvedbi kolesarskega tekmovanja, gasilcem PGD
Komenda za odlično izvedeno varovanje, še
posebej poveljniku Slavku Poglajnu in vsem
pomočnikom kolesarskega kluba Bexel in kolesarske ekipe Radenska KD Finančna točka iz
Ljubljane. Hvala tudi vsem sponzorjem, ki ste
pripomogli, da je prireditev tako dobro uspela.
Za drugo leto pa že pripravljamo novosti, ki
bodo dirko v Komendi naredile še bolj zanimivo. Se torej vidimo na 4. VN OBČINE KOMENDA 2010.
Miha Koncilija
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Na podlagi 10. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – UPB4 (Uradni list RS, št. 98/2005 s spremembami in dopolnitvami), 10. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 s spremembami in
dopolnitvami in 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave GOK ,
št. 02/2009) je Občinski svet Občine Komenda na svoji 25. seji, dne
18.06.2009 sprejel
ODLOK
o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje
koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa predmet, pogoje, merila, postopek podeljevanja, sklenitev
koncesijske pogodbe in njeno izvajanje, ter prenehanje koncesije na področju javne službe izvajanja programa predšolske vzgoje in varstva.
2. člen
Koncedent v skladu s tem odlokom in zakonom je Občina Komenda, ki
podeli koncesijo za izvajanje javne službe izvajanja programa predšolske
vzgoje in varstva.
Koncesionar je zasebni vrtec ali zasebnik, ki izpolnjuje pogoje, določene za
izvajanje javno veljavnih programov.
II. PREDMET KONCESIJE
3. člen
Predmet koncesije v skladu s tem odlokom je izvajanje programa predšolske
vzgoje in varstva v okviru programa, sprejetega za javne vrtce.
III. POGOJI ZA PODELITEV KONCESIJE

– bo dejavnost opravljal za ceno programa, kot jo določa Občinski svet;
– predloži bančno garancijo za resnost ponudbe do podpisa koncesijske pogodbe.
IV. MERILA ZA IZBOR KONCESIONARJA
5. člen
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
1. ocena objekta, prostora in opreme
30 točk
Ocenjuje se funkcionalnost objekta, velikost prostorov za izvajanje programa, število in kvaliteta igral, velikost in opremljenost zunanjih površin, namenjenih izvajanju programa, varnost (tehnično varovanje, imisije …), dostop in parkirna mesta.
2. nadstandardni program
20 točk
Ocenjuje se program, ki je obsežnejši in/ali kvalitetnejši, kot ga določa
predpis, ter časovno daljše opravljanje dejavnosti, kot ga predvideva dnevni
program.
3. število oddelkov v posameznem okolišu
15 točk
Ocenjuje se število oddelkov, ki jih ponudnik nudi glede na potrebe oziroma
število otrok v posameznem razpisanem območju.
4. predlagana lastna cena programa, izdelana po veljavni metodologiji
10 točk
Najugodnejša lastna cena programa dobi najvišje število točk, ostale sorazmerno nižje število točk.
5. lokacija vrtca oziroma oddelka
10 točk
Večje število točk dobi ponudnik, ki bo dejavnost opravljal v središču posameznega območja.

4. člen
Javno službo izvajanja programa predšolske vzgoje in varstva lahko izvaja
več koncesionarjev, vendar v posameznem območju, ki ga določi koncedent
v javnem razpisu, le po en koncesionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je registriran za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva;
– ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
– ima pozitivno mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno
izobraževanje o ustreznosti programa;
– ima na območju določenem v razpisu zagotovljene prostore in opremo v
skladu s predpisi;
– ima zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu s predpisi;
– ima večletni poslovni načrt in letni delovni načrt;
– izvaja oziroma bo izvajal najmanj 9-urni dnevni program, glede na potrebe
pretežnega dela uporabnikov;

6. rok pričetka izvajanja javne službe
10 točk
Ocenjuje se odstopanje od dneva pričetka izvajanja, ki je v razpisu določen:
za vsakih 10 dni nad določenim rokom dobi ponudnik eno točko manj.
7. pisne pozitivne reference ponudnika
5 točk
Šteje se, da ima ponudnik reference, če že kvalitetno opravlja enako dejavnost. Referenco lahko da koncedent ali najmanj 10 staršev v zasebnem vrtcu
(reference staršev enega vrtca se štejejo kot ena referenca).
Kolikor ponudnik v ponudbi ne predloži dokumenta ali navede podatka, na
podlagi katerega se bo ponudba ocenjevala, se vloga upošteva kot popolna,
oceni pa se z 0 točk.
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V. POSTOPEK PODELITVE KONCESIJE
6. člen
Javni razpis za podelitev koncesije objavi župan.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja podeljevanje koncesij.
V javnem razpisu se navede naslednje:
– dejavnost, ki bo predmet koncesije;
– območje, na katerem naj bi se opravljala dejavnost;
– pogoje za opravljanje dejavnosti;
– čas, za katerega se dodeljuje koncesija;
– rok, do katerega se sprejemajo prijave;
– merila za izbiro;
– čas odpiranja ponudb;
– rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri;
– navedbo organa, ki bo opravil izbor koncesionarja;
– navedbo organa, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe.
7. člen
Rok za prijavo na razpis mora omogočiti ponudnikom pripravo dokazil o
izpolnjevanju predpisanih pogojev in ne sme biti krajši od predpisanega v
zakonu, ki ureja oddajo koncesij.
8. člen
Koncedent mora v času objave razpisa omogočiti ponudnikom vpogled v
razpisno dokumentacijo in na zahtevo predati razpisno dokumentacijo.
9. člen
Komisija, ki vodi javno odpiranje ponudb, pregleda prispele ponudbe oziroma ugotovi izpolnjevanje predpisanih pogojev potencialnih koncesionarjev.
Ponudbe se obravnavajo v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
10. člen
Koncedent za ocenjevanje ponudb imenuje najmanj tričlansko strokovno
komisijo, v kateri je en član delavec občinske uprave, en član občinski svetnik, ki je član Odbora za družbene dejavnosti in en član zunanji strokovni
delavec.
Predsednik komisije mora imeti opravljen strokovni izpit iz splošnega
upravnega postopka.
11. člen
Tričlanska strokovna komisija v roku 30 dni po odpiranju ponudb, ponudbe,
ki izpolnjujejo pogoje, na podlagi postavljenih meril oceni. Komisija o
ocenjevanju izdela poročilo ter na podlagi ugotovitev predlaga ponudnika
ali ponudnike za posamezno območje, ki se je na temelju primerjalne analize izkazal kot najugodnejši in najprimernejši ponudnik.
Po končanem postopku izda občinska uprava na predlog tričlanske strokovne komisije odločbo o izbiri koncesionarja.
Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je v roku 15 dni dovoljena pritožba. O
pritožbi odloča župan.
12. člen
Če se na razpis javi le en ponudnik in ta izpolnjuje predpisane pogoje, lahko
koncedent z njim sklene koncesijsko pogodbo.
Če se na razpis ne javi noben ponudnik ali če noben od ponudnikov ne izpolnjuje predpisanih pogojev ali ne predloži dokazil o njihovem izpolnjevanju, koncedent s sklepom ugotovi, da razpis ni uspel in razpis ponovi.
VI. SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE IN NJENO IZVAJANJE
TER PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
13. člen
Najkasneje v roku 30 dni od dokončnosti odločbe koncedent in izbrani
koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo. Izvajanje javne službe se lahko
začne izvajati po podpisu pogodbe, vendar najkasneje v začetku šolskega
leta, ki sledi podpisu pogodbe oziroma v roku, ki ga je koncesionar ponudil.
14. člen
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas, vendar za dobo največ 10
let.
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S pogodbo o koncesiji koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem javne službe, zlasti pa:
– predmet koncesije;
– cena programa;
– obseg izvajanja dejavnosti;
– začetek izvajanja koncesije;
– rok za odpoved koncesije;
– sredstva, ki jih za opravljanje dejavnosti zagotavlja koncedent;
– odvzem koncesije.
15. člen
Koncesija preneha:
– s potekom dobe trajanja koncesije;
– na podlagi odpovedi z najmanj enoletnim odpovednim rokom;
– z odvzemom koncesije po poteku roka za odpravo pomanjkljivosti, če
koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s predpisi in aktom o koncesiji ter pogodbo o koncesiji.
16. člen
Koncesijsko razmerje ni prenosljivo, razen s soglasjem koncedenta.
17. člen
Izvajanje koncesijske pogodbe spremlja delavec občinske uprave Občine
Komenda, ki ga določi župan.
VII. KONČNA DOLOČBA
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Glasilu Občine Komenda.
Komenda, dne 18. Junij 2009
Župan Občine Komenda
Tomaž Drolec l.r

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.list RS, št. 94/07 –
UPB2 in 21/06 – Odl. US), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. list RS,
št. 39/06 – UPB in Skl.US: U-I-51/06-5, 49/06-ZmetD, 66/06 Odl. US: U-I51/06-10, 112/06 Odl.US: U-I- 40/06-10, 33/07-ZPNačrt), 7. člena Zakona
o gospodarskih javnih službah (Ur. list RS, št. 32/93 in 30/98), 3. In 17.
člena Zakona o prekrških (Ur. List RS, št. 3-07 UPB in 139/06 Odl.US:
U-I- 69/06-16, 29/07 Odl. US: U-I-56/06-31, 58/07 Odl.US:U-I-34/05-9) in
16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave GOK, UPB1, št. 02/09)
je Občinski svet Občine Komenda na svoji 25. seji dne 18.06.2009 sprejel
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA
O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE ODPADNE IN
PADAVINSKE VODE
1. člen
1. členu Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske
vode se dodajo novi odstavki, ki se glasijo:
“S tem odlokom se ureja obveznost čiščenja ter način obračunavanja in
plačevanja storitve čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ki
se zbirajo na čistilni napravi Študa.
Vsakdo, ki ima na območju občine vir onesnaževanja odpadne vode, je
dolžan odpadno vodo očistiti na čistilni napravi, razen če parametri onesnaženosti odpadne vode dosegajo vse kriterije za neposredni izpust v okolje.
Čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode se izvaja kot gospodarska
javna služba v Javnem podjetju Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik d.o.o., Študljanska 91, Domžale na podlagi 15. člena Družbene pogodbe Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik z dne
13.07.2006.
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Izvajalec gospodarske javne službe je dolžan v čiščenje prevzeti komunalno
odpadno in padavinsko vodo ter odpadne vode in gošče iz pretočnih in nepretočnih greznic, ki so po vsebnosti enake komunalni odpadni vodi.”

Neposredni način meritve količin komunalnih odpadnih voda je možen, če
ima uporabnik nameščeno merilno napravo za merjenje količine odpadne
vode oziroma v primeru dovoza odpadne voda na čistilno napravo.”

2. člen
2. člen odloka se dopolni z naslednjim besedilom:

Doda se nov 68. člen

“20. Čistilna naprava je naprava za obdelavo odpadne vode, ki zmanjšuje ali
odpravlja njeno onesnaženost.
21. Kanalizacija so javni objekti in naprave za zbiranje in odvajanje odpadne
vode do čistilne naprave.
Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je določen v
predpisih, ki urejajo emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod iz
virov onesnaževanja ter predpisih, ki urejajo obratovalni monitoring odpadnih vod.”

7. člen
“Stroški čiščenja komunalnih odpadnih voda se izračunajo po naslednji
formuli:
Sk = Vk × Ck
Sk stroški čiščenja komunalnih odpadnih voda (EUR)
Vk volumen komunalnih odpadnih voda (m3)
Ck cena čiščenja komunalnih odpadnih voda, ki so odvedene v javno kanalizacijsko omrežje(EUR/m3)”
8. člen
Doda se nov 69. člen

3. člen
Doda se nov 64. člen
“XII. ČIŠČENJE KOMUNALNIH IN PODAVINSKIH VODA
Uporabniki storitev čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda ter
zavezanci za plačilo storitev gospodarske javne službe so:
gospodinjstva in skupnosti etažnih lastnikov v več stanovanjskih in poslovnih objektih na območju občin, ki so priključeni oziroma imajo možnost
priključitve na javno kanalizacijo; pravne osebe in gospodarski ter negospodarski subjekti, ki pri opravljanju svoje dejavnosti proizvajajo komunalno
odpadno ali padavinsko vodo;
subjekti iz točk a ter b tega člena, ki dovažajo komunalne odpadne vode
neposredno izvajalcu.”
4. člen

“Stroški čiščenja grezničnih gošč iz pretočnih greznic se izračunajo po naslednji formuli:
Sgp = Vgp × Cgp
Sgp stroški čiščenja komunalnih odpadnih voda (EUR)
Vgp volumen komunalnih odpadnih voda (m3)
Cgp cena čiščenja grezničnih gošč iz pretočnih greznic (EUR/m3)”
9. člen
Doda se nov 70. člen
“Stroški čiščenja grezničnih gošč iz nepretočnih greznic se izračunajo po
naslednji formuli:
Sgn = Vgn × Cgn
Sgn stroški čiščenja komunalnih odpadnih voda (EUR)
Vgn volumen komunalnih odpadnih voda (m3)
Cgn cena čiščenja grezničnih gošč iz nepretočnih greznic (EUR/m3)”

Doda se nov 65. člen
10. člen
“Obveznosti uporabnika so:
odvajanje komunalnih odpadnih voda v sistem čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda;
skrb za vse interne merilne naprave in kanalizacijske objekte do vstopa v
javno kanalizacijo;
izvajanje vseh potrebnih ukrepov za preprečitev škode;
da ne uporablja substanc, ki so kvarne za proces čiščenja ali povzročajo toksičnost blata ali zaviranje biološkega procesa.
Uporabnik ne sme spuščati odpadne vode v sistem čiščenja brez vednosti
upravljavcev kanalizacije, mimo merilnih mest ali nepooblaščeno posegati
v merilne naprave.”
5. člen
Doda se nov 66. člen
“Obveznosti izvajalca gospodarske javne službe so:
• sprejemanje komunalne odpadne in padavinske vode v čiščenje;
• čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode do predpisane kvalitete za izpust v vodotok za tiste parametre, za katere je čistilna naprava
projektirana in tehnološko opremljena;
• občasno preverjanje in kontroliranje kvalitete odpadnih voda, izvajanje
kontrole vzdrževanja merilnih mest;
• neprekinjeno delovanje oz. obratovanje;
• izvajanje razvojnega programa gospodarske javne službe;
• skrb za pravilnost in ažurnost evidenc uporabnikov;
• obveščanje pristojnih organov o poslovanju čistilne naprave ter komuniciranje z okoljsko javnostjo v smislu dobrih sosedskih odnosov in
varstva okolja;
• zaračunavanje storitev uporabnikom v skladu z veljavnim cenikom.”
6. člen
Doda se nov 67. člen
“Meritve količin komunalnih odpadnih voda se opravljajo neposredno ali
posredno in so ena izmed osnov za obračun storitve.
Posredno se merijo količine komunalnih odpadnih voda na osnovi meritev porabljene pitne vode iz javnih vodovodov ali meritve porabe vode iz lastnih zajetij.

Doda se nov 71. člen
“Ceno čiščenja odpadnih voda ter ostalih storitev povezanih z izvajanjem
obvezne gospodarske javne službe določa skupščina Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik d.o.o.
Cenik izvajanja gospodarske javne službe čiščenja komunalnih odpadnih in
padavinskih voda se objavi v uradnem glasilu občine in na spletni strani izvajalca gospodarske javne službe.”
11. člen
Doda se nov 72. člen
“Uporabniki, priključeni na javno kanalizacijo, ki se zaključuje s čistilno
napravo, plačujejo stroške čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih
voda v skladu s tem odlokom.
Uporabniku, ki spušča odpadno vodo v sistem čiščenja brez vednosti upravljavca kanalizacije, zaračuna izvajalec gospodarske javne službe čiščenje
komunalne odpadne in padavinske vode za zadnjih 12 mesecev.
Količina komunalne odpadne in padavinske vode je enaka količini porabljene pitne vode, če tega podatka ni, pa povprečna letna poraba pitne vode v
občini na gospodinjstvo.”
12. člen
Doda se nov 73. člen
“Uporabniki plačujejo čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda
na podlagi izstavljenega računa izvajalca. Uporabnik mora plačati račun
najkasneje v 15 dneh po njegovi izstavitvi.
V primeru, da uporabnik ne poravna računa za čiščenje odpadnih voda v
roku 15 dni od izstavitve računa, ga je izvajalec dolžan opomniti. V opominu
mu mora določiti dodaten 15 dnevni rok plačila in opozoriti uporabnika na
posledice, če ga ne poravna.
Če uporabnik tudi po dodatnem roku za plačilo računa ne poravna, se mu
prekine odvod odpadne vode.
Prekinitev odvoda odpadne vode izvede upravljavec kanalizacije na obrazloženo pisno zahtevo izvajalca gospodarske javne službe.”
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13. člen
Doda se nov 74. člen

“Uporabnik, ki mu je bil izstavljen račun, lahko v 15 dneh po prejemu računa vloži pisni ugovor izvajalcu, če meni, da mu stroški čiščenja odpadnih
voda niso pravilno izračunani.
Izvajalec je dolžan na ugovor uporabnika pisno odgovoriti v 15 dneh.
Ugovor ne zadrži plačila računa. V kolikor je ugovor utemeljen, je izvajalec
gospodarske javne službe, za presežek plačila dolžan uporabniku znižati
račun ob naslednjem obračunu.”

Štev. 05/2009, 30. junij 2009

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
100/2005 - Uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 02/2009) je Občinski svet
občine Komenda na 25. seji, dne 18. junija 2009 sprejel
SKLEP
O RAZREŠITVI IN IMENOVANJU ČLANA
ODBORA ZA KOMUNALO, CESTE, UREJANJE PROSTORA IN
VARSTVO OKOLJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOMENDA

14. člen
Doda se nov 75. člen
“Imetniki virov onesnaženja z industrijsko odpadno vodo morajo z izvajalcem skleniti posebno pogodbo. Upravljavec javnega kanalizacijskega
omrežja lahko izvede priklop vira onesnaženja z industrijsko odpadno vodo
le na podlagi izrecnega naročila izvajalca gospodarske javne službe.
Imetniku vira onesnaženja z industrijsko odpadno vodo brez sklenjene pogodbe se prekine dobava vode ali pa se ga izključi iz sistema odvajanja odpadnih voda.”
15. člen
Doda se nov 76. člen
“Izvajalec gospodarske javne službe izvaja nadzor uporabnikov s kontrolnimi meritvami vsebnosti odpadne vode, ki jo imetnik vira onesnaženja odvaja v čiščenje ter z odčitavanjem količine odpadne vode na merilcu pretoka.
Izvajalec gospodarske javne službe ni dolžan predhodno obvestiti uporabnika o nameravanem nadzoru oziroma odvzemu vzorca ter odčitavanju stanja
merilca pretoka.”

1.
Na lastno željo se kot člana Odbora za komunalo, ceste, urejanje prostora in
varstvo okolja Občinskega sveta Občine Komenda razreši:
ROBERT ŠPENDL rojen 22.09.1971, Moste 23, 1218 Komenda
2.
Za nadomestna člana Odbora za komunalo, ceste, urejanje prostora in varstvo okolja Občinskega sveta Občine Komenda se imenuje:
SREČO KORBAR, rojen 17.01.1964, Breg pri Komendi 14 A, 1218 Komenda
3.
Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine
Komenda in se objavi v Uradnih objavah Glasila občine Komenda.
Številka: 032-0004/2006-41
Datum: 19. June 2009
Tomaž Drolec
Župan

16. člen
Doda se nov 77. člen
“Izvajalec gospodarske javne službe lahko zbira in obdeluje osebne podatke,
ki jih potrebuje za obračun in izterjavo čiščenja odpadne vode.
Evidenca obračuna in izterjave stroškov čiščenja odpadne vode vsebuje:
• ime in priimek oziroma firmo uporabnika,
• naslov uporabnika,
• davčno številko,
• datum priklopa na čistilno napravo,
• datum odklopa iz čistilne naprave,
• razlog odklopa,
• datum ponovnega priklopa,
• količino porabljene pitne vode oziroma odčitek merilca pretoka,
• stanje terjatev.
Upravljavec kanalizacijskega omrežja mora izvajalcu gospodarske javne
službe najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka posredovati seznam uporabnikov in druge podatke, ki so pomembni za nemoteno ter strokovno izvajanje storitev čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda.
Upravljavec kanalizacijskega omrežja mora takoj obvestiti izvajalca gospodarske javne službe o priklopu novih uporabnikov in drugih spremembah,
pomembnih za izvajanje čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda.
Upravljavec kanalizacijskega omrežja mora najmanj enkrat leto obvestiti
izvajalca gospodarske javne službe o količini porabljene pitne vode posameznega uporabnika.
Odčitke porabe vode izvajajo upravljavci vodovodov.”
17. člen
Členi od 64. do 67. se preštevilčijo v člene od 78. do 81, poglavje XII. Pa v
poglavje XIII.
18. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasila
občine Komenda.
Številka: 354-0019/2007
Datum: 18. junij 2009
TOMAŽ DROLEC
ŽUPAN
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Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave GOK, št.
02/09-UPB1) in določil Pogodbe o upravljanju in vzdrževanju Športne
dvorane Komenda, Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, Komenda, objavlja
RAZPIS
ZA ODDAJO PROSTIH TERMINOV V ŠPORTNI DVORANI KOMENDA ZA ŠOLSKO LETO 2009/2010
1. Termini za najem 1/3, 2/3 ali 3/3 Športne dvorane Komenda, za šolsko
leto 2009/2010 (september 2009 – junij 2010), so naslednji:
• za športne klube in društva v občini Komenda, rekreativne skupine in
ostale zainteresirane: od ponedeljka do petka, od 16.00 do 23.00 ure;
• za tekme, turnirje, različna tekmovanja in po potrebi za prireditve (kulturne, zabavne ipd.): sobote in nedelje.
2. Prednost pri izboru razpisanih terminov za najem športne površine v
Športni dvorani Komenda imajo:
• športni klubi in društva občine Komenda;
• domači uporabniki športne dvorane, ki so dvorano koristili v šolskem
letu 2008/2009;
• uporabniki, ki so imeli sklenjeno pogodbo o najemu za celotno lansko
obdobje brez predčasne prekinitve najemne pogodbe;
• uporabniki, ki so zainteresirani za najem dvorane v celotnem razpisanem
obdobju;
• uporabniki, ki imajo poravnane vse obveznosti za sezono 2008/2009.
3. Prijave za proste termine se oddajo na naslov: Športna dvorana Komenda, Glavarjeva c. 37, Komenda.
Prijave oddate na obrazcu »Prijava na razpis za proste termine v
Športni dvorani Komenda«. Obrazce dobite na Občini Komenda ali v
Športni dvorani Komenda, na voljo pa so vam tudi na spletnem naslovu
Občine Komenda (http://www:komenda.si) pod rubriko »obrazci« .
4. Zadnji rok za oddajo prijav: 31. 07. 2009
5. O izidu razpisa bodo zainteresirani pisno obveščeni najkasneje do 20.
avgusta 2009.
Številka: 671-0005/2009
Občina Komenda

Aplenca
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DOGAJANJA

Kar 10 pokalov v Komendo
Na občinskem tekmovanju v Kamniku res nismo pričakovali tolikšnega uspeha.
V soboto, 13. in v nedeljo, 14. junija je bilo na
šprtnem igrišču v Mekinjah občinsko gasilsko
tekmovanje Gasilskih zvez Komende in Kamnika. To je eno najpomembnejih gasilskih
tekmovanj, saj z njim testiramo našo spretnost,
hitrost in številčnost. Brez vaj in treningov ne
moreš na tekmovanje; zato pa si potebno kar
nekajkrat vzeti čas in se s svojo desetino pripravljati na tekmovanje.
Člani PGD Komenda smo letos pridno trenirali v vseh kategorijah, poveljnik društva
Slavko Poglajen, pa nam je večer pred tekmovanjem zaželel tudi malce sreče. Rezultati
obeh tekmovalnih dnevov niso izostali. Od 15
podeljenih pokalov je bilo kar 10 naših. Seveda
tudi veselja ni manjkalo.
Iz naše Gasilske zveze se je tekmovanja
j

1. mesto, vetrerani 2. mesto, veteranke 1. mesto
in s tem smo osvojili tudi pokal Občine Komenda, ki ga prejme najboljše društvo v občini.
Mihaela Poglajen

udeležilo kar 29 ekip v vseh 10 kategorijah. Iz
našega društva pa je tekmovalo 12 ekip.
Dosegle so naslednje rezultate - pionirji 1.
mesto, pionirke 1. mesto, mladinci 1. mesto,
mladinke 2 mesto, člani A 1., 2 in 4. mesto,
članice A 3. mesto,, člani B 1. mesto,, članice B

Jubilej slovenskega
gasilstva
Kot prvo prostovoljno gasilsko društvo na Slovenskem je registritrirano PGD Metlika, ki je v tem mesecu praznovalo 140 let od
ustanovitve. Že tedaj so ljudje ugotovili, da se morajo proti ognju
nju
bojevati organizirano, danes pa nam tudi Ministrstvo za obrambo
mbo
priznava, da smo najmočnejša vojska v državi, ki se bori proti požaožarom in priskoči na pomoč tudi ob vseh drugih nesrečah. Praznovanje
anje
140-letnice je potekalo na državni ravni ob prisotnosti vseh gasilskih
lskih
zvez iz Slovenije in gostov iz sosednjih držav. Slavnostni govornik
ik
poleg predsednika Gasilske zveze Slovenije Antona Korena je bil
tudi predsednik države Danilo Turk.
Iz naše zveze se je slavnostne parade udeležilo 26 gasilcev, med
njimi tudi 4 gasilke, ki smo na paradi sodelovale v ešalonu članic GZ
Slovenije.
Mihaela Poglajen

OBČANKAM IN OBČANOM
ISKRENO ČESTITAM
ZA PRAZNIK NAŠE
DRAŽAVNOSTI!
Tomaž Drolec, župan občine Komenda
s člani občinskega sveta in občinsko upravo

RAČUNOVODSKE STORITVE
za družbe, s.p. in društva

PRVI MESEC BREZPLAČNO
MIBOS d.o.o.

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

OB PRAZNIKU NAŠE DOMOVINE,
DNEVU DRŽAVNOSTI,
VSEM OBČANKAM IN OBČANOM
ISKRENO ČESTITAM!
MIHA NOVAK
NAČELNIK UPRAVNE
ENOTE KAMNIK
S SODELAVCI
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NAGRADNA KRIŽANKA
Slovenski hram
Planinski dom Komenda
Podboršt 7/G, 1218 Komenda
ODPRTO OD PONEDELJKA DO ČETRTKA 9.00 - 23.00
PETEK 9.00 - 1.00
SOBOTA 8.00 - 1.00
NEDELJA IN PRAZNIKI 8.00 - 22.00

ČEBELA IN OSAT
Junij 2009

S Turističnim društvom Komenda v Uredništvu Aplence nadaljujemo akcijo NA PREŽI in podeljujemo ČEBELO IN OSAT za mesec
MAJ 2009.
ČEBELO
KRISTINI
POTOČNIK z
Gore 26 za lepo
urejeno okolico,
čebelenjak in
ribnik pred hišo;
na čebelnjaku
so poslikave iz
risanke Čebelica
Maja

Vse rezervacije in informacije dobite na telefonu 070 822 020.
Primerno za poroke, rojstne dneve in druge vam pomembne dogodke.
1. nagrada – kosilo z 4 osebe
2. nagrada – kosilo za 2 osebi
3. nagrada – bon za 10 EUR
Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA) pošljite na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda DO
VKLJUČNO 15. JULIJA. Na kuverto napišite: ime, priimek, naslov in
pripišite Nagradna križanka.
Nagrajenci križanke DIGIT, d.o.o., Žeje pri Komendi 116, 1218 Komenda v Glasilu občine Komenda, št. 5/2009:
1. nagrada – PREHRAMBENI ARTIKLI V VREDNOSTI 30 EUR –
JOŽE GALIN, POT NA ZALI ROVT 11, 4290 TRŽIČ
2. nagrada – PREHRAMBENI ARTIKLI V VREDNOSTI 20 EUR –
IVANA HACE, GLAVARJEVA CESTA 64, 1218 KOMENDA
3. nagrada – PREHRAMBENI ARTIKLI V VREDNOSTI 10 EUR –
ŠTERN MARIJA, MLAKA 7 A, 1218 KOMENDA
Čestitamo. Nagrade prevzamejo nagrajenci na podlagi tega potrdila in osebnega
dokumenta v DIGIT d.o.o., Žeje pri Komendi 116, 1218 Komenda.
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Na preži

OSAT
lastniku
objekta za
samovoljen
poseg v
prostor (črna
gradnja) v
predelu proti
Mlinčkom
pod
Suhadolami.
ČEBELE in OSATI so odraz podpore in spodbuda prizadevanjem: NAJ BO UREJENO LEPO!
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POTOPIS

Glasilo občine Komenda 6/2009

Potovanje po Iranu, februar 2009 (1)
Glede na politične dogodke in medijska sporočila, smo se odpravili v Iran z mešanimi občutki. Spraševali smo se o varnosti potovanja, o
pravilih obnašanja in oblačenja, možnostih
ogleda kulturnih znamenitosti, svobodi gibanja
in kakšno bo srečanje z ljudmi.
IRAN leži v jugozahodni Aziji in obsega
večji del Iranskega višavja med Kaspijskim
jezerom in Perzijskim zalivom. Podnebje je
subtropsko, v osrednjem delu puščavsko z
vročimi poletji in s hladnimi zimami ter z malo
padavinami. Velik del Irana nima odtoka v
morje. Reke, ki pritečejo z gora, poleti večinoma presahnejo v rečnih naplavinah in slanih
jezerih v dnu kotlin. Prevladuje puščavska
prst, na nižjih točkah številnih kotlin tudi nerodovitna slana prst, pobočja so večinoma kamnita. Rodovitna prst se najde predvsem na
rečnih naplavinah v dnu dolin in obalni ravnini
ob Kaspijskem jezeru.
Zaradi visoke rodnosti prebivalstvo zelo hitro narašča (trenutno živi v Iranu okoli
77.500.000 ljudi). Najgosteje sta poseljena
širše območje Teherana in ravnina ob Kaspijskem jezeru.
Od leta 1979 je Iran islamska republike in
temelji na šiitskem verskem nauku. Njeno
zgodovino pa so zaznamovali zlasti Safavidska
in Kadžarska Perzija ter rodbina Pahlavi. Kulturno zelo bogati dosežki Perzije še danes
zbujajo radovednost popotnikom. Del njene
pretekle umetnosti in arhitekturne lepote bom
opisala v tem prispevku.
Potovali smo (manjša skupina popotnikov)
iz letališča Brnik do Istanbula in naprej v
Teheran. Na letališču so formalnosti potekale
počasi (v doživljanju časa izhajam in evropske
naglice), uslužbenci so bili prijazni. Nekateri
doživimo prijeten kontakt z uslužbencem (starejši striček), ki nam ponudi hladen sok in
malo sladico, tako nam čakanje mine še hitreje.
Pri izhodu iz letališča nas že čaka iranski
vodič Mustafa, ki vsakemu posebej ob vstopu
v avtobus podari vrtnico. Male pozornosti so
veliko vredne, niso le tržna niša.
Namestimo se v hotelu Laleh, kjer ujamemo
malo počitka. Vroča soba preprečuje dobro
spanje, a premalo sem budna, da bi šla odpret
okno. Že pred telefonom-budilko odprem oči
in zagledam skozi okno zasneženo gorovje
Elburs. Rahla zamegljenost od smoga kvari
pogled na lepoto mogočnih gora. Pogled na
okolico hotela pa se ustavlja le na betonski
džungli.
Teheran, 12 milijonsko glavno mesto in
največje gospodarsko središče Irana se razprostira ob vznožju gorovja Elburs. Po pripovedi
vodnika je višinska razlika med najniže ležečimi ulicami in najviše ležečimi stavbami okoli
1000 m.

Odpeljemo se na višino okrog 1600 m, v
park s številnimi cedrovimi drevesi; voda za
namakanje po speljanih kanalih priteka iz pobočij Elbrusa, kjer se tali sneg. V parku je
kraljeva palača Golestan (iz 19. stoletja), dediščina dinastije Pahlavi. Obe stavbi sta spremenjeni v muzej neprecenljive vrednosti. Čudovite preproge, pohištvo,
izbrano okrasje, pripravljena miza
za obed, stene, posejane z zrcalci …
vse to omogočijo estetski užitek. Ni
nam žal, da zaradi iranskega nacionalnega praznika ne moremo obiskati muzeja draguljev, preprog in
keramike, saj lepo urejen park, s
pogledom na zasneženo gorovje, in
poletna rezidenca zadnjega perzijskega šaha Reza Pahlavi, zadovoljijo
še tako zahtevnega popotnika.
Iranska agencija nas v parku časti
še z zelo okusnim kosilom z »bogastvom« solat. Iranci imajo odlično kulinariko.
Popoldne se odpeljemo na višino okoli 2200
m, kjer se sprehaja veliko Irancev, vračajo se
gorniki (z alpinistično opremo), morda iz tri,
štiri ali pet tisočaka, celo Demavanda (5671
m). Uživamo v hoji, kratkih pogovorih in v
čudovitem razgledu.
Pred večerom ujamemo utrip bazarja, z nenavadno gnečo. Nismo pričakovali tako moderen in zahodnjaški »trgovski center«, in pogled
na bazar nam povzroči nelagodje. Dobro založene trgovine, sprehajalci in kupci, ki so solidno oblečeni, ženske z urejenimi lasmi in rutami so naličene … Mesto je čisto, ni papirčka
ali drugih smeti, vse je pometeno (v trgovskem
poslu je najbrž zaposlenih veliko ljudi), ljudje
so videti sproščeni, mnogi se nasmehnejo,
pozdravijo, izrečejo kakšno prijazno pripombo.
Problem pa je prečkati cesto, ker tam znana
pravila, zaznamovani prehodi za pešce, vključno s semaforjem, nič ne veljajo.
Zapeljemo se k podzemni železnici in nato
do restavracije na večerjo. Tu pa rižota z ovčjim mesom ne tekne prav dobro, vonj in okus
sta nam tuja. Pestra izbira solate pa odtehta
vse.
Naslednji dan se zgodaj zjutraj odpeljemo
na letališče in odletimo proti jugu države, v
Kerman. Ker gre za notranji let moramo biti

ženske pokrite z ruto (po zakonu). Čeprav let
ni dolg, nam pripravijo izdaten zajtrk. Prvič
doživim »ortodoksno gesto«: eni od potnic ob
dremanju zdrkne ruta z glave in nasproti sedeči
Iranec pokliče stevardeso, da opozori potnico
naj se pokrije z ruto. Kaj hočemo, zakon je pač
zakon.
Pot nadaljujemo z avtobusom po svileni cesti
do citadele Raien iz 17. stoletja. Zanimiva je
arhitektura in gradnja iz posušene opeke, blata
in slame. Citadelo skrbno obnavljajo. Na sliki
pri vhodu je prikaz podobno grajenega mesta
Bam pred in po potresu leta 2001, ko je pod
ruševinami izgubilo življenje 64.000 meščanov. Mesto je bilo obdano z visokim obzidjem,
nad njim mogočna trdnjava iz Sasinitskega
obdobja, okrog nje pa strnjene strehe hiš iz
blata, ki so videti kot mravljišče.

Kulturna krajina nas očara. Sredi ničesar
(puščavsko okolje) je princesin vrt Bagh eskaradek, vrt lokalnega veljaka z namakalnimi
kanali, sadovnjakom, vmesnim parkom, kjer
rastejo vrtnice in drugo cvetje. Vrt po zimskem
spanju skrbno urejajo. V čajnici sredi vrta si
privoščimo čaj, sedeč na preprogah in blazinah.
Naslednji kulturni biser je Mahan. Privablja
obiskovalce, ki imajo radi vrtove s čudovito
palačo in mavzolejem sufijskega derviša
(SHAH NAMAOLLAHE iz leta 632), ki slavi
po kupoli in keramičnih ploščicah, kar očara
tudi nas. Tudi Petkova mošeja iz leta 1351 ima
tradicionalno lepoto. Dan je za vso to lepoto
kar prekratek.
Iz Kermana odpotujemo ob zgodnji jutranji
uri, vozimo se po ravni cesti mimo obsežnih
polj s pistacijami do mesta Yazd. Pistacije so
majhna drevesa, ki bogato rodijo in jim zadostuje enkrat mesečno namakanje. Povzpnemo
se na goro tišine, na robu mesta Yazd, kjer so
nekoč pokopavali Zaraostrovci tako, da so izpostavili mrliča pticam na vrhu gore. Sedaj to
ni več dovoljeno. Pod goro tišine so ostanki
stavb iz blata, kjer so pogrebci bivali v času
pokopa, ki je trajal več dni.
Dr. Angelca Žerovnik
(se nadalljuje)
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S ŠOLSKIH KLOPI

Državno tekmovanje v
Mariboru–LEGO bum8
LEGO bum8 je državno tekmovanje, ki ga
vsako leto priredijo v Mariboru. Po trije najboljši tekmovalci iz vsake regije se uvrstijo na
državno tekmovanje, kjer zastopajo svojo regijo.
Tekmovalci iz naše šole smo morali zgodaj
vstati in počakati na avtobus pred šolo v Komendi. Malo je zamujal, ampak nam ni bilo
hudega. Ko smo se pripeljali v Maribor, smo
bili vsi tekmovalci v mislih pri svojem projektu
in smo se ubadali le z njim. Čez nekaj minut pa
smo že začeli spoznavati nove prijatelje in sotekmovalce. V Mariboru je bilo več kategorij
iz robotike za različne starostne skupine: za
srednješolce in za 9. in 8. razred devetletke.
Moja kategorija (LEGO bum8) je bila zadnja
na sporedu. Toda kljub temu nam ni bilo dolgčas in smo se imeli prav lepo, saj se je v dvorani ogromno dogajalo. Po ogledu prve kategorije za srednješolce, kjer je robot moral najti pot
iz labirinta, smo šli na kosilo. Tam smo spoznali veliko prijateljev, s katerimi smo si krajšali čas vse do konca tekmovanja. Po kosilu
sem malo pregledal robotka, če dobro deluje in
vse je bilo v redu. Po še eni kategoriji je prišla
na vrsto kategorija LEGObum9, kjer sta našo
šolo zastopala Matic Matuš in Nejc Urankar.
Osvojila sta prvo mesto z odličnimi rezultati.
Končno je bil na vrsti LEGObum8 in na plano
je prišel pravi tekmovalni duh. Pred začetkom
kategorije smo vsi tekmovalci lahko preizkusili progo, po kateri naj bi robotki tekmovali.
Cilj te kategorije je bil, da robotek sledi črti in
pride na cilj v najkrajšem času. Tekma je potekala v dveh krogih in v obeh je bil zmagovalec
robotek iz Komende s časom 13, 41 sekund.
Na koncu so sledile še podelitve nagrad.
Naša šola je zasedla prvo mesto.
Kasneje smo se vsi vrnili na avtobus, ki nas
je odpeljal v Komendo. Spotoma smo se ustavili na Trojanah in se posladkali s krofi. Imel
sem se odlično.
Irinej Papuga, 8. a

Slovesnost ob podelitvi
ekoloških zastav
V petek, 6. junija, sva se Jošt Žagar in Matic
Smrekar odpravila na EKO prireditev po za-

Podelitev EKO zastave

20

služeno eko zastavo, spremljali sta naju šolski
eko koordinatorki Bojana Gomboc in Darinka
Marija Dežman. Odpravili smo se proti Ljubljani, kjer je potekala slovesnost ob podelitvi
zelenih zastav novopridruženim eko šolam
pred halo Tivoli. Motilo in oviralo nas je samo
deževno vreme.
To leto smo bili na OŠ Komenda Moste zelo
aktivni. Organizirali smo slovesnost ob dnevu
dreves, okoljevarstveno konferenco, župana
smo seznanili z lokalnimi ekološkimi problemi
in fotografirali smo divja odlagališča odpadkov.
Takoj, ko smo se približali prostoru, sta
mentorici srečali nekaj znank iz ostalih šol,
midva z Maticem pa sva se sprehodila med
stojnicami, kjer sva jedla kruhke z namazi in
palačinke, nabirala prospekte različnih šol in
fotografirala. Nato je sledil kratek kulturni
program. Na prireditvi sta bila prisotna tudi
minister za okolje in prostor Karl Viktor Erjavec in minister za šolstvo in šport Igor Lukšič.
Po prireditvi smo se fotografirali z ministrom
Erjavcem, nato pa odšli proti Komendi.
Jošt Žagar, predstavnik učencev v ekološkem
programskem svetu

7.C na šolski veselici
V soboto, 6. junija, je pred šolo v Mostah
potekala šolska veselica. Pričela se je ob 9. uri.
Seveda smo morali priti prej, da smo postavili
stojnico. In tako se je naša dogodivščina pričela. Najprej smo si oblekli majice, ki pa so bile
precej ozke. Nato smo prinesli nekaj klopi in
miz in pripravili vse, kar je potrebno za koktajl.
Pred našo stojnico se je nabirala dolga kolona
gostov. Čakali so, da jim postrežemo.
Nato je napočil trenutek za našega skrivnostnega gosta. To je bil igralec Dario Varga, ki
ga dobro poznamo iz vloge Srečka Debevca v
Naši mali kliniki. Govoril nam je o slovenskem
humorju. Potem smo ga povabili na koktajl. Z
veseljem je prišel.
Do konca šolske veselice je bilo le še nekaj
minut. Teh nekaj minut pa je bilo zelo zabavnih. Saj smo se obmetavali z ledom. Nato je
sledila še najtežavnejša stvar – pobiranje smeti
in pospravljanje.
Jasmin Redžić, 7. c

Popotovanje
po Prlekiji
V torek, 9. junija, smo
se učenci petih razredov
odpravili na ogled Prlekije. Naš namen je bil bolje
spoznati panonski svet.
Do tja je bilo približno tri
ure vožnje, zato smo se
zbrali že ob sedmih. Med
potjo smo se pogovarjali,
opazovali naravo, sem in
tja nam je kaj povedala
tudi učiteljica.
Naša prva postaja je bil Prlekija
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Zaključek bralne značke
mlin na veter. V preteklosti je bilo tam veliko
mlinov, a ta je bil največji in edini z vrtljivo
streho. Nato smo šli na ogled mlina na Muri. Je
edini v Sloveniji, ki še vedno deluje. Lastniki
se z njim preživljajo. Nekateri učenci in učenke
so kupili moko, nato pa smo sestradani odšli na
kosilo. Po kosilu smo si ogledali konje, ki so
nekakšna značilnost restavracije. Lastnik z
njimi tekmuje in v posebni sobi ima kar 800
pokalov.
Med popotovanjem smo se ustavili v Ljutomeru, se malo sprehodili in šli na sladoled,
nato pa smo šli še v Jeruzalem. Seveda nismo
mogli mimo najnovejše hidroelektrarne Formin, zato smo si jo pobliže ogledali. Dan smo
končali z ogledom panonske hiše.
Na poti domov smo bili precej nemirni, posebno nekateri. V Komendo smo prišli okoli
pol sedmih. Dan mi je bil zelo všeč in bi ga z
veseljem še kdaj ponovila.
Janja Marolt, 5. a

Zaključek bralne značke
V ponedeljek, 8. junija, smo šli peš v Komendo v šolo. Ob zaključku bralne značke smo
si ogledali predstavo Trije prašički. Zaigrale so
jo punce višjih razredov. Najprej pa so nam
povedale nekaj pesmi pesnika Toneta Pavčka.
Ko je bilo konec predstave, smo se v šoli pogovarjali, kaj nam je bilo najbolj všeč. Predstavo
smo si ogledali učenci od 1. do 5. razreda.
Urška Komatar, 3. b

Aplenca
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Nordijska hoja v Komendi
V spomladanski številki Aplence je
bil objavljen oglas o predavanju nordijske hoje Darje Reven, fizioterapevtke, ki ima svojo ordinacijo v
Komendi. Kar nekaj ljudi se nas je
zbralo na njem. Seznanili smo se s
konceptom nordijske hoje, njenimi
učinki in bili deležni tudi praktične
predstavitve ter osebne izkušnje ene
od udeleženk predhodnega tečaja.
Verjetno bralce zanima, kaj je nordijska hoja. Tudi midva nisva vedela,
Darja jo je predstavila z naslednjimi
besedami: nordijska hoja je ena
najbolj učinkovitih, celovitih in
dostopnih telesnih aktivnosti, pri
kateri se z uporabo palic za nordijsko hojo hodi čim bolj naravno.
Izvedljiva je preko celega leta ter primerna za
vse starosti in ravni telesne pripravljenosti. Le
s pravilno tehniko hoje se dosežejo pričakovani
rezultati.
Udeležence predavanja je zanimalo tudi,
kakšni so pozitivni učinki nordijske hoje:
le-ta krepi dihalni in srčno-žilni sistem; zmanjša ali odpravi bolečine v vratu, ramenih, križu;
poveča gibljivost, zlasti hrbtenice; krepi mišice
vsega telesa in posledično dobro vpliva na
splošno fizično in duševno počutje.
Po predavanju je bil tridnevni tečaj nordijske

Skavtske
obljube
Zgodile so se 24. do 25. aprila.
Najprej smo imeli zbor na fevdu našem
skavtskem travniku.
Tam smo si najprej pripravili prostor za
nočni počitek npr. nosili veje in jih sekali. Ko
se je začela delati noč smo si pripravili ogenj,
na katerem smo si tudi naredili-spekli
večerjo,katero so tudi voditelji ocenili. Klanovci smo imeli zrezke v sirovi omaki.
Ko smo se najedli, smo skupaj odšli k skupnemu ognju in tam smo se novinci predstavili,
na koncu pa smo imeli še skupno molitev. V
tem večeru smo imeli tudi izzive. Sredi noči pa
smo imeli tudi stražo. Jaz sem morala stražiti
od 3. do 5. ure, po končani straži pa sem se
vrnila spat. Naslednji dan, v soboto, pa smo
imeli dopoldan veliko igro, pri kateri smo se
borili za več »štrikcev« in pazili da nam jih ni
kdo ukradel. Kosilo pa so nam skuhali bivši
skavti in to je bila enolončnica s hrenovkami.
Po kosilu smo imeli nekaj časa za počitek,
nato pa smo imeli generalko pred glavnim trenutkom-obljubami. Pri maši smo vsi sodelovali in novinci smo obljubili. Ob zaključku smo s
starši in skavti preživljali prijetne trenutke ob
ognju in pečenju hrenovk.

hoje, kjer smo se pobliže spoznali z opremo in
tehniko hoje. Darja je budno spremljala vsak
naš korak in nas korigirala pri napačnih gibih
in korakih. Največ napak je bilo pri hoji s pohodniškimi palicami, ker je tehnika drugačna.
Ampak s trudom smo tudi te napake premostili
in zakorakali na prvi skupni pohod.
Po gozdni poti smo preko Komende in Gore

krenili do Tunjic. Hoja je bila dinamična, vendar ne prehitra za pogovor
in medsebojno spoznavanje. Utrujeni, a z občutkom, da smo naredili
nekaj koristnega za svoje telo, smo
se odločili, da bomo pohodniški izlet
ponovili še pred pričetkom poletja.
Tako smo tudi storili – sami, brez
Darje smo s strumnim nordijskim
korakom prehodili krajšo pot, ki se je
vila iz Komende prek Podboršta po
gozdu mimo partizanske bolnice do
Planinskega doma nazaj do začetne
točke.
Strinjali smo se, da bomo z organizirano aktivnostjo nadaljevali po poletju, hkrati pa želimo k njej povabiti
čim večje število ljudi. Vse, kar zainteresirani potrebujete, je želja po telesni
aktivnosti, palice za nordijsko hojo (za začetnike lahko tudi pohodniške), športno opremo
in dobro voljo. Udeležba je brezplačna.
Naš naslednji pohod bo drugo sredo v
mesecu septembru, 9. 9. 2009, ob 18. uri, na
parkirišču pri Planinskem domu. Vabljeni!
Ana Zarnik in Tomaž Horvat

Spomladanski kros
Sončen dan in toplo vreme je kar vabilo v naravo in tekači so trumoma prihajali na štart
krosa za prvenstvo občine Komenda. To je bila
že osma ponovitev, ki so jo nestrpno čakali
prav najmlajši tekači, ki se želijo predstaviti
svojim vrstnikom, predvsem pa svojim staršem. Večina jih hodi v vrtec v Komendo. Prizadevne vzgojiteljice so izdelale posebne kolajne
za vsakega nastopajočega, kar je odlična spodbuda za naprej. Prvi trije na 200 m dolgi progi
pa so seveda prejeli še posebne kolajne organizatorja. Na različno dolgih progah so se nato
pomerili še osnovnošolci nižje in višje stopnje,
ki že dobro poznajo progo, zato pretirane treme
pred startom ni bilo. Ostale starostne kategorije
so imele enotno 4,5 km dolgo progo do
»Mlinčkov«, kjer je bila kontrola in stojnica z
osvežilno pijačo. Najboljši čas na najdaljši
progi je dosegel Blaž Kolner, ki je poleg kolajne prejel tudi pokal za najboljšega tekača.
Omeniti velja še »super težko« kategorijo, kjer
morajo tekmovalci tehtati vsaj 100kg. Pomerila sta se Janez Benda in Roman Kavčič, ki je
zmagal s precejšnjo prednostjo.
Tradicija suhadolskih tekov v naravi se nadaljuje in razveseljivo je dejstvo, da je nastopilo veliko število najmlajših, ki šele začenjajo
svojo športno pot.
Rezultati - deklice do 6 let (150m): 1. Ela
Remic Ela 00:29, 2. Zala Remic 00:33, 3. Lara
Gerkman 00:36, 4. Vita Malus 00:36, 5. Tija
Omerzu 00:37;
dečki do 6 let (150m): 1. David Petrič

00:39, 2. Sašo Žagar 00:42, 3. Luka Čanič
01:30; dečki 7-10 let (300m): Leon Cimerman
01:35, 2. Luka Fartek 01:44, 3. Matej Cimerman 01:48, 4. Urh Groznik 01:50, 5. Jaka
Fartek 01:52;
deklice 11-15 let (600m): 1. Barbara Nemec
03:44; dečki 11-15 let (600m):
1. David
Nemec 03:31; moški 16-30 let (4,5km): Matic
Zaletelj 21:06, 2. Marko Florjanič 22:27, 3.
Samo Majdič 26:47; ženske 31-50 let
(4,5km):
1. Ema Gradišek 23:44, 2. Silva Ocepek
26:38; moški 31-50 let (4,5km):
1. Blaž Kolner 18:22, 2. stane Cimerman
18:30, 3. Franci Groznik 20:06, 4. Branko Nemec 20:15, 5. Andrej Skvarča 20:36; moški
nad 50 let (4,5km):
1. Zvone Kemperl 18:36, 2. Vid Jelenc
22:35, 3. Srečo Čehun 23:31, 4. Rudi Ocepek
24:55; nad 100 kg (600m): 1.Roman Kavčič
04:47, 2. Janez Benda 06:35.
Peter Pibernik
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Mladinci so v prvi slovenski košarkarski ligi
Tekmo si je ogledal tudi župan Tomaž Drolec in obljubil pomoč klubu v nadaljnjem tekmovanju.

Košarkarski klub Komenda je bil ustanovljen
v začetku leta 2001. Od tega leta dalje redno
nastopamo na tekmovanjih v okviru
Košarkarske zveze Slovenije (KZS). Ekipa
mladincev je že nekaj let med najboljšimi v 2.
slovenski košarkarski ligi (SKL), kadeti standardno nastopajo v 1. SKL, pionirje pa smo
letos kljub možnosti nastopa v 1. SKL prijavili
v nižje rangirano tekmovanje – 2. SKL. Vse
selekcije – z izjemo mladincev, so torej že
nastopale v najkakovostnejši ligi. Že nekaj let
je želja kluba, da bi v 1. SKL nastopali tudi
slednji. Vendar pa je tu konkurenca huda.
Nastopa le 16 klubov, med njimi podmladek
vseh prvoligaških članskih ekip, nastopajo pa
tudi klubi, ki imajo neprimerno večji potencial
igralcev kot Komenda.
Košarkarji Komende so bili najbližje uspehu
pred tremi leti, ko so v Grosupljem 30 sekund
pred koncem še vodili, nato pa prejeli nesrečen
koš in sanje so se rablinile. Toda v klubu nismo
obupali.
Za letošnje kvalifikacije so igralci pod vodstvom trenerja Šager Mateja zadnje obdobje
trenirali vsak dan, neredko pa tudi ob sobotah
in nedeljah. V začetku maja smo igrali 1. krog
kvalifikacij v Šmartnem (pri Ljubljani) z ekipama Pingvinov (Šmartno) in Logatec 2003.
Ti dve tekmi sta bili bolj za ogrevanje, saj je
bila razlika v kvaliteti prevelika.
PREDNOST DOMAČEGA TERENA
V 2. krogu so nam za nasprotnika določili
ekipi Mercator TCG iz Škofje Loke in Plama
Pur iz Ilirske Bistrice. Odločili smo se za organizacijo turnirja (igra se po sistemu vsak z
vsakim, napreduje pa le najboljši), saj tudi
prednost domačega terena nekaj pomeni.
Nedelja, 24. maj 2009, je bila tako za vse
člane kluba, starše in navijače, dan odločitve.
Že nekaj dni pred tekmo nas je dosegla novica,
da se je eden izmed tekmecev okrepil z dvema
tujcema samo za ta del tekmovanja.
1. TEKMA KK KOMENDA : KK TCG
MERCATOR 71:62 (26/16; 19/12; 10/16;
16/18)
Po propozicijah KZS nastopata v prvi tekmi
organizator in najbližji klub. Tako sta se pome-
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rili ekipi KK Komenda in Mercator
TCG Škofja Loka.
Le-ti sta se srečali
že v rednem delu
prvenstva. Po številu zmag sta bili izenačeni, z boljšo koš
razliko za Komendčane. Pričakovati
je bilo, da bo ena
izmed ekip dala
zmagovalca turnirja. Gostje so sicer
prispeli le s sedmimi igralci, so pa
prekašali domačine po višini in teži – in bili
okrepljeni s posojenima igralcema. Rezultat je
bil do 7. minute 1. četrtine poravnan, nato pa si
je Komenda s hitro igro do konca četrtine priigrala 10 točk prednosti. Odločilna je bila druga
četrtina, ko je prednost domačih narasla na 17
točk. Domač trener Šager je imel daljšo klop in
je lahko z menjavami spočil ključne igralce in
jih z novimi napotki pošiljal v igro. Gostje se
niso vdali in so se v tretji četrtini približali na
11 točk zaostanka. Do skorajšnjega preobrata
je prišlo v zadnji četrtini, ko so Škofjeločani v
dveh minutah napravili delni izid 9:0, in prednost domačih je skopnela na vsega 5 točk. Nato
pa so Komendčani s tremi zaporednimi trojkami zapečatili usodo nasprotnikov in zmagali z
devetimi točkami razlike.
STRELCI - KK KOMENDA: Hren Žiga
2, Mihelčič Klemen 23; Gonza Tej 20; Zobavnik Gašper 3; Balantič Anže 8; Avdić Emil 2;
Zorman Matic 13.
3. TEKMA KK KOMENDA : KK PLAMA PUR 94:70 (21/15; 26/13; 22/26; 25/16)
In končno zadnja, odločilna tekma ter vsekakor najbolj napeta. Oba tekmeca sta imela
po eno zmago, kar je pomenilo, da bo napredoval le zmagovalec. Tekma se je začela kot se za
tako tekmo spodobi; eksplozivno in hitro. Navijači z obeh strani so tekmovali, kdo bo glasnejši. Tekmovalcem pa je vse to dalo še več
zagona in motivacije. Navkljub napadalni igri
Plama Purja so se Komendčani dobro branili in
jim v protinapadih natresli več točk. Ob zadetih
dveh trojkah in odličnemu izvajanju prostih
metov je Komenda povedla s šestimi točkami
razlike. Največjo prednost so si domačini
ustvarili v drugi četrtini, ko so narekovali
tempo igranja, z zabijanji pa so dvignili na
noge gledalce. Na drugi strani so nasprotniki
izredno slabo izvajali proste mete. Razlika je
narasla na neulovljivih 19 točk. V drugem
polčasu se je pritisk samo še stopnjeval, ob
zadetih petih trojkah v zadnjem delu igre pa je
bilo jasno, kdo bo zmagovalec. Na parket so
stopili vsi domači igralci, najboljše, ki so bili
tik pred koncem zamenjani, pa so navijači nagradili z bučnim aplavzom. Uspeh je še toliko

večji, da sta v ekipi le dva prava mladinca, vsi
ostali pa so še lansko leto igrali za kadete.
STRELCI - KK KOMENDA: Sabljakovič
Tim; Hren Žiga 7; Mihelčič Klemen 30; Gonza
Tej 14; Zobavnik Gašper 10; Balantič Anže 6;
Klobčar Rok 5; Avdić Emil 8; Zorman Matic
11.
LESTVICA:
KK KOMENDA
4 točke
KK PLAMA PUR
2 točki
KK TCG MERCATOR 0 točk
Tribune v športni dvorani že dolgo niso bile
tako polne in bučne. Zadnjo tekmo si je ogledal
tudi Župan Tomaž Drolec, ki je obljubil pomoč
klubu v nadaljnjem tekmovanju. Na tribunah
pa je bilo zaslediti tudi trenerje drugih ekip, ki
so si ogledovali bodoče nasprotnike, nekateri
pa so si zadali nalogo pridobiti določene naše
igralce v svoje vrste. Vse tekme so bile tudi
posnete za TV Info iz Škofje Loke, ki naj bi
kasneje pripravila reportažo.
Žal poraza niso prenesli gostujoči navijači,
ki so na parket metali različne predmete, za
nameček pa so še izruvali drevo pred športno
dvorano. Zmago mladincev in uvrstitev v 1.
SKL smo člani kluba, starši in navijači praznovali do poznega večera.
Z uvrstitvijo med najboljše slovenske mladinske ekipe smo naredili le en korak. Čaka pa
nas še obilo dela. Najprej bodo tu naporni treningi. Domači košarkarji trenirajo povprečno
štirikrat tedensko plus tekme. Konkurenca pa
dvakrat dnevno. Največji problem pa bo zagotoviti dovolj sredstev. Z igranjem v višji ligi so
tudi stroški večji. Od sodniških nadomestil,
raznih taks, najdražji pa bodo verjetno prevozi
po celi Sloveniji. Pri pridobivanju sponzorskih
sredstev bomo morali biti v teh časih zelo
vztrajni. Med tem ko imajo vse ostale ekipe
generalne sponzorje iz vrst gospodarstva, je v
Komendi malo zanimanja. Računali smo na
podjetja v Poslovni coni, toda ta podjetja se še
niso vživela v utrip okolja, v katerega so prišla.
Vseeno upamo, da nam do naslednje sezone, ki
se prične septembra, uspe pridobiti dovolj
sredstev. In v kolikor nam uspe tudi ta zmaga s
sponzorji, potem bomo lahko z optimizmom
računali na sezono 2010, ko je želja kluba, da
pričnemo z nastopi v 3. SKL člani. Toda to bo
povsem druga zgodba.
Grošelj Roman

Aplenca
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Kern ponovno najboljši na Planini
Predzadnji vikend v maju so dirkalniki prvič
letos v tekmovalnem smislu zahrumeli tudi v
Tunjicah. Naša najboljša proga je postregla z
najvišjim številom prijavljenih doslej v letošnji
sezoni. Dirke so se udeležili tudi trije tujci, in
sicer dva Hrvata v diviziji 1a ter Čeh Aleš
Křestan z buggy-jem honda S2000 v diviziji
3.
V najšibkejši diviziji je po tesnem boju s
Tadejem Trebušakom (Yugo 1.3) zmago odnesel Tomaž Potisek (VW golf III 1.4), na tretje
mesto pa se je uvrstil gost iz sosednje Hrvaške,
Robert Čulina (R 5 1.4). Med školjkarji, kjer
so vsi štirje nastopajoči vozili s subaruji, je
slavil Samo Feštajn (Impreza 2.0 WRX STi),
pred novincem Danijelom Bertoncljem (Impreza 2.0) in Metodom Knezom (Legacy 2.0
T).
Seveda pa je nas najbolj zanimala divizija 3.
Zelo zanimivi sobotni treningi so dali slutiti,
da se obeta popoln komendski uspeh. Igor
Kern je s fantastično predstavo že v drugem
krogu prvih uradnih treningov za dobre pol
sekunde izboljšal lanski Ravnikarjev rekord
proge, ki po novem znaša 26,47 sekunde.
Drugi čas je postavil prav Ravnikar (27,00),
kar je drugi najboljši čas tunjiškega poligona.
Zanimivo je, da si naša dva asa delita tudi tretji
čas te proge (27,03). Grgič si je na treningih
priboril 5. štartno pozicijo, medtem ko so
ostali trije Komendčani kar precej zaostali za
najhitrejšimi.
Po pestrem nedeljskem dogajanju pa vendarle ni bilo vse tako lepo. Kern je moral zaradi trčenja v eni izmed kvalifikacijskih voženj
predčasno zaključiti z dirko, medtem ko je bil
Ravnikar v finalu zelo aktiven in je kar nekaj
časa resno ogrožal vodilnega Rakovca. Prav v
enem izmed napadov na prevzem vodstva pa je
oba zasukalo, Rakovec se je srečno rešil, Ravnikar pa je imel več dela, da se je ponovno vrnil
v dirko in je nadaljeval šele kot šesti. S trmo in
odločnostjo mu je v zelo kratkem času uspelo
ugnati dva konkurenta, za kaj več pa je zmanjkalo časa. Na koncu je komendsko čast z izenačitvijo svojega najboljšega rezultata z drugim
mestom reševal Marcel Grgič. Po zanimivem
razpletu zelo napete dirke je na najvišjo stopničko stopil Matija Rakovec, ob Grgiču pa
mu je na odru za zmagovalce družbo delal še
Tomaž Burja. Ravnikar je pristal na 4. mestu,
10. je bil Kern, 11. Osredkar, 12. Kociper, ponovno pa je smola doletela tudi Zgonca, ki je
bil na koncu 13. V pokalni razvrstitvi dvokolesno gnanih buggy-gev, je bil Robi Kociper tokrat z nekaj sreče spet boljši od Plevela in je s
tem že skorajda odločil vprašanje o prvaku.
Sredi junija pa je bila na sporedu že prva
dirka na Planini nad Horjulom, ki je pomenila,
da se državno prvenstvo preveša v drugo polovico. Enodnevni spektakel so morda še najbolj
začinili organizatorji, ki so vsaj dopoldne poskrbeli, da gledalci niso imeli kaj prida od dirk.
Prašilo se je namreč tako zelo, da v danem

Marcel Grgič je bil z drugim mestom v Tunjicah najvišje uvrščeni Komendčan.
trenutku tekmovalca na progi nisi mogel videti! za ukleščenima Bokalom in Plevelom, je na
K sreči so čez dan pred odločilnimi dirkami koncu zasedel nehvaležno 4. mesto, takoj za
situacijo rešili.
njim pa je končal Osredkar. Rezultat kariere je
V diviziji 1a je svoj prvenec dočakal Žiga ob smoli konkurentov s 6. mestom osvojil
Kraševec (Z 128), ki je v zelo izenačenem Kociper, ki je še enkrat več ugnal Plevela in si
dvoboju za seboj pustil Trebušaka, tretje mesto v boju za pokalni naslov dvopogoncev nabral
pa si je prevozila edina predstavnica nežnejše- že praktično neulovljivo prednost. Že deseto
ga spola, Karmen Ponikvar (Yugo 1.3). Divizi- dirko zapored pa do konca ni uspelo priti
jo 1 je ponovno dobil Feštajn pred Bertoncljem Zgoncu, ki mu cela karavana avtokrosa že res
in Rodetom (Leone 2.0).
iz srca privošči tisto nekaj sreče... Tokrat ga je
Med buggy-ji je vse prisotne na treningu izdal novi motor in samo kapo dol vsej ekipi za
presenetil Burja, ki je bil hitrejši od vseh favo- potrpežljivost in jeklene živce.
riziranih konkurentov. Blizu sta mu prišla le
Ravnikar bo svojo naslednjo priložnost doRakovec in Kern. A tokrat se je spet izkazalo, čakal že konec junija na drugi dirki paralelnega
da dirka lahko vse obrne na glavo. Po vožnjah relikrosa v Logatcu, tokrat v nočni izvedbi.
v dveh skupinah sta Rakovec in Kern vsak s po Prvi vikend v juliju se najbolj zagriženi ljubitetremi zmagami v svoji grupi napovedala kan- lji avtokrosa odpravljamo na ogled dirke za
didaturo za najvišja mesta. V odločilni finalni evropsko prvenstvo v češko Novo Pako, prve
vožnji je s štarta najbolje krenil štirikratni dr- dni avgusta pa morda še v slovaški Lučenec.
žavni prvak, a ga je že na prvi ravnini Kern 22. in 23. avgusta pa se bodo Ravnikar in
uspel prehiteti. Medtem ko sta v boju za zmago morda še kdo preizkusili na dirki za avstrijsko
nadaljevala dirko, je v drugem zavoju prišlo do prvenstvo v bližnjem Meiseldingu.
nesreče, ki je precej ovirala vse ostale dirkače,
Srečo Zupančič, slike: Matjaž Sedušak
tako da je na koncu z velikim zaostankom tretje
mesto osvojil Burja.
Igor Kern pa je uspel
odbiti vse poskuse napada Rakovca in si tako
privozil že tretjo zmago na tem prizorišču. S
tem je v ekipo atraktivnega Klančana zavel
nov veter, ki je bil prijeten obliž na tunjiško
smolo. Hkrati je ta
zmaga lepo darilo za
trud ekipe in nova
porcija samozavesti za
nadaljevanje sezone.
Grgič, ki je v prvem
krogu nesrečno obtičal Kern je ponovno ukanil domačega favorita, Rakovca

23

Aplenca

ŠAH

Glasilo občine Komenda 6/2009

Šahovski utrinki

Zmagovalci Praznik občine Komenda
V zadnjem obdobju je Šahovski klub Komenda
izvedel nekaj prireditev:
TURNIR MLADIH KOMENDA 2009 v
Komendi v prostorih osnovne šole v soboto,
16. maja. Mladi igralci so nastopili v petih
skupinah. Na turnirju OPEN A – POPOTNIK
OPEN je zmagal Domen Hiti (ŠK Ig). Naši
člani so osvojili: 2. mesto Tilen Lučovnik, 6.
mesto Andrej Kobold, 7. mesto Bine Brank, 8.
mesto Tilen Gnidovec, 14. mesto Domen Založnik. Na turnirju OPEN B – PEKARNA
HROVAT OPEN je zmagal Laura Unuk, naša
igralka. Na turnirju OPEN C – PIZZERIJA
METJA OPEN je zmagal Vid Klančičar (ŠD
Krka Novo mesto). Naši igralci so osvojili: 2.
mesto Peter Zakšek, 10. mesto Staš Ahtik. Na
turnirju OPEN D – POGI OPEN je zmagal
Maj Pregel (ŠK Val Koper). Naši igralci so
osvojili: 3. mesto Črt Božič, 21. mesto Jan
Unuk. Na turnirju OPEN E – SUMA PROJEKT OPEN je zmagala Jana Jerotič (ŠK Val
Koper). Naša igralka Nika Vidic je osvojila 3.
mesto.
ŠAHOVSKI TURNIR V POAČSTITEV
PRAZNIKA OBČINE KOMENDA je bil iv
nedeljo, 17. maja, prav tako v osnovni šoli.
Zmagal je Branko Lovrič (Hrvaška), sledita:
Idris Muslija (Hrvaška) in Dušan Čepon (ŠD
Podpeč). Naši igralci so osvojili: 6. mesto Bojan Hribar, 8. mesto Jan Gantar, 9. mesto Blaž
Debevec, 16. mesto Boris Skok, 21. mesto Samo Kralj, 26. mesto Manca Kralj 28. mesto
Pavla Košir, 30. mesto Maja Nadvešnik, 34.
emsto Vilma Nadvešnik, 37. mesto Marjan
Ajtnik, 39. mesto Albin Štrajhar, 42. mesto
Tim Drofenik.
9. TURNIR CIKLUSA TURNIRJEV
MLADIH. Zadnji zaključni turnir osnovnošolskih turnirjev smo imeli v prostorih šole v
Komendi v petek, 29. maja. Nastopilo 102
igralca in igralk. Zmagal je Peter Urbanč (ŠK
Krka Novo mesto). 2. mesto Sebastijan Mar-
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Novo mesto). Dečki do 12 let: Peter Urbanč
(ŠD Krka Novo mesto), Sebastijan Markoja
(ŠK Komenda), Miha Bombek (ŠK Žalec).
Deklice do 12 let: Manca Kralj (ŠK Komenda),
Andreja Dobrovoljc (ŠD Krka Novo mesto),
Urška Červan (Celjski ŠK). Dečki do 11 let:
Tine Zajc (ŠK Komenda), Jaka Čop (ŠK Ig),
Maj Mejak (ŠD dr. Milan Vidmar Ljubljana).
Najboljše do 11 let: Teja Vidic (ŠK Komenda),
Zoja Zorko (Celjski ŠK), Urška Jakič (ŠK Ig).
Dečki do 10 let: Matek Brcar (ŠK Trebnje
BMP), Anže Žnidarič (ŠS Tomo Zupan Kranj),
Julijan Novakovič (ŠK Komenda). Deklice do
10 let: Laura Unuk (ŠK Komenda), Zala Šturm
(ŠK Trebnje BMP), Elma Skočič (ŠK Komenda). Dečki do 9 let: Vid Dobrovoljc (ŠD Krka
Novo mesto), Grego Žunič (ŠK Komenda),
Sašo Nikič (ŽŠK Maribor Lancom). Deklice
do 9 let: Monika Rozman (ŠS Tomo Zupan
Kranj), Veronika Stanič (ŠD Vrhnika), Simona
Drobnič (ŠK Loška Dolina). Dečki do 8 let:
David Brinovec (ŠK Žalec), Maj Markošek
(ŠK Komenda), Staš Ahtik (ŠK Komenda).
Deklice do 8 let: Ana Urbanč (ŠD Krka Novo
mesto), Maruša Čop (ŠK Ig), Nina Urbanija
(oš Domžale). Dečki do 7 let: Gregor Globevnik (ŠS Tomo Zupan Kranj), Enej Rizmanovski
(ŠK Postojna), Jan Unuk (ŠK Komenda). Deklice do 7 let: Nika Vidic (ŠK Komenda), Pika
Polonca Klančičar (ŠD Krka Novo mesto) Nika Janželj (ŠK Ig). Najboljša do 6 let: Tina
Urbanč (oš Otočec).
V mesecu maju smo končali serijo KATEGORNIH TURNIRJEV, ki so bili tri mesece
enkrat na teden. Osvojili smo nove kategorije:
Andrej Kobold I. kategorijo, Caterina Leonardi
I. žensko kategorijo.
POKALNO PRVENSTVO SLOVENIJE.
Izvedeno na Otočcu od 22. do 24. maja. V
močni članski konkurenci je ekipa ŠK Komenda osvojila 14. mesto. Za ekipo so igrali: Bojan
Hribar, Tine Budkovič, Gregor Ogradi, Blaž
Debevec, Jan Gantar.
Več o delu in rezultatih si lahko ogledate na
klubski spletni strani WWW.SAH-KOMENDA.COM .
Franc Poglajen

koja 3. mesto Samo Kralj (oba ŠK Komenda).
Osvojili smo še: 6. mesto Tilen Lučovnik, 9.
mesto Tilen Gnidovec, 10. mesto Andrej Kobold, 12. mesto Caterina Leonardi, 13. mesto
Teja Vidic, itd. V seriji devetih turnirjev je nastopilo 280 mladih igralcev iz 56 osnovnih šol,
iz osmih regij in 21 klubov. V skupnem seštevku je zmagal Samo Kralj (ŠK Komenda, 975
točk), sledita Domen Hiti (ŠK Ig, 956 točk) in
Peter Urbanč (ŠK Krka Novo mesto, 948 točk).
Pri dekletih je bila najboljša Manca Kralj (703
točke), sledita: Caterina Leonardi (673 točk) in
Alja Bernik (638 točk) (vse ŠK Komenda).
Med osnovnimi šolami je bila najboljša OŠ
Domžale (3282 točk), pred OŠ Majde Vrhovnik (2647 točke) in OŠ Mengeš 2537 (točk),
itd. Med klubi je bil krepko najboljši ŠK Komenda (14216 točk) pred ŠK Postojna (3563
točk) in ŠD Krka Novo mesto (3545 točk), itd.
C posameznih starostnik skupinah so bili najboljši: dečki do 15 let Brcar Aleš (ŠK Trebnje
BMP), Andrej Kobold (ŠK Komenda), Uroš
Polanc (oš Danile Kumar). Dekleta do 15 let:
Kolbl Teja (ŠK Nova Gorica), Neža Cankar
(ŠK Komenda), Leja Zajc (ŠK Komenda).
Dečki do 14 let: Kralj Samo (ŠK Komenda),
Domen Hiti (ŠK Ig), Gal
Drnovšek (ŠS Tomo Zupan Kranj). Dekleta do 14
let: Karolina Škrabanja
(ŠK Litija), Amela Kurtovič ŠK Komenda), Ana
Bradutzky (oš Nove Jarše). Dečki do 13 let: Tilen
Gnidovec (ŠK Komenda),
Urban Stanič (ŠD Vrhnika), Vid Debeljak (ŠS Tomo Zupan Kranj). Dekleta
do 13 let: Caterina Leonardi (ŠK Komenda), Alja
Bernik (ŠK Komenda),
Maja Urbanč (ŠD Krka
Zmagovalci ciklusa 2009
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O varnosti malo drugače
Začel bi s travestijo znane pesmi: Živel je mož,
imel je psa, lepo ga je redil. Ker »priden« bil je
in pa lep, verige ni dobil.
No, naprej je zgodba na las podobna mnogim
takim zgodbam o »pridnih« kužkih, ki sploh
ne grizejo, če nimajo koga ali česa. Spuščeni
psi okoli doma, na sprehodih brez predpisane
vrvice. Pa seveda posledice – ugrizi. Ljudi je
strah neprivezanih psov, pa če so še tako prijazni.
V neki vasi naše občine živi tak »psoljub« s precej hudim psom. Nekaj ugrizov ljudi je že bilo in nikoli ni rečeno, da
jih še ne bo. Okolica se boji in je v skrbeh
predvsem za otroke. Tudi policija je
ukrepala v okviru pristojnosti, pa plačilni
nalogi očitno niso zalegli. Predlagam
lastniku, da poskrbi za dostojno dolgo
verigo in mrcino priveže. Za sedaj naj
ostane lastnik anonimen. Če pa se bodo
napadi nadaljevali, bomo obelodanili
tudi kraj in brezvestnega lastnika.
Bliža se konec najlepšega dela pouka
– počitnice. Dobro bi bilo, da bi starši
poskrbeli za primerno »zaposlitev« otrok, da
jim ne bo treba iskati«razvedrila« na ulici.
Mravljišče v Komendi je dovolj veliko za nešteto mravljic in primerno za razvedrilo šolarjev vseh vrst.
Pa še vprašanje: ali ste se s sosedom že dogovorili za čuvanje vaše hiše ali stanovanja
med vašo odsotnostjo? Strokovnjaki zagotavljajo, da je to najboljši način, da se nepridipravom onemogoči nepovabljen obisk vašega
premoženja.
Žal pa še nimamo strokovnjakov, ki bi znali
predvidevati nepredvidljiva dejanja posameznikov, ki svojo moč in energijo sproščajo na
način, ki škoduje njihovemu dobremu imenu,
jim pa verjetno daje občutek moči in jim sprošča energijo, ki je imajo zaradi prostega časa
očitno preveč. Pa se taki spravijo nad čisto nič
krivo klop ob Šolski poti in jo onesposobijo.
Takšen vandalizem kaže na popolno pomanj-

kanje morale, občutka pripadnosti svojemu
kraju in na nesposobnost ločevanja dobrega od
zla. Moderen izraz za uničevalce splošnih dobrin je tudi huliganstvo – izraz je sicer tuj,
vendar vandalizem še bolj poudari.
Kaznivo dejanje? Vsekakor. Upajmo, da bo
policiji uspelo najti krivca in ga prijaviti pristojnim organom. Bodo tudi občinski organi
našli ustrezno pot in ob dokazanem dejanju

Nekomu je zmanjkalo
denarja
Zaenkrat še ni znano, komu je pri gradnji
hiše zmanjkalo denarja. Komu pa ga v časih
recesije ne? Pa si je graditelj omislil nenavaden
način, da je po nezakoniti poti prišel do sedmih
kolutov PVC cevi rdeče barve, ki jih je z odprtega gradbišča v Poslovni coni v Žejah – recimo
temu kar po domače – ukradel. Materialna
škoda znaša 2.000 EUR. Cevi so zvite-upam,
da so kriminalisti še bolj in bodo kmalu odkrili
storilca, tožilstvo pa bo opravilo svoje, da bo
storilec primerno kaznovan. Pa naj ne hodi na
tuja dvorišča!
Želim vam dolgo, vroče poletje, veliko
zdrave sprostitve na prijetnem dopustu, na
dom pa nikar ne pozabite! Nepridipravi so
prav v počitniškem času najbolj »delavni«.
Tone Ogorevc

storilcu zaračunali popravilo poškodovane
klopi? Z obrestmi vred?
Sicer pa, če je soditi po (ne)popolnih podatkih, smo bili v naši občini v času od 1. do 14.
maja zelo, zelo pridni. V to sicer ne verjamem
popolnoma, upam pa, da poročila prihodnji
mesec ne bo treba dopolnjevati.

Kolesarjenje je zdravo
Seveda če imaš dobro kolo. Neznani storilec
je med 3. in 17. majem na vzvod odlomil obešanko v kleti hiše v Mostah. Najdeni in seveda
odpeljani sta bili dve kolesi – moško in žensko
– obe znamke » Sposters P3« – treking izvedbe. Moško kolo je sivo-črne barve, žensko pa
zlate barve. Povzročena škoda ni omenjena, je
pa glede na znamko in treking izvedbo najbrž
kar precejšnja. Trdo upamo, da si bo nepridiprav poleg zdravja s kolesarjenjem po končanih

Joj, kam bi del
Vsak dan poslušamo in beremo, kako uničujemo naše okolje, od vsepovsod nas poučujejo
naj varčujemo z energijo in ločujemo odpadke.
Pa smo se v naši družini odločili, da postanemo
osveščeni. Zamenjali smo žarnice z varčnimi
sijalkami, se odločili, da bomo strogo ločevali
odpadke in smo začeli. Nabavili smo posebne
zaboje za lažje sortiranje, drug drugega kontrolirali in postali osveščeni.
Vse lepo in prav boste rekli, pa ni. Ko je zaboj
za plastenke in pločevinke poln, naj bi ga enostavno odpeljal na ekološki otok in izpraznil.
Pa ne gre, že od daleč vidiš, da je zaboj za
plastenke poln, saj so vrečke postavljene ob

poizvedbah policije nabral še pripadajočo nagrado, ki je zapisana v zakonih o tovrstnih dejanjih.

zabuju. Pa saj sem z avtom, gremo pa na drugega. Ko prevozim celo Komendo, ugotovim,
da lahko poln zaboj odpeljem nazaj domov in
čakam, da bodo zaboje izpraznili. Vsak dan
opazujem, kdaj bom svoje smeti lahko oddala
na ekološki otok. Očitno je ekoloških otokov,
še posebej pa zabojnikov za plastenke v naši
občini premalo in vsi niso tako nori kot jaz, da
bi kar nekaj dni vozili okoli smeti in le te pristanejo tam, kjer ne bi smele – v domačem zaboju ali še huje v gozdu. Še vedno sem za
osveščenost, le možnost mi dajte.
Mihaela Poglajen

Preveč prostega časa in energije

Pozivniki so javili
To kar so nekateri napovedovali, se je zgodilo
21. junija ob 20.56. Zagorelo je v »Kramarjevem« skednju v neposredni bližini stavbe Občine Komenda. Kar samodejno ni zagorelo,
tudi namerno verjetno ne, kajti to je bil sredi
Komende skrivni kotiček, kamor so mladi hodili kadit, pit in se družit, če jim je bila družba
v Mravljišču preveč otročja ali preresna.
Vse te sledi so v skednju vidne. Torej tudi
sami niso zažgali. Ko smo gasilci prišli gasit,
je bil skedenj prazen. Torej, otroci pustili ogenj
in ušli namesto, da bi poklicali na pomoč.
Če bi se to zgodilo pozno zvečer, bi ogenj opazili šele, ko bi bilo že prepozno za cvetličarno in
trgovino. Skedenj še vedno stoji in najbrž se bodo
še zbirali v njem. Prav bi bilo, če že naredijo neumnost, da TAKOJ pokličejo pomoč, manjša.
Mihaela Poglajen
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Aplenca
Je čas, ki da,
je čas, ki vzame,
pravijo, je čas, ki celi rane.
In je čas, ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine.
V SPOMIN

Slovo je težko, včasih ga sploh ni.
Kar imel si rad, več ne živi.
Vsake minute takrat ti je žal,
vsake minute, ki je nisi nekomu dal.

Srečali se bomo, nekoč, nekje…
V svetu, kjer ni bolečine,
v svetu, ki večno traja.
Čeprav nam je veliko vzeto,
veliko ostaja!

V SPOMIN

ZAHVALA
V 78. letu se je tiho poslovil s tega sveta naš
ata

3. junija je minilo leto dni, odkar nas je
zapustila naša mama, stara mama in prababica

KRISTIJAN
BELE
PAVLA GRINTAL
rojena Ajdovec
(20. 10. 1920 – 3. 6. 2008)
Hvala vsem, ki se je spomnite ob grobu in
ji prižgete svečko.

Vsaka lučka na grobu pomeni, da se je
nekdo spomnil nate, da nisi in ne boš pozabljen… da še vedno živiš v naših srcih in
mislih.
Junij 2009
Tvoji VSI

PAVEL VIDMAR st.
iz Žej.
Hvala vsem, ki ste se udeležili poslovilnega
obreda in nam izrekli sožalje.
Hvala vsem, ki ste bili ob njem in vsem, ki
se ga radi spomnite.
Njegovi domači

Družina Curk
in ostali sorodniki

Neprivezani psi na sprehodih
Ostaja spomin in velika praznina.
Ostaja misel nate,
- tvoja družina!
V SPOMIN
Pet let je minilo 27. junija, ko se je v 59.
letu po hudi bolezni poslovila naša draga
žena in mama

»Že drugi dan zapored sva bila s psom na
Šolski poti tarča napada neprivezanih psov
(danes napad dveh psov hkrati - oba pasme Nemški bokser). Medtem ko se lastniki
brezskrbno sprehajajo nekaj deset metrov pred
ali za njimi, se psi na njihove klice ne odzivajo. Dogodek je skrajno neprijeten, za obgriženega psa in zame; pa tudi za druge sprehajalce,
saj psi z renčanjem in neodzivanjem na klice
lastnikov, vzbujajo strah kaj se bo zgodilo...
Tako sprehod nenadoma postane več kot
strašljiv. Psa imam vedno na vrvici, zato ob
takšnih napadih samo čakam, kdaj bodo obgrizli tudi mene… Kljub opozorilu se lastniki napadalskih psov ne odzivajo in ne ukrepajo.

Menim, da psi večjih pasem sodijo na vrvico.
Nenazadnje je tudi zakonsko določeno, da
morajo biti na javnih površinah psi privezani,
zato se še toliko bolj čudim arogantnemu obnašanju nekaterih lastnikov.
Moja izkušnja ni osamljen primer. To se redno dogaja s hujšimi poškodbami psov. Prosim,
da temu problemu namenite več pozornosti, saj
se bojim hujših posledic takšnih napadov
psov!«
(Naslov v uredništvu)
P.S.: Aplence ne prebirajo samo občani, ampak
tudi inšpektorji in drugi v službah, ki so poklicani, da ukrepajo.

Časopis Aplenca – Glasilo občine Komenda je naslednik časopisov Aplenca, ki je prvič
izšel 10. januarja 1992 in Glasila občine Komenda, ki je začel izhajati po ustanovitvi Občine Komenda. Skupaj sta izhajala do konca leta 2006. Od 25. januarja 2007 pa je časopis
Aplenca-Glasilo občine Komenda vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo pod
zaporedno številko 1135.

MAJDA LAH
s Klanca
Zahvaljujemo se vsem, ki se je spominjajo
in ji prinašajo cvetje in sveče na njen prerani grob.
Še enkrat iskrena hvala.
Vsi njeni
Klanec, junij 2009
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Če želite, da pri zahvali za pokojnika ob sliki
objavimo tudi znak

Aplenca-Glasilo občine Komenda izdaja Občina Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda
Odgovorni urednik Aplence-Glasila občine Komenda: Andrej Žalar
Telefon: odg. urednik: GSM 031 638 699, E-mail: urednistvo.gok@komenda.si

to pripišite ali

Uredniški odbor: Marta Jerebič (N.SI), Peter Cviren (SD), Anton Pogačar (SLS), Marija
sporočite ob
Špehonja (LNO), Katja Tabernik (TRN), Bojan Tavčar (SDS) in Vesna Živadinov Štebe
(LDS). Člani uredništva: Viktorija Drolec, Vera Kepic, Baldomir Kremžar, Sabina Küznaročilu zahvale.
mič, Tone Ogorevc, Jože Pavlič, Tatjana Zadrgal Pirc, Mihaela Poglajen, Ana Zarnik, dr.
Uredniški odbor
Marko Žerovnik... Priprava za tisk: Egist Zagoričnik, BOLD – Tisk: BOLD. Naklada:
1850 izvodov. Izhaja enkrat mesečno, vsa gospodinjstva v občini pa ga dobijo brezplačno.
Aplenca-Glasilo občine Komenda,
Oglase, zahvale
Aplenca na spletu:
Leto 18, številka 5 bo izšla
oddajte na zgoščenki (CD) v tajništvu
www.komenda.si
30. junija 2009
na občini, ali pošljite po E-pošti na
Gradivo za objavo oddajte
naslov: urednistvo.gok@komenda.si
do petka, 12. junija 2009
Informacije tudi na GSM 031-638-699

Aplenca

Glasilo občine Komenda 6/2009

OGLASI

Podjetje, ki zagotavlja celovite rešitve na področju merjenja porabe
vode in toplote, vabi k sodelovanju
sodelavca za delo na delovnem
mestu:
- serviser - monter merilnih naprav za
merjenje porabe vode in toplote (m/ž)
Pogoj: dokončana IV. ali V. stopnja izobrazbe tehnične smeri, poznavanje programov MS Office ter zaželjeno znanje angleškega ali nemškega jezika , vozniški izpit
B kategorije obvezen.
Delo se opravlja na terenu in sedežu
podjetja.
- strokovni sodelavec za tehnično podporo
prodaji (m/ž)
Pogoj: dokončana najmanj V. stopnja
izobrazbe tehnične smeri (elektro ali strojna smer), poznavanje programov MS Office, tekoče ustno in pisno znanje slovenskega jezika, aktivno ustno in pisno znanje
angleškega jezika, zaželjeno pasivno znanje nemškega jezika, vozniški izpit B kategorije obvezen.
Nudimo:
- stimulativno plačilo
- dinamično delo v mladem kolektivu
- dodatno strokovno izobraževanje
Vaše ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite do
8.7.2009 po e-pošti na naslov: info@
enerkon.si ali po pošti na naslov:
ENERKON d.o.o.
Žeje pri Komendi 107
1218 Komenda
Za dodatna pojasnila smo vam na voljo
na telefonski številki 01 830 34 70.
Vabljeni na našo spletno stran:
www.enerkon.si

Suhadole 21, 1218Komenda;Tel:018341399
Email:info@loginbv.siWeb: www.loginbv.si

Naravno. Čisto. Prijazno.
Zemeljski plin je prijazen tako do uporabnika,
kot do okolja v katerem živimo. Odlikuje ga
namreč široka uporabnost, izjemna ekonomičnost in udobje. Njegova ekološka neoporečnost
in preprostost uporabe pa botrujeta njegovemu
imenovanju za energent tisočletja.
Enostavnost uporabe zemeljskega plina in
njegova prijaznost za uporabnika je presenetljiva. V udobju svojega doma preprosto pritisnete na gumb in že regulirate toploto. Brez
naročanja ali čakanja na kurilno sezono lahko
ogrejete svoj dom kadarkoli. Vaši stroški so
namreč vezani na dejansko porabo plina in tako
porazdeljeni čez celotno leto. Poleg ugodja topline vašega doma, ki vam jo nudi zemeljski
plin, je njegova poraba ugodna tudi za vašo
denarnico. Še bolj ugodna za vaš žep pa je
ponudba podjetja Petrol Plin, ki je del skupine Petrol, in vam v paketu Pomladna toplina ponuja več ugodnosti hkrati: popust v
vrednosti 200 m3 plina, izdelavo celotnega
projekta notranje plinske napeljave, hkrati
pa vam brezplačno demontirajo in odpeljejo
staro ogrevalno peč! Ugodnosti paketa Pomladna toplina so v skupini Petrol pripravili izključno za občine s Petrolovim plinovodnim omrežjem!
Vsestranskost je najboljša lastnost zemeljskega plina. Razveselil vas bo tudi v poletnih
mesecih, ko vam bo priskočil na pomoč pri
hlajenju prostorov. Poleg ogrevanja in hlajenja
prostorov, vam nudi tudi možnost kuhanja in
gretja vode. Plinska peč je v primerjavi z drugimi pečmi zelo majhna in prihrani dragocen
prostor v vašem domu. Čistoča same peči pa je
neprimerljiva s pečmi, ki so namenjene uporabi
drugih energentov. Njeno čiščenje boste prepustili strokovnjakom skupine Petrol, vi pa se
boste tačas prepustili udobju vašega doma.
Zemeljski plin sodi med energetsko najbolj
učinkovite energente. Njegov izkoristek se giblje med 96 in 104 odstotki. Hkrati je okolju
prijazen, saj ob pravilni nastavitvi plinskih naprav v procesu izgorevanja nastajata le ogljikov
dioksid in voda.
Paket pomladna toplina bo razbremenila
vaše enkratne stroške namestitve plinske nape-

ljave in k vam pripeljala strokovnjaka skupine
Petrol. V vašem naselju je že postavljeno Petrolovo plinovodno omrežje. Ob sklenitvi pogodbe o izvedbi notranje plinske inštalacije s
podjetjem Petrol Plin, ki je del skupine Petrol,
lahko izkoristite ugodnosti, ki so jih pripravili
samo za vas.
Ne pozabite! Z uporabo čiste energije skrbimo za skupno prihodnost!

Paket
Pomladna
toplina
Popust v vrednosti
200 m3 zemeljskega plina
Izdelava celotnega projekta
notranje plinske napeljave

Brezplačna demontaža in
odvoz stare ogrevalne
peči

Ugodnosti paketa Pomladna toplina lahko ob podpisu
pogodbe o izvedbi notranje plinske inštalacije uveljavijo
vse fizične osebe, in sicer do 31.12.2009. Popust v vrednost
200 m3 zemeljskega plina bo obračunan po ceni, veljavni na
dan spuščanja plina v notranjo plinsko napeljavo.

••••
01 47 14 556 • plin@petrol.si • www.petrol.si

Petrol-plin 93x276.indd 1

27

6/1/09 4:53:17 PM

Brez tebe ne bi šlo
Zahvala ob uspešni izvedbi šolske veselice
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