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Tudi pridne mravljice potrebujemo po~itnice
Je `e res, da so se 24. junija za~ele poletne po~itnice in da smo tudi mravlje v
kot zalu~ale torbo ter zlo`ile stare zvezke
na podstre{je. Celo leto smo bile pridne
in marljive, zato smo si poletno lenarjenje dodobra zaslu`ile. A vendar … Tudi
sonce, morje in brisa~a na pla`i nas niso
zaustavili.
Od 30. junija do 4. julija 2008 smo se vsak
dan od 10. do 14. mudili v Mravlji{~u, kjer
smo pridno kuhali, {portali, ustvarjali in se
zabavali. Nau~ili smo se, kako pomagati
babicam in mamicam pri kuhanju, v
kak{nih igrah se lahko med poletjem
pomerimo s sosedi, kaj lahko ustvarimo ob
de`evnih dneh in podobno. Pet dni je res
hitro minilo, a vseeno smo polni novih znanj
stopili son~nim dogodiv{~inam naproti.
O teh si bomo pripovedovali od 25. do
30. avgusta 2008, ko se znova dobimo
v Mravlji{~u. Do takrat pa: »Hura,
po~itnice!«
Pa {e nekaj utrinkov iz na{ega dru`enja:

V{e~ mi je bilo, ko smo {li slikat v naravo,
saj sem prvi~ slikal na platno. Naslikal sem
konja, sliko pa bom obesil doma na steno.
Tilen, 8 let
Na poletne delavnice sem pri{la, ker zelo
rada ustvarjam in se igram s prijatelji.
Manca, 7 let
U~iteljici Suzana in Anja sta bili zelo prijazni, spoznala sem nove prijatelje in prvi~
izdelala mozaik. Nina, 8 let
Najbolj so mi bile v{e~ {portne igre, ko smo
lahko igrali namizni nogomet in biljard pa
tudi {tafete z vodo, kjer sem se zelo dobro
odrezal. Jaka, 9 let
U`ival sem v igrah {tiri v vrsto in v {tafetah z
vodo, kjer smo se polivali, navijali in smejali.
Dorijan, 6 let
U`ival sem v kvizu abeceda
in kvizu ugank, ko smo se
fantje pomerili proti dekletom.
Spoznal sem tudi nove prijatelje in {e bom kdaj pri{el.
@iga, 7 let

V spominu mi je ostalo to, da smo se
zelo zabavali in veliko smejali, najbolj pa
sem u`ivala v ustvarjanju, {e posebno pri
izdelavi mozaika. Sara Simona, 10 let
V{e~ mi je bila priprava malice, saj zelo
rada kuham. Pripravili smo toaste, {pagete,
oblo`ene kruhke, skuhali puding, pekli
pala~inke in vaflje. Nau~ila sem se veliko
novega. Nika, 9 let
Najbolj si bom zapomnila {portne igre
na hipodromu, kjer smo izumili novo igro
‘badminton-kipe’ in da smo se za nagrado
posladkali s sladoledom. Amadeja, 11
let
Za DMD Mravlji{~e Anja Bolari~
www.mravljiscegmail.com

...in dru`abne igre tako

Dru`abne igre tako...

Slikanje na platno
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Priprava malice
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Kamenkost `e {esti~ na Minfosu
Na 36. mednarodni razstavi mineralov,
fosilov in okolja MINFOS v Tr`i~u smo
~lani geolo{kega kro`ka KAMENKOST
sodelovali `e {esti~. Ker je letos minilo `e
70 let, odkar so v Nevljah pri Kamniku odkrili
okostje mamuta, smo se pri na{em kro`ku
odlo~ili, da vsebino na{e razstave posvetimo tej zelo pomembni najdbi. Najdba je
izjemna, zato mo~no presega okvirje ob~ine
Kamnik. Tudi zaradi take pomembnosti smo
letos izjemoma pripravili le eno temo in sicer
70 let neveljskega mamuta.
@e na naslednjem sre~anju smo sestavili
okvirni koncept razstave. Poleg mamuta
smo se namenili predstaviti tudi ledenodobnega ~loveka, njegov na~in prehranjevanja,
lova, itd.
Ker smo hoteli pripraviti ~imbolj zanimivo
razstavo, smo za pomo~ zaprosili nekaj
prijateljev na{ega kro`ka. Frenk Stare iz
@abnice nam je posodil nekaj delov okostja
pravega mamuta, Miha Ka~ iz Bistri~ice
s kiparjem Miho Ka~em ter Prirodoslovnim
muzejem Slovenije smo v soboto in nedeljo
pripravili predavanji s filmom.
Kipar Ka~ je predstavil izdelavo kipa mamuta v naravni velikosti, ki ga izdeluje doma
na svojem vrtu, Borut Tome iz PMS pa je
prikazal film o izdelavi kopije mamutovega
oklja.
Leto{nja razstava nam je izredno lepo
uspela, bolj ali manj aktivno so sodelovali
skoraj vsi ~lani kro`ka in s svojim zares
zavzetim delom prav lepo predstavili svojo
ob~ino oziroma Osnovno {olo KomendaMoste. Kar nekaj obiskovalcev je menilo,
da bi si zaslu`ili nagrado kot najlep{e
urejen razstavni prostor. Hvala, ker vas
lahko uvr{~amo med na{e prijatelje, ki nam
pomagajo pri na{em delu.
Za kro`ek Kamenkost
mentor Edo Grm{ek
pa dokaj velik kip mamuta. Profesor Daniel
Bezek iz Podgorja nam je z veseljem sam
dostavil nekaj eksponatov z razstave katero
sta s sinom Benjaminom v kletnih prostorih
{ole v Nevljah postavila ob 60. obletnici
odkritja okostja. France Stele z Gore pa
nam je podaril kar nekaj ostankov jamskega medveda ter ve~ kosov kamnitega
orodja ledenodobnega ~loveka. Mamuta in
~loveka ledene dobe smo predstavili v treh
vitrinah, v eni pa nekaj ve~jih kosov fosilov
in mineralov iz na{ih zbirk. Na{ razstavni
prostor sta lepo zapolnjevala kip mamuta,
ter pet 92x62 velikih plo{~ z predstavitvijo
arhivskih fotografij iz Nevelj pred sedemdesetimi leti. Kot vsako leto smo nudili pogled
na minerale skozi stereo lupo ter delili predstavitveni material na{e ob~ine. Kot novost
leto{njega leta pa je bilo hitrostno sestavljanje mamuta v obliki puzzle. V sodelovanju
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Opredeljevanje in
oblikovanje prostora
Julij je sicer `e pravi poletni mesec, vendar med aktualnimi dogodki po eni strani
razburjajo poletje politi~ni, po drugi pa vremenski. Junijski posvetovalni referendum
na primer nekako {e vedno odmeva, saj
razpolovljena osrednja slovenska regija tudi
ni tista re{itev, ki sta jo doslej `e zagovarjala
ob~inska sveta Kamnik in Komenda.
Kako komentirate dosedanje razprave,
stali{~a in predlagane re{itve o pokrajinah?
»Ob~inski svet je na seji junija ponovno
sprejel sklep, da dr`avnemu zboru posredujemo pismo, v katerem ponovno poudarimo,
da smo tako v ob~ini Komenda kot v ob~ini
Kamnik za pokrajino, ki naj jo sestavljajo
ob~ine sedanje podjetne regije oziroma
tako imenovane severno ljubljanske ob~ine
in morebitne ob~ine, ki bi se `elele tej regiji
priklju~iti.
Tak{no na{e stali{~e je znano in tudi
poznano na{emu poslancu Rudiju Ver{niku,
saj ga je ob~inski svet sprejel `e 28. junija
lani in od takrat ni bilo spremenjeno. Zato
smo bili presene~eni, da na{ poslanec
s kamni{ko-komendskega obmo~ja v
dr`avnem zboru ni glasoval zanj. Po
meni dostopnih podatkih je podobno kot
na{e tudi kamni{ko stali{~e in osebno
mislim, da zato ostaja {e naprej obveza
poslanca in poobla{~enih v organih pri
demokrati~nem opredeljevanju, predvsem
pa pri odlo~anju.

Na{e stali{~e o regijah je `e ves ~as nedvoumno in obvezno. – Za koga
in kaj sploh je »svetovalni« referendum. - V na~rtovanem prostorskem
planu ni predvidenih blokovskih in druga~nih stanovanjskih naselij.
– Jeseni otro{ko varstvo za vse, v prihodnje pa prednostna naloga.
– Pomembni komunalni projekti.
Skratka, na{ega poslanca v dr`avnem zboru
v skladu s stali{~i ob~inskega sveta Kamnik
in Komenda pozivamo, da glasuje, tako
kot smo sklenili; torej, da ne podpiramo
druga~ne regije.«
Po posvetovalnem dr`avnem referendumu pa smo na junijski seji ob~inskega
sveta sli{ali v ob~ini za pobudo ob~inske
stranke SDS s predsedujo~im Pavlom
[midom za svetovalni referendum o
prenehanju gradnje stanovanjskih
naselij in blokov v ob~ini Komenda v
prihodnje.
»Najprej me presene~a, s katere strani
oziroma od koga prihaja tak{na pobuda
za referendum o pozidavi. Prav predlagatelj oziroma predsedujo~i stranke SDS v
ob~ini Komenda je namre~ eden od {estih
lastnikov zemlji{~, na katerih se trenutno v
na{i ob~ini pozidavajo najve~je povr{ine
z ve~stanovanjskimi objekti. Po lokacijskem na~rtu je na tem delu predvideno 15
ve~stanovanjskih objektov po 7 stanovanj in
{e 21 dru`inskih hi{, tako da samo tu lahko
pri~akujemo med 300 in 400 novih prebivalcev. Poleg tega prav predlagatelj s skupino
dedi~ev sku{a v novem prostorskem planu
dodatno zagotoviti pozidavo ve~je parcele
v izmeri pribli`no 1,5 hektara. Ta prostorski plan je sedaj v pripravi. To ka`e na
izkrivljeno, la`no demokrati~no oblikovanje

V {oli v Mostah bodo najmlaj{i od jeseni naprej v dveh preurejenih
prostorih zanje.
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prostora z mo~jo kapitala in z geslom: {e
mi, potem pa nobeden ve~. Tisti, ki so za
pobudo `e sli{ali in zadevo poznajo, odkrito
komentirajo, da je vse skupaj neokusno.
Kar pa zadeva konkretno stali{~e in zahtevo
predloga za referendum, pa lahko `e ta trenutek odgovorno zatrdim, da v oblikovanju
bodo~ega prostorskega plana ni prav nobenega predloga za novo blokovsko gradnjo ali druga~no novo stanovanjsko naselje.
Zato je predlog za referendum s tem v zvezi
za nas brezpredmetno vpra{anje. Lahko
pa razmislimo, da bi bile v sedaj veljavnem
prostorskem planiranju {e neizkori{~ene
pozidave s spremembo opredelitve v prihodnje spremenjene in zato ne bi bile ve~
mogo~e. Tako bi se tudi znebili o~itkov, da
so bile sedanje planske re{itve sprejete v
samostojni ob~ini, kar ne dr`i. Ve~ina teh
je bila namre~ sprejeta `e v osemdesetih
letih (in prej) minulega stoletja {e v okviru
ob~ine Kamnik.«
Da bo poletje {e naprej razburljivo,
obetajo bli`ajo~e se dr`avnozborske
volitve, vremensko pa je bila precej razburljiva nedavna nevihta, ki je katastrofalno uni~evala po obeh sosednjih
ob~inah Vodice in Kamnik, Komendo pa
kakor, da je po ~ude`u ob{la.
»Kar zadeva volitve bi rekel le to, da si tako
kot ob~an in kot `upan `elim, da bi se v

Na Kranjski cesti bosta zgrajena obojestranska plo~nika.
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na{em kamni{ko-komendskem volilnem
prostoru uspeli na eni in drugi politi~ni opciji znali tako dogovoriti, da bomo imeli v
naslednjem mandatu tudi dva poslanca. ^e
pa bo vsaka politi~na opcija spet predlagala
svojega, bomo nazadnje (spet) potegnili
kraj{o.
Kar pa zadeva zadnjo nevihto, nam je na
sre~o precej prizanesla. ^eprav je bilo
po{kodovanih kar nekaj objektov (predvsem je bila {koda na kritini in ponekod tudi
na ostre{ju, potrganih je bilo nekaj `ic ipd.),
te po{kodbe po obsegu niso primerljive s
po{kodbami v nekaterih sosednjih ob~inah,
predvsem v Vodicah in Kamniku. [koda je
tudi na polj{~inah in v gozdovih, vendar do
danes, ko se o tem pogovarjava, ti podatki
{e niso to~no znani. Po prvih podatkih je bilo
te {kode najve~ na ju`nem gozdnatem delu
ob~ine. Podatki se zbirajo in ~e bo potrebno
bomo solidarno ukrepali. Zahvalil pa bi se
gasilcem v ob~ini, ki so bili takoj v akciji za
pomo~ in ukrepanje, potem pa so pomagali
tudi v sosednji kamni{ki ob~ini.«
Poglejva {e malo na druga podro~ja
dogajanj v ob~ini. Kako je s sprejemom
novih mal~kov v varstvo?
»Vse poteka po programu. V {oli v Mostah
sta `e preurejena dva prostora za sprejem
46 novih prijavljenih in tako letos ne bo
te`av s sprejemom najmlaj{ih v varstvo. Je
pa otro{ko varstvo v prihodnje nedvomno
ena od prednostnih obvez in nalog v ob~ini.
Do jeseni 2010 moramo postaviti nov vrtec
z najmanj 12 oddelki.«
V juliju smo bili pri~a tudi komunalnim
delom in asfaltiranjem?
»Dela potekajo na urejanju plo~nika od
{portne dvorane proti centru, pripravlja pa
se gradnja plo~nika ob [midovem travniku
za obojestranski plo~nik na Gmajnici. V
centru na Glavarjevi bosta na dveh mestih
zgrajena tretja oziroma odstavna pasova.
Pri ob~ini na~rtujemo kro`no kri`i{~e, nov

oporni zid pa pod Glavarjevo bolnico. [e
letos je predvidena tudi gradnja obojestranskega plo~nika na Kranjski cesti proti cesti
Brnik – Moste. Posebej pa moram poudariti,
da bo do spomladi prihodnje leto s finim
asfaltom preplastena cesta od osnovne {ole
do Gmajnice.
Nazadnje pa `elim vsem ob~ankam in
ob~anom pred jesenskim nadaljevanjem
lepo in mirno poletje.«
Andrej @alar

Obvestilo o {tipendijah
Na podlagi Zakona o {tipendiranju
(Z[tip), (Uradni list RS, {t. 59/2007 in
63/2007-popr.) Center za socialno delo
Kamnik obve{~a vse dijake, dijakinje,
{tudente in {tudentke, da je ob uveljavitvi
zakona pri{lo do nekaterih sprememb.
Ministrstvo za delo, dru`ino in socialne
zadeve bo na svoji spletni strani, na
dr`avnem portalu e-uprava in v sredstvih
javnega obve{~anja objavilo javni poziv
kandidatom za dr`avno {tipendijo za {olsko, oziroma {tudijsko leto 2008/2009 v
za~etku meseca septembra.
V javnem pozivu bodo navedeni pogoji,
na~in vlo`itve vloge, dokumentacija, ki jo
mora kandidat predlo`iti in vloga sama.
Vlogo za dodelitev dr`avne {tipendije
kandidati vlo`ijo na Centru za socialno
delo Kamnik (w w w.mddsz.gov.si),
vlogo za Zoisovo {tipendijo pa kandidati
vlo`ijo na Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in {tipendij (www.skladkadri.si).
Za informacije o {tipendijah lahko pokli~ete
na Center za socialno delo Kamnik v ~asu
uradnih ur (pon.: 8:00-12:00 in 13:00-15:00,
sre.: 8:00-12:00 in 13:00-17:00, pet.: 8:0012:00) in sicer Matejo Tatjano Lah na tel.
{t.: 01/830-32-83 in Elizabeto Pristav
Bobnar na tel. {t.: 01/830-32-92.

Zaradi neurja je na hipodromu v nedeljo odpadla konjeni{ka
prireditev. Veter je polomil nekaj dreves, potrgal elektri~ne `ice in
po{kodoval strehe.
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Turisti~no dru{tvo Komenda
organizira

enodnevni izlet na Kras
v soboto, 4. 10. 2008.
Odhod je ob 7.0 0 izpred
parkiri{~a za Ob~ino Komenda.
Program izleta
Ogled
Kleti z degustacijo in malico,
Kosovelove doma~ije,
Voja{kega muzeja,
Botani~nega vrta,
Pr{utarne.
Pozno kosilo in zabava
Cena izleta je 20,00 EUR + ~lanarina
za leto 2008 (6,00 EUR)
Za prijavo in denar so vam na voljo:
Vid Koritnik - 051/688-705, [tefan
Kern - 041/991-466 in Ur{ka Brem{ak
- 031/385-123. Prijave bomo zbirali do
zapolnitve vseh prostih mest.

Zahvala
V nedeljo, 13. julija, je tudi na{ dom
prizadejalo neurje, ko je mo~an veter
odnesel del strehe na stanovanjski hi{i in
podrl drevo na gospodarsko poslopje. Za
takoj{njo pomo~ se iskreno zahvaljujem
komendskim gasilcem na ~elu s predsednikom Matja`em Smolnikarjem, sosedu
Francu [pruku in za hitro popravilo strehe
Egonu [tebetu s sodelavci iz Tesarstva
[tebe v Mostah.
Metod Grkman z dru`ino

Plo~nik od {portne dvorane proti centru, do spomladi pa bo s finim
asfaltom preplastena cesta od osnovne {ole do Gmajnice.
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Volitve 2008
Uredni{ki odbor Glasila ob~ine Komenda Aplenca je na seji 17.
julija 2008 sklenil, da pred leto{njimi dr`avnozborskimi volitvami
21. septembra ne bo iz{la posebna predvolilna {tevilka glasila
Aplenca. Bo pa zato redna {tevilka Aplence iz{la 17. oziroma 18.
septembra.
V redni {tevilki bodo lahko kandidati za poslance ali stranke
objavili tudi predvolilna BARVNA oglasna sporo~ila. Predvolilna
BARVNA oglasna sporo~ila pa bodo PLA^LJIVA. Najmanj{a
velikost sporo~ila bo ¼ strani, lahko pa ½, ¾, 1/1 stran ali ve~ja.
Cena za barvno oglasno predvolilno sporo~ilo na ¼ strani je 100
EUR +DDV, ½ strani je 170 EUR + DDV, ¾ strani 270 EUR+ DDV,
1/1 stran je 340 + DDV.
Predvolilna oglasna sporo~ila kandidati in stranke ne morejo
objaviti v vsakomese~ni redni ~rnobeli ~etrtini strani, ki je v vsaki
{tevilki Aplence na tako imenovani politi~ni strani.
Pla~ljivo barvno predvolilno oglasno gradivo za objavo v Aplenci
morajo naro~niki poslati na naslov urednistvo.gokkomenda.si
najkasneje do vklju~no 1. septembra. K naro~ilu morajo pripisati
naslov naro~nika in pla~nika predvolilnega barvnega oglasa.
@REBANJA vrstnega reda objavljenih oglasov pred objavo NE
BO. Ra~un bodo naro~niki dobili takoj po naro~ilu, poravnati pa
ga bo potrebno najkasneje do 10. septembra, sicer predvolilni
oglas ne bo objavljen.
Stranke in liste v ob~ini morajo prav tako redne politi~ne prispevke
(ne predvolilne oglase) na redni ~rnobeli politi~ni strani oddati
najkasneje do vklju~no 1. septembra. Informacije na Urednistvo.
gokkomenda.si ali Andrej @alar GSM 031 636 699.
Andrej @alar, odgovorni urednik
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Razpis svetovalnega
referenduma
Na 10. seji IO SDS Komenda dne, 17. 6.
2008 smo se z desetimi glasovi za in enim
vzdr`anim odlo~ili, da zahtevamo razpis svetovalnega referenduma, na katerem bodo ob~ani lahko izrazili svoje mnenje o
mno`i~ni pozidavi na{e ob~ine s stanovanjskimi naselji in bloki.
Gospod `upan je na na{o pobudo odgovoril, da imamo za na{o
zahtevo legitimno pravico, da pa se mu zdi ta referendum nepotreben. Mi se s tem ne strinjamo in bomo vztrajali pri izvedbi
tega referenduma. Menimo, da je {e posebej pomemben zdaj,
ko smo v postopku oblikovanja in sprejemanja ob~inskega prostorskega na~rta, kajti izvedba tega na~rta bo veliko la`ja in manj
konfliktna, ~e bo temeljila na referendumski volji ~im ve~jega
{tevila ob~anov. Oblikovali smo naslednje kratko in jasno referendumsko vpra{anje:
»ALI STE ZA TO; DA V BODO^EM PROSTORSKEM NA^RTU
OB^INE KOMENDA NA^RTUJEMO NOVE ZAZIDLJIVE
POVR[INE ZA GRADNJO STANOVANJSKIH NASELIJ IN BLOKOV?« »ZA« »PROTI«
Referendumski izid se ugotavlja za celotno referendumsko
obmo~je v Ob~ini Komenda.
Iz vpra{anja je razvidno, da se referendumsko izra`ena volja ne bo
nana{ala na lokacijske informacije izdane od strani na{e ob~ine na
podlagi zdaj veljavnih prostorskih aktov, torej ne zadeva zemlji{~,
ki so `e zdaj zazidljiva, kaj {ele tistih, ki so v postopku sprejemanja
lokacijske dokumentacije ali gradbenega dovoljenja. Prav gotovo
se tudi ne ti~e bodo~e gradnje posami~nih stanovanjskih stavb
na{ih ob~anov. Mislim, da vsi vemo, kako zgleda stanovanjsko
naselje ali blok.
Pavel [mid,
predsednik OO SDS Komenda

Spo{tovani sokrajani!
V Moste sem se priselil leta 2001, da se umaknem mestnemu
vrve`u in `ivim umirjeno `ivljenje na pode`elju. Nekaj ~asa je tudi
bilo videti tako, kasneje pa sem bil dobesedno {okiran. Kot gobe
po de`ju so zrasli bloki in obrtno-poslovne cone. Ko se sedaj
v~asih peljem s kolesom po Mostah in opazujem okolico, mi niso
prav ni~ v{e~ te umetne tvorbe, ki po mojem mnenju sem sploh
ne spadajo in kvarijo izgled kraja. ^udi me, da je ob~ina dovolila
izgradnjo teh tujkov v takem lepem okolju. Menim namre~, da to
sem ne spada in moje mnenje ni osamljeno. Novi bloki pomenijo
tudi veliko {tevilo novih prebivalcev. Potrebno je zagotoviti ustrezno infrastrukturo ({ole in vrtci, ceste, trgovine, zdravstveni
domovi...). Dejstvo pa je tudi, da velike mno`ica novih prebivalcev
(cca. 2000 v Mostah) pomenijo tudi spremembo v miselnosti
prebivalcev in ne nepomembno volilno bazo, ki bo v bodo~nosti
{e kako spreminjala podobo na{e pokrajine. Kje pa so {e razne
novo nastajajo~e industrijske cone in posamezna podjetja (npr.
transportna). In pa seveda mo~no pove~an promet. Posledice
take nespametne politike so `e vidne pri prometu, kjer po na{i
ulici vozijo te`ki kamioni ({leparji), kljub prepovedi. Med letom je
na{a ulica ob konicah obvoznica mimo glavne ceste, da le ste`ka
pridemo nanjo. Ob poletnih mesecih pa imamo {e podiranje
hitrostnih rekordov z motorji. Kaj pa varnost na{ih otrok, starej{ih
ob~anov in ob~ank ter vseh ostalih sodelujo~ih v prometu? Ko sem
se pred nekaj dnevi pogovarjal s starej{o gospo, mi je poto`ila,
da bloki ne sodijo k nam in da se mora taka pozidava nehati!
Sli{ati je bilo tudi `e govorice o tem, da se pripravlja referendum
o prihodnosti na{e ob~ine in ustavitvi zidave blokov za vsako
ceno, dokler ne bodo re{eni cestni obvozi za naselje Moste. Kaj
pa vi mislite?
Damir Salajko,
Moste 19, 1218 Komenda
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Ni nam treba
obljubljati zaradi
volitev
Zadnje neurje v sredini meseca julija, ki
je komendsko ob~ino k sre~i deloma ob{lo in za sabo ni pustila
takega razdejanja kot v Kamniku, je ~lane z Liste TRN ponovno
spomnila na zadani porgram, s katerim smo {li na volitve.
Marsikaj smo iz na{ega predvolinega programa, ki smo si ga zadali, pomagali tudi izpolniti v ob~inskem okviru. Na{ ~lan z Liste,
Mirko Kepic, je veliko pripomogel k temu, da je zdrava pitna voda
pritekla iz pip od Kri`a do Nasov~ in od Komendske Dobrave do
Slevca, vsa ob~ina pa se postopoma opremlja s kanalizacijo.
Nadalje smo tudi zapisali: Nevarne zra~ne elektri~ne vode, ki
so ob~utljivi na vremenske razmere in obenem kazijo okolje, je
potrebno zamenjati z zemeljskimi kabli, tako kot so to naredili
v novem naselju v Komendi in jim ob neurjih s strelo ni treba
izklapljati elektri~nih naprav.
Prav zadnje neurje, ki na `alost verjetno zaradi velikih sprememb
naravnega okolja po svetu, ni bilo zadnje in tudi najhuj{e ne, nas
opominja, da moramo do konca na{ega mandata, ki bo potekel
~ez dobri dve leti, pospe{eno delati na tem, da bodo {li vsi energetski in komunikacijski vodi pod zemljo, da ne bomo ob {kodi
nastali med neurjem, pla~evali {e {kodo, ki se ji sicer da izogniti.
Saj {koda ne predstavlja le potrganih vodov, ampak tudi izpad
proizvodnje in izpad komunikacij, ki predstavljajo vse ve~ji dele`
v gospodarski rasti.
Za Listo TRN,
Baldomir Krem`ar

POLITIKA
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Dobrodelnost
– veli~ina ljudi
Spo{tovane ob~anke, spo{tovani
ob~ani!
V Ob~ini Komenda smo bili pri~a enemu od lep{ih dogodkov,
kar se jih lahko zgodi med ob~ani in sova{~ani. Zbudil se je duh
dobrodelnosti, ki tako ali tako tli v du{ah ve~ine dobrih ljudi.
Formiran je bil odbor oziroma iniciativna skupina, ki je izpeljala
»dobrodelno akcijo zbiranja sredstev za nakup inzulinske ~rpalke
s senzorskim sistemom za enega od u~encev O[ Komenda
Moste«. Na pre~udovito soboto se nas je na {olskem dvori{~u
zbralo izjemno {tevilo ljudi. Tistih ob~ank in ob~anov, ki smo
bili pripravljeni sodelovati v akciji in s tem prispevati v sklad za
nakup prepotrebne naprave, ki bo otroku in star{em spremenila
`ivljenje.
Zakaj se sploh ogla{am v tem politi~nem ~lanku, na tako temo?
Zato, ker je prav, da ljudje vedo, kak{no mnenje imam kot predsednik odbora in, da vedo, da se v okviru AVP pri Socialnih demokratih
posve~a izjemna pozornost tudi podro~ju zdravstva in sociale.
@elimo, da bi prihodnja vlada problemom ohranitve javnega
zdravstva namenila {e ve~jo te`o. Popolna privatizacija zdravstva
bi pomenila izjemne razlike med ljudmi, vemo pa, da bolezen in
nesre~a ne izbirata med nikomer.
E po{ta: sdkomendagmail.com
Roman Dobnikar, predsednik OO SD Komenda,
Regijski koordinator za Ob-Ljubljansko regijo

Kak{na je prihodnost
kr{~anske
demokracije?
V teh dneh, ko se v javnosti pojavljajo {tevilne ankete, me
mnogi spra{ujejo, kak{ne so mo`nosti Nove Slovenije na
leto{njih dr`avnozborskih volitvah. Vsem brez zadr`kov
odgovorim, da zelo dobre! Na njihovo za~udenje jim nato
pojasnim, da je kr{~ansko demokratska stranka, kakr{na je
Nova Slovenija, najve~ja stranka
v Nem~iji in tudi v izredno liberalni
Nizozemski. Zato ni razloga za
dvom, zakaj se ne bi mogla Nova
Slovenija `e ~ez nekaj let uveljaviti kot glavna stranka v Sloveniji.
Veliko prilo`nost vidim zlasti v na{i
mladi generaciji, saj ima mo`nost
razbliniti neupravi~ene negativne
predsodke, ki se dr`ijo kr{~anske
demokracije na slovenskem. Nova
Slovenija je v prvi vrsti nosilka
tistih dru`benih vrednot, ki imajo
v Evropi osrednje mesto. Ne
smemo pozabiti, da so kr{~ansko
demokratske stranke po drugi
svetovni vojni ravno na osnovi teh
vrednot vzdignile zahodnoevropsko dru`bo iz ru{evin. Prav tako
so bile kr{~ansko demokratske stranke tiste, ki so spro`ile proces
zdru`evanja Evrope in postavile temelje dana{nji Evropi. Bistvo
uspeha kr{~anske demokracije pa je politi~na orientacija, ki uveljavlja pravo mero tr`nega gospodarstva in socialne varnosti, hkrati
pa goji pozitivne vrednote, ki dru`bo povezujejo. Prepri~an sem,
da je to formula za uspeh v slovenski politiki v prihodnjih letih.
Matej Tonin,
kandidat NSi za poslanca v kamni{kem volilnem okraju
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Aktivnosti
ob~inskega odbora
SLS iz Kamnika
Ob~inska odbora SLS iz Kamnika in Komende sta se `e v lanskem
letu dogovorila, da na leto{njih volitvah v dr`avni zbor kandidirata
skupnega kandidata iz ob~ine Kamnik. Pred 4 leti je bila skupna
kandidatka dr. Marta Ciraj, ki je dosegla lep volilni rezultat in malo
je manjkalo, da ni ob~ina Komenda in z njo tudi Kamnik dobila
svojega poslanca iz Slovenske Ljudske Stranke, kar bi bilo prvi~
v zgodovini parlamentarne zgodovine v Sloveniji. Res pa je tudi,
da je bila SLS v Kamniku in Komendi `e ve~krat tik pred uspehom izvolitve svojega kandidata za poslanca v 10. volilni enoti v
1. volilnem okraju.
Za leto{nje volitve smo se odlo~ili, da sem jaz, Franci Ore{nik,
skupni kandidat za poslanca v dr`avni zbor republike Slovenije.
Tako sem skupaj s ~lani ob~inskih odborov SLS iz Komende in
Kamnika 11. junija pripravil predavanje v ob~ini Komenda, na
katero sem povabil psihologa Radovana Zupan~i~a, ki je predaval o pani~ni motnji, stresu in socialni fobiji. Predavanje je bilo
tudi posneto in je bilo predvajano na kabelski televiziji. 20. junija
smo v kamni{ki knji`nici gostili predavanje o medgeneracijskem
sredi{~u v Komendi. O zanimivem projektu ob~ine Komenda sta
govorila prof. Ramov{ in Viktorija Drolec. Prisotne je zanimalo
prav vse in prof. Ramov{ nam je natan~no pojasnil, kaj pomeni
besedna zveza medgeneracijsko sredi{~e in ka{no funkcijo v
`ivljenju opravlja.
Franci Ore{nik,
predsednik OO SLS Kamnik

Na{a sedanjost in
prihodnost!
Prostorska politika in z njo povezana
okoljska problematika, politika zaposlovanja ter politika
re{evanj medgeneracijskih napetosti so po mojem mnenju
najpomembnej{e teme, ki bodo poleg zdravja vplivale na na{a
`ivljenja v prihodnje. Test pravi~nosti in po{tenosti bo opravljen
v uravnote`enem razmerju upo{tevanj javnih interesov pred interesom kapitala.
Lai~no opazujem dogajanja in spremembe v @ejah, kjer `ivim.
Cestni promet se nevidno in mo~no pove~uje. Vdor kontejnerskih
objektov se je `e groze~e pribli`alo naselju. Ozra~je je nasi~eno s
prahom in raznimi delci, kar je mo~ zaznati med dihanjem. Hrup je
~edalje bolj prisoten zaradi pove~anega zra~nega prometa.
Vse to, menim, je posledica podcenjenega spo{tovanja prodanih
zemlji{~ in pritiskov investitorjev. Pritiski na cenej{e zazidljive
povr{ine vplivajo, da se gosti nasilno sobivanje na eni strani,
saj poru{eno ekspanzijsko neravnovesje vna{a nove parametre
zahtev od nas vseh.
Po drugi strani bi pri~akovali kvalitetnej{e javno dobro. Komenda
ima s svojo dobro strate{ko pozicijo za stanovanjsko, podjetni{ko
poslovno dejavnost o~itno {e apetite, zato lastniki zemlji{~ na
vas je odgovornost, da za~nete mnogo bolje ceniti in po mnogo,
mnogo vi{jih cenah prodajati ta ko{~ek raja.
Cilj seveda ne sme biti upo~asnjen razvoj, temve~ premi{ljeni,
pametni koraki
kvalitetne pozidave in upo{tevane nekatere temeljne zahteve
lokalne skupnosti.
Pa `al in na `alost do`ivljamo dehumanizacijo ~loveka in
narave!
Vesna @ivadinov [tebe,
LDS ob~inski odbor Komenda, www.komenda.lds.si
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Tudi Komend~ani udele`eni v predsedovanju EU
Iz dru`ine Ciraj so bili v predsedovanje vklju~eni kar trije, torej polovica dru`ine: Anja Marija, Jo`ef in Marta.
Vsak v svoji vlogi in na svoj na~in. Postavili smo jim enaka vpra{anja, na katera so nam z veseljem odgovorili.
... Nadaljevanje iz prej{nje {tevilke
Drugi dragocen dogodek. Za uvod povem,
da sem slu`boval v [vici, ko je bil tam
referendum o vstopu [vice v Schengen. V
~asu na{ega predsedovanja je [vica imela
ocenjevanje (Schengenska evalvacija) prav
v Moskvi pod na{im predsedovanjem.
Po tem mi je {vicarski diplomat dejal, da se v
[vici prav ukvarjajo s fenomenom Slovenije.
Prej se je [vica bala, da se bo kot majhna
dr`ava v EU utopila v morju velike skupnosti
in velikih sosedov. »Ko pa gledamo vas - Slovenijo, ki ste se morali sami s svojo pridnostjo
in iznajdljivostjo znajti in dokazati, vemo, da v
EU ni~ ne poklanjajo, a ste Slovenci dosegli,
da ste prvi dobili Euro, kar za nas [vicarje
pomeni posebno odliko; in postali ste prva
predsedujo~a dr`ava od novih ~lanic. Menimo, da je va{e predsedovanje izjemno,
saj ho~ete zbrati vsa mnenja in {ele potem
predlagate kompromisne in realno sprejemljive sklepe. Vsaka ~ast!«
Marta: V moji skupini smo imeli skupaj {est
formalnih in dve neformalni seji; podobno
tudi v dveh skupinah, ki so jih vodili moji
sodelavci, razen v eni, kjer je bilo sej {e
ve~. Priprava vsake seje zahteva veliko
dela, saj je zanjo zadol`eno predsedstvo.
^love{ki viri v Sloveniji so `e zaradi malega
{tevila ljudi zelo omejeni. Enako zahtevne
seje smo med slovenskim predsedovanjem
pripravljali z ekipo dveh do najve~ treh ljudi,
medtem ko so jih imeli pred nami Portugalci
ali jih bodo imeli za nami Francozi po osem
oziroma deset. Ob dobri organizaciji pa
so kolegi iz drugih dr`av zelo pripravljeni
sodelovati. Tako smo na primer za pripravo
enega izmed najpomembnej{ih dokumentov povabili k sodelovanju vse dr`ave, ob
tem pa smo imeli z eno od njih pred tem
dogovor o sodelovanju. Odziv je bil zelo
dober, tako da smo delo lahko razdelili med
sedem dr`av. Ta na{a odprtost je zbudila pri
kolegih spo{tovanje, medtem ko smo kot
predsedujo~i la`je dosegali dober rezultat.
Torej smo pridobili oboji. Drug primer je bil na
mednarodnih pogajanjih v @enevi. Predsedstvo mora zastopati Evropsko unijo in
obi~ajno predsedstva uporabijo to mo`nost,
da govori samo predstavnik predsedstva.
Moja odlo~itev, kot predsedujo~e, je bila,
da bom v imenu predsedstva uvodoma
povedala le skupno stali{~e, nato pa sem
pozvala dr`ave, naj ga po svojem vedenju
in znanju dopolnijo in dodatno utemeljijo,
~e to `elijo. Za to sem se odlo~ila, ker sem
bila seznanjena, kako so se dr`ave pripravljale na to sre~anje in sem vedela, da lahko
dodajo {e veliko ve~, saj so njihova stali{~a
nastajala `e pred slovenskim predsedovanjem in bodo le dodatno okrepila stali{~e
EU. Tako smo bili pri delu zelo uspe{ni. Na
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koncu se mi je predstavnik Nem~ije pri{el
prav ganjeno zahvalit za dovoljenje, da so
smeli tudi oni izra`ati stali{~a. Na zadnji seji
sem do`ivela pohvalo, ki sem je bila posebej
vesela. Predstavnica Evropske komisije, ki je
zelo {iroko razgledana in v svetovnem merilu
zelo cenjena, predvsem pa zna biti tudi zelo
kriti~na, je izrazila slovenskemu predsedstvu
zahvalo za “briljantno predsedovanje”.
4. Ali ste se ~esa novega nau~ili v tem
delu?
Anja Marija: Pol leta predsedovanja Svetu
EU in polletne priprave na to obdobje je
zame nepozabna izku{nja. Nau~ila sem se
zelo veliko. Obi~ajno
se ~lovek v svoji
prvi zaposlitvi nekaj
~asa uvaja, v mojem primeru so me
vrgli v vodo in sem
morala za~eti plavati oziroma odli~no
plavati `abico, kravl,
delfin~ka... ^eprav
je bilo zelo naporno,
sem izkusila tako veliko novih stvari, spoznala diplomatsko delo
od blizu, imela konkretne odgovornosti,
spoznala izjemne ljudi in postala doma~a s
parketom EU. Pri vsem tem pa me je v te`kih
trenutkih pokonci dr`al ob~utek, da je sedaj
~as, ko lahko s svojimi konkretnimi dejanji
tudi jaz dodam svoj del~ek k izbolj{anju
~lovekovih pravic v svetu. Te pol leta je bila
Slovenija resni~no v sredi{~u pozornosti
in je lahko odlo~ala o aktivnostih EU. Vsak
posameznik v skupini predsedovanja je imel
dolo~en vpliv.
Jo`ef: Starej{i kolega mi je svetoval, naj
med vodenjem konzularnega sre~anja
dam prilo`nost predstavnikom dr`av, da
tudi spregovorijo. ^e zgleda {e tako jasno,
kak{en je sklep, mora predsedujo~i na koncu
potegniti bistvo in
razlo~no povedati,
kaj je bilo sklenjeno.
Je pa predsedovanje iz~rpavajo~e.
Ravno danes dopoldne, preden sem
od{el na pogovore v
rusko Ministrstvo za
zunanje zadeve, kjer
smo imeli kar naporen sestanek EU-RF, se mi
je za trenutek pojavila omotica, kakr{ne doslej nisem poznal. Tri leta mlaj{ega mojega
slovenskega kolego je tu v Moskvi pred tedni
posadilo na sede`, da za nekaj trenutkov
ni mogel ni~ ve~. Od stresa. Vse to delo v
zvezi s predsedovanjem je seveda velika
~ast in take prilo`nosti vsaj 14 let ve~ ne bo,

vendar upam, da mi ne bo treba nikoli ve~
toliko dodatno brezpla~no delati. O~itno je
pol leta tudi okvir, ki ga telo v takem tempu
{e zmore prenesti. Kadar je posebej napeto,
potem ~lovek pomisli tudi na to. Namre~ po
ambasadah smo predsedovanje dobili kot
dodatno delo k rednim obveznostim.
Marta: Zaradi mno`ice nalog, ki bi morale
biti opravljene isto~asno, ali pa bi se bilo
treba isto~asno nahajati na ve~ mestih, je bilo
v~asih zelo napeto. V takih trenutkih se je bilo
treba zbrati in dolo~iti prioritete, se umiriti,
urediti mo`gane in potem smelo nadaljevati. Nau~ila sem
se, da je mogo~e
mirno in uspe{no
re{iti vsako situacijo, dokler smo
`ivi in zdravi. @e na
prvem zasedanju
sem do`ivela
presene~enje: pripravljala sem se,
da bom predsedovala v angle{~ini. Pa so mi tik preden
smo pri~eli sejo, povedali, da bomo imeli
prevajanje in da je torej mo`nost, da govorim v sloven{~ini. Izku{ena kolegica mi
je svetovala, naj raje tega ne naredim, ker
bom me{ala jezike in naj raje torej govorim v angle{~ini, kot sem se pripravljala.
Kot ponosna Slovenka sem se, ne glede
na nasvet, odlo~ila govoriti v sloven{~ini.
Sejo, dolgo sedem ur, sem kljub pripravi v
angle{~ini, brez napake vodila v materinem
jeziku. Morda se komu nenavadno sli{i, da bi
to lahko bila te`ava, vendar ko to preizkusi{,
vidi{, d aje druga~e. Na treh naslednjih sejah
se mi je zgodilo ravno obratno. Morali smo
torej biti pripravljeni na presene~enja, ki jih
je bilo treba znati obvladati. Ugotovila sem
tudi, da je vodenje 27 dr`av in Evropske
komisije popolnoma primerljivo z vodenjem
sej s samimi Slovenci, kajti ljudje smo si zelo
podobni, ne glede na narodnost. Mo~na
volja, strokovnost, spo{tovanje razli~nih
pogledov, prijazen in strpen odnos rodijo
podobne rezultate povsod. Glede na to, da
imamo doma {e prvo{olko, za katero je bilo
ob veliki odsotnosti ve~ine dru`inskih ~lanov
treba poskrbeti, je bila potrebna tudi zelo
dobra organizacija dru`ine. Tudi to smo z
dobro voljo uspe{no re{ili. Naredili smo na~rt
za celotno obdobje predsedovanja. Tako
je na primer mo` pri{el na dopust, da se je
popolnoma posvetil Viti Marti, medtem ko
sem bila jaz teden dni v Bangkoku. Pri tem
smo se kot dru`ina med seboj le {e dodatno
povezali. Eden mojih lep{ih dogodkov je bil,
ko sva se s h~erko Anjo Marijo, ki je bila z
njeno ekipo v drugem hotelu, na ve~er pred
mojo prvo sejo sre~ali v Bruslju in je pri{la k
meni na obisk in na klepet.
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Ko se narava razjezi
V nedeljo, 13. julija, ob 14.30 se je tudi nad Komendo razdivjalo neurje.
Huda ura, ki so jo poznali `e na{i predniki
in jo pregovorno zapisali, se je v nedeljo,
13. julija, zgodila ob 14.30. Prav takrat, ko bi
se morala na hipodromu za~eti konjeni{ka
prireditev.
Privr{alo je z jugozahoda, z vodi{ke strani,
lomastilo po strehah, drevju, elektri~nih
drogovih in napeljavah in spravilo vidljivost
na cestah pod oznako Stop.
Bilo je hudo. Na mali tribuni na hipodromu,
so sodniki in tehniki za izvedbo tekmovanja
trepetali, ali bo tribuna zdr`ala. In je;
namesto drevesa, ki ga je pri napetostnem
objektu prelomilo in je potrgalo daljnovodne `ice.
Kaj se je dogajalo na jugovzhodnem delu
ob~ine, v Mostah in Suhadolah, je razvidno
iz ponedeljkovega poro~ila mo{anskih
gasilcev, ki so {li po neurju takoj v akcijo.
Ko pa se je huda ura kon~ala, je bila prej

urejena prepoznavna slika, razmetana,
uposto{ena marsikje v ob~ini.
A se je kaj hitro izvedelo, da jo je ob~ina
Komenda dobro prestala. Pri obeh sosedih
sta {oli ostali brez strehe. V kamni{kem
delu pa je bilo {e po nedokon~ni oceni 20.
julija blizu 10 milijonov evrov {kode. Tudi
gasilci Gasilske zveze Komenda so bili na
dnevnih akcijah re{evanja in pospravljanja
v kamni{ki
ob~ini.
Huda ura je bila res huda. Slovenija je v nekaj urah ostala brez celoletnega gozdnega
poseka. [tevilni so ostali brez polj{~in,
sadja, brez doma~ij... Komenda je imela
tokrat sre~o, naslovna slika na Glasilu
Aplenca pa vseeno potrjuje, da je bilo tudi
spomeni{ko varstvo nad kri{kim kozolcem
nemo~no, ko se je narava razjezila.
A. @alar

Solidarnost tola`i
Pred leti tornado, lani to~a in povodenj,
slednja `e ve~krat, ~eprav v manj{i meri, v
zadnjem obdobju, letos orkansko neurje …
Tudi to je podoba na{e ob~ine. Tista, ko si
~lovek mr{~i ~elo od skrbi, kaj sploh lahko
naredi, da to prepre~i ali vsaj ubla`i, vendar
ne najde pravega odgovora.
V teh dneh, ko strokovnjaki ocenjujejo
{kodo, ki jo je povzro~il kratkotrajen naliv
s silnim vetrom v nedeljo, 13. julija, popoldne, hkrati ponujajo tudi odgovore, kako
in kje zidati hi{e in gospodarska poslopja,
predvsem pa kak{no kritino izbrati; da
bo treba zavarovati poljske pridelke, pa
sadovnjake, vinograde…
Opozarjajo, da je Slovenija nevihtna
de`ela in da je treba s podobnimi pojavi
ra~unati tudi v prihodnje. Vlada je pripravila
najnujnej{e ukrepe, da bi vsaj malo ubla`ila
stisko najhuje prizadetih ljudi. Dobrodelne
organizacije hitijo s prvo pomo~jo, vabijo
ljudi k dare`ljivosti. Spet so se izkazali
gasilci; med njimi tudi iz na{e ob~ine. Ne
le pri odpravljanju posledic neurja pri nas,
marve~ {e posebej v sosednji kamni{ki
ob~ini. Najprej pa ljudje sami, sosedi
in drugi va{~ani, ki so hiteli pomagati
o{kodovanim sova{~anom, sorodniki, vsi
tisti, ki vidijo ~loveka v nenadni stiski, mu
ponudijo svojo roko, znajo najti pravo,
tola`ilno besedo, odprejo srce pa tudi denarnico, preskrbijo, kar je potrebno, da se
`ivljenje spet ~im prej vrne v bolj ali manj
obi~ajne tirnice. Ne ve~ nekdanje, marve~
z novo izku{njo.
Strah, nemo~, ob~utek majhnosti in
neu~inkovitosti pred silami narave, ko se
te, kot 13. julija, zdivjajo nad Slovenijo.
Ko orkanski veter v nekaj minutah izruje

debele smreke, jih prelomi na razli~nih
vi{inah, razme~e eno ~ez drugo, pa tudi
drugo drevje, kar se je dogodilo v skorajda
idili~nem svetu ob reki P{ati in v gozdovih
pod Hosto, ki te dni ka`ejo svoj nadvse
`alostni obraz. Tak{nega, da se ~loveku,
ki mu je drag gozd, ljuba narava, res milo
stori, kar ne more verjeti, se spra{uje, zakaj
se je tako zgodilo z njemu tako ljubim koncem narave. Vendar ni ~asa za spra{evanje,
premi{ljevanje: ~im prej je treba odstraniti
posledice neurja, popraviti po{kodovano
streho na hi{i, gospodarskem poslopju, jih
tako zavarovati pred novimi neurji, odstraniti s poti in pospraviti podrto drevje. In
potem ~lovek za~uti, da v vsakr{ni stiski ne
bo ostal sam, da so {e ljudje, ki mislijo na
druge, jim pomagajo v besedi in v dejanju.
Gmotna {koda bo `e popravljena, te`e bo
»zakrpati« {kodo v gozdovih, naravi, vendar
je najpomembneje bla`iti oziroma celiti
»~love{ko {kodo«: po{kodovan ali uni~en
napor tolikih let, odrekanj, prizadevanj,
smelih na~rtov…
Narava vra~a udarce za prizadejano ji
~lovekovo {kodo. Treba bo nekaj ukreniti, ne le sprijazniti se s tem. ^lovek bo
moral za`iveti v sozvo~ju z naravo, jo bolj
spo{tovati, biti do nje bolj prijazen, saj je
del stvarstva, narave, njen sooblikovalec
in soustvarjalec. Upati je, da mu bo potem
narava kazala prijaznej{i obraz, ~eprav je
ne bo mogel nikdar povsem ukrotiti, si jo
podrediti, ji ukazovati. Gre za en svet z
dvema obrazoma, so`itje, sobivanje, enost,
vendar razli~nost, eno v drugem, hkratnost
in so~asnost. Radost bivanja pa tudi minljivost. Zavedanje: sem samo ~lovek! Velik
in majhen!
Jo`e Pavli~

Po{kodovani gozdovi
na podro~ju ob~ine
Komenda
Julijska neurja so mo~no po{kodovala
slovenske gozdove. Med njimi je tudi 200
ha gozdov na podro~ju ob~ine Komenda,
v katerih je podrtih, izruvanih in polomljenih
3.000 m3 drevja.
Poleg gozdnega drevja so po{kodovane
tudi gozdne ceste in vlake. Na podro~ju
ob~ine Komenda so po prvih ocenah
po{kodovani 3 km gozdnih cest.
Tako gozdove kot gozdne ceste je treba ~imprej sanirati. Zaradi nevarnosti namno`itve
podlubnikov je potrebno najprej sanirati
po{kodovane gozdove iglavcev. Lastniki
po{kodovanih gozdov naj se ~imprej
obrnejo na Zavod za gozdove Slovenije,
Krajevna enota Kamnik (tel.: 01 83 91 946)
oziroma na pristojnega revirnega gozdarja
(Miha @nidar{i~ tel.: 041 657 268).
Pri se~nji in spravilu v po{kodovanih gozdovih, kjer polomljena in izruvana drevesa
le`ijo eno ~ez drugo ali pa so obvisela
na stoje~ih drevesih, je potrebna skrajna
pazljivost. Uporabljati je treba popolno
za{~itno opremo, to je: ~elada z glu{niki
in za{~itno mre`ico, za{~itni jopi~ in hla~e,
za{~itni ~evlji in rokavice. Motorna `aga
mora biti brezhibno delujo~a in vzdr`evana.
Tehnika dela v po{kodovanih gozdovih
terja posebno usposobljenost, zato naj se
tisti, ki je niso ve{~i, dela raje ne lotevajo,
ampak naj zanj pridobijo profesionalne
izvajalce. Za nasvete naj se obrnejo na
Zavod za gozdove Slovenije, najdejo pa
jih tudi na njegovi spletni strani (http://www.
zgs.gov.si/).
Pribli`evanje in gibanje po povr{inah s
po{kodovanim drevjem je smrtno nevarno,
zato naj se rekreativci in drugi obiskovalci
gozdov po{kodovanim gozdovom izogibajo.
Marijana Tav~ar, u. d. i. gozd.,
pomo~nica vodje odseka za
gozdnogospodarsko na~rtovanje,
Zavod za gozdove Slovenije,
Obmo~na enota Ljubljana
Tr`a{ka 2, Ljubljana
tel.: 01 241 06 22, 041 657 239
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Otro{ka folklorna skupina Avrikelj
pa so dobrodo{li
novi interesenti, ki
bi radi zaplesali v
folklorni skupini.
Vaje so enkrat na
teden v Osnovni {oli
Moste, pred nastopi
pa imamo vaje tudi
ve~krat. Doslej smo
`e nau~ili splet ljudskih plesov z naslovom Le plesat me
pelji. S plesi smo
najprej nastopili v
Mostah na prireditvi
Skupaj se imamo
fletno, na ob~nem
zboru DNNK v Planinskem domu Milana [inkovca na
Mladi plesalci so nastopili tudi na leto{nji Otro{ki veselici pri {oli v
Podbor{tu
in nazadnje
Mostah
{e 7. junija na Otro{ki
je
Lani je bila na pobudo Marjana Rozmana veselici pri Osnovni {oli Moste,«
ustanovljena Otro{ka folklorna skupina povedal Marjan Rozman.
Avrikelj, z ustanovitvijo pa so se strinjali tudi Mladi plesalci pa si v prihodnje `elijo
v Dru{tvu narodnih no{ na Komendskem ~imve~ nastopov, zato tudi `e vadijo drugi
splet plesov. Kmalu pa se bodo predstavili
in v O[ Komenda-Moste.
Na za~etku je imela skupina tri pare. Danes tudi v kostumih, ki jih ob podpori ob~ine
jih je {e enkrat toliko v skupini. »Vedno Komenda in Dru{tva narodnih no{ na Komendskem {iva Lidija Ke{nar.

Ve`ejo nas `e prijateljske vezi
Na{a folklorna skupina DU Komenda, se
je `e ~etrto leto podala na pot na Hrva{ko,
kjer z gorenjskimi plesi popestrimo njihova
praznovanja.
Kako prisr~no so nas pri~akali pred kulturnim domom. Tudi mize so slavnostno
oblo`ili z doma~imi izdelki: sadje, sladice,
mesne in mle~ne specialitete, solate z njihovih vrtov. Po dolgem potovanju vabljivo
in okusno.
Z gostitelji smo `e stari znanci. ^asa za
dru`enje in pote{itev radovednosti je premalo. Male pozornosti in izmenjava doma
izdelanih daril. @e smo morali na pot do
50km oddaljene Darde.
To je kraj ob meji, severno od naravnega

Opravi~ilo
V zadnji, 6. {tevilki Aplence, je bil na 20.
strani objavljen prispevek avtorja Jureta Debeljaka z naslovom Od pomnika do pomnika. Pri aktualiziranju teksta (objava je bila
namre~ na~rtovana `e za Aplenco {tevilka
5) je pomotoma pri{lo do preimenovanja
besedila iz prve v tretjo osebo, zato se avtorju Juretu Debeljaku, mentorjem oziroma
voditeljem in ~lanom Mladinskega centra
Mravlji{~e ter bralcem opravi~ujemo.
Za uredni{tvo Andrej @alar
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parka Kopa~ki rit. Tu `ivijo prebivalci ve~
narodnosti. Med vojno in po njej so mnogi
be`ali. @ivljenje je zamrlo, stavbe so bile
poru{ene ali po{kodovane. Po desetih letih
pa so se Mad`ari in Hrvati za~eli vra~ati,
neobremenjeni Srbi so ostali. Dru`no si
zdaj mo~no prizadevajo za obnovo stavb,
igri{~, predvsem pa za o`ivitev {portno
rekreacijskega in kulturnega delovanja.
Ob 18. uri smo se zbrali ob osnovni {oli,
ki je zelo slabo vzdr`evana, a se v njej
marsikaj dogaja. Tu se dru`ijo, ustvarjajo
tudi tisti, ki so `e zdavnaj odrasli {olskim
klopem.
Petnajst skupin razli~nih krajev je ponosno
stopalo ob instrumentalni spremljavi in
petju po ulicah do {portnega parka ob
jezeru.
Na velikem pokritem odru nas je pozdravil napis: 7 IVANSKA SMOTRA FOLKLORA –DARDA. Navdu{enje gledalcev je
nara{~alo. Prav vsako skupino so pozorno
spremljali. Tribune so bile zasedene. [e
posebej je bilo lepo, ko so se po nastopu
zbrale vse skupine in zaplesale.
Ob 23. uri smo se poslovili in odpeljali
nazaj na Veliko Kopanico, kjer so nas pri
gostiteljih `e ~akala skrbno pripravljena
le`i{~a. V ~etrtek smo se `e zjutraj poslovili.
Obljubili so nam, da se septembra sre~amo
na dnevu narodnih no{ v Kamniku.
Ana [tebe

Glasilo ob~ine Komenda 7/2008

Dedi{~ina odpira
svoja vrata
V sklopu projekta Trkamo na vrata
dedi{~ine smo na Centru za razvoj Litija
skupaj s predstavniki ob~in naredili izbor

kulturne in naravne dedi{~ine. Le te bomo
med seboj povezali ter pripravili nove
turisti~ne produkte in programe. Izbrali smo
to~ke dedi{~ine, ki so ustrezale kriteriju
edinstvenosti, kar se ka`e v avtenti~nosti,
posebnosti, vsebini, zgodovinski vrednosti
ter je zna~ilna za dolo~eno obmo~je. Poleg
tega mora vsaka izbrana to~ka biti »`iva«,
imeti mora svojega upravljavca oziroma
lastnika, ki skrbi za njeno vsebino, programe in urejenost.
V ob~ini Komenda smo raz{irili prvotni
nabor z naslednjimi to~kami: Glavarjeva
Komenda, Lon~arstvo Krem`ar Franc in
Kri{ki bajer. V sodelovanju s Turisti~nom
dru{tvom Komenda in Mladinskim centrom Mravlji{~e pripravljamo tudi turisti~ni
program, ki bo povezoval omenjene to~ke
ter omogo~al uspe{nej{e nadaljnje tr`enje
obstoje~e ponudbe. Pri tem bomo koristno
uporabili tudi rezultate dela ob~inskega
Odbora za kulturno dedi{~ino.
Vsaka od to~k v tej fazi projekta prejme
promocijski letak z opisom, v nadaljevanju
pa bodo pripravljene {e usmerjevalne in
informacijske tabele ter izdelana spletna
stran z opisom vseh to~k.
Mija Bokal, Center za razvoj Litija

Komenda ima turistom veliko ponuditi. Kri{ki bajer je ena izmed to~k
dedi{~ine.

Trkamo na vrata
dedi{~ine
Odprtje fotografske razstave detajlov vrat dedi{~ine v Srcu Slovenije s kulturnim programom v
okviru projekta
Sreda, 27. avgust 2008, ob 18. uri
na Gradu Bogen{perk
Vabljeni na dogodek, s katerim bomo
skupaj trkali na vrata dedi{~ine ter
simboli~no vstopili v Srce Slovenije.
Veselimo se sre~anja z vami,
sodelavci Centra za razvoj Litija

Aplenca
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Ni poti do cilja brez volje in dela
[ola v Mostah in te~aji v Komendi, kmetovalec, obrtnik, trgovec, ~lan in predsednik Konjeni{kega kluba, sejmar, ~astni ob~an...
Seznam v podnaslovu bi bil precej dalj{i, ~e bi
sku{ali na{teti vse, kar je Lojze Lah s Klanca
bil od mladih let naprej do danes. In zakaj bi
sploh na{tevali? Za~elo se je pravzaprav `e na
leto{njem spomladanskem sejmu, ko so mu
minister za okolje Janez Podobnik, Ciril Smrkolj,
ki je po tem postal predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice in `upan Toma` Drolec ob
odprtju sejma ~estitali za 70 let. Takrat je bila to
simbolika leto{njega leta za Lojzeta Laha. Potrditev pa je dobila tisto sredo, 18. junija, ko ga je
`upan Toma` Drolec s sodelavci iskal po ob~ini
in ga nazadnje na{el pri Ambro`u v Lahov~ah
na malici in {e enkrat, tokrat zares upravi~eno
potrdil ~estitko za Lojzetovih 70 let.
Za Lojzetovo `ivljenjsko zgodbo velja, da ni
prave poti brez volje in cilja. Ob bratu in {tirih
sestrah je ostal doma na Klancu na kmetiji. Po
{oli v Mostah si je v zimskih ve~erih s fanti in
dekleti na te~ajih v Komendi nabiral znanje o
kmetovanju, o `ivinoreji.
Do tridesetega leta, ko se je poro~il, je delal
doma. A zemlje je bilo premalo. Kmetovanje je
opustil in kot samouk je za~el s kova{tvom in
po letu 1968 kot obrtnik nadaljeval s kme~kimi
gumi vozovi, branami, kultivatorji za traktorje,
priklju~ki za prikolice z vozovi. Z devetimi zaposlenimi je postal poznan na jugoslovanskem
trgu (Novi Sad, Riko...) po izdelavi plati{~ za
kmetijske stroje, vili~arje...
»Velikokrat sem rekel, enkrat bo vendarle bolje.

Brez izku{enj in osnovnega znanja sem namre~
v praksi iskal pravilne re{itve in potrditve. Veliko
sem se u~il. Za kon~ne izdelke je bilo potrebno
orodje, ki smo ga sami razvijali in delali doma.

Zdravil kmalu ni ve~ potreboval, saj je imel
konja, postal pa je tudi predsednik Konjeni{kega
kluba. S tombolami je klub povezoval dru{tva
v Komendi in jim finan~no pomagal. Takrat so
delali tribuno, pridobivali zemlji{~e, kupili traktor
za stezo, urejali hlev...
»Sledila je osamosvojitev, ki je firmi odnesla
trg. Odlo~il sem se za trgovino in servisiranje
strojev. Za~ela se je nova pot, na kateri je od
za~etka naprej najve~ veljalo po{tenje. Kupci
na primer niso smeli vedeti za podra`itev, ~e
so nekaj naro~ili po stari ceni...
V klubu pa smo se sredi devetdesetih let lotili
prirejanja sejmov in danes je Komenda poznana
po Petru Pavlu Glavarju, konjeni{kih prireditvah,
sejmih in vse bolj tudi po poslovni coni.«

Lojze z vnu~ko – in na{a `elja: [e veliko
zdravih let!
Spominjam se, da smo na primer za~eli delati
kontakte za `arnice za RR Ni{. ^e si samouk,
potem znanje pridobiva{ dlje in veliko te`je. In
tako smo postopoma osvajali trg. Ob tem pa
ugotovi{, da ni prave poti do cilja brez volje
in dela.«

Danes je upokojen in ~astni ob~an. Dela pa,
kot pravi, naprej, da mu ni dolg~as. [e vedno
predseduje klubu in je motor pri sejmih in
konjeni{kih prireditvah v Komendi.
»Prosti ~as? Nekaj podobnega, kot v~asih
dopust. V vseh letih sem bil {tirikrat najve~ za
3 dni na morju. Ko pa sem po treh dneh pri{el z
morja, sem bil bolj utrujen, kot bi doma delal.«

Bili so stresni trenutki in zdravila; pa nasvet, naj
po~ne tisto, kar ga pomirja... In kupil je konja.
Vsak dan je bil za uro, dve na hipodromu, kjer je
`e sicer bil ~lan in tudi med ustanovitelji kluba.

Ob ~estitki za zdravje na jutri{nji poti pa je {e
enkrat potrdil, da je navada `elezna srajca:
»Podpora `upanovim prizadevanjem za hipodrom in center s trgovino. Naj to {e posebej velja
za dr`avo, ki jo zastopa Uravna enota!«
A. Žalar

brezrokavnike in klobuke. Ko se odpravijo na
svoja (skoraj `e tradicionalna) pota so tako prepoznavni, da jih na njihovih skupnih poteh stari
znanci ob poti `e kar komaj pri~akujejo. Vsako
leto se odpravijo v juliju mesecu na morje (ob
vsakem vremenu). Med potjo imajo svoje stalne
postojanke, kjer ohladijo motorje, pretegnejo
noge in zadovoljijo ostale potrebe.
Vsako leto se udele`ijo sre~anja starodobnikov
v sosednjih Vodicah, za katero najdejo predvsem zaradi odli~ne organizacije sre~anja same
pohvalne besede. Sosedje resni~no poskrbijo
za vse potrebno, da se udele`enci po~utijo
dobro in varno.
Prijateljske vezi utrjujejo z dru`inskimi pikniki
– saj so `ene tiste, ki morajo potrpeti, ko se
odpravijo na vsakoletni potep, pa je prav in lepo,
da se jim oddol`ijo. Milanu so prvi~ od svojega
obstoja pripravili presene~enje na poroki, ko so
mu pred cerkvijo pripravili slavnostni »{palir«.
To je postala stalna navada, ki le {e utrjuje
prijateljstvo med njimi, saj ta dru`ba veselih in
dobrovoljnih ljudi sama zase pravi, da se imajo
prav lepo.
So ~lani Slovenske veteranske avto-moto
zveze. Vsi motorji imajo certifikat o pristnosti
starodobnikov – saj res zaslu`ijo tak{no ime.
Vsi motorji so stari okrog 50 let, dva ali celo trije
med njimi pa so ta leta `e prekora~ili. Da se taka

»starina« usposobi in je zmo`na prevoziti pot do
morja in {e nazaj, je potrebno veliko dela in tudi
vlo`ena finan~na sredstva niso zanemarljiva.
S hvale`nostjo spregovorijo o svojem prvem
»motornem mentorju« - mehaniku Jo`etu Lapu,
ki jim je s svojim znanjem prvi pomagal pri usposabljanju malih konji~kov in jim {e vedno rad,
kljub spo{tljivim letom, prisko~i na pomo~. Brez
mehanika Milana Ciba{ka pa bi tudi zadrega s
pogonskim motorjem (morda tik pred odhodom na vo`njo) lahko postala nepremagljiva
tudi sedaj, ko veliko ve{~in obvladajo `e sami.
Rezervni deli? Se dobijo. Pri prijateljih z izmenjavo ali kar tako, prijateljsko.
Nezgode med potjo in okvare, ki nastajajo,
jemljejo s humorjem in dobro voljo v zakup.
Tudi, ~e `e v Ljubljani nastaneta dve okvari,
kot leta 2006, ko so imeli »prisilen postanek« tri
ure, ali pa ko so letos dan pred odhodom do
poznih ur »na noge spravljali« enega od tistih, ki
je na svojem sede`u naslednje jutro gospodarja
odpeljal na morje.
Pa {e to – med seboj se kli~ejo po samo njim
lastnih vzdevkih.
Ni kaj – prijetno je bilo klepetati z ljudmi, ki imajo
na obrazih nasmeh, ki jim {e take nezgode
predstavljajo zabavne prigode in ki ob prihodu
in odhodu znajo prijateljsko stisniti roko.
Tone Ogorevc

2KA /dvojka/
Ko sem prvi~ sli{al za to zdru`bo, sem pomislil,
da so to pripadniki navdu{encev za Himalajo in
za enega najvi{jih vrhov sveta (K-2). A sem se
krepko u{tel. Ni~ od tega. To je zgodba o mladih
ljudeh, ki jih `e od {olskih klopi in delovanja pri
mo{~anskih gasilcih dru`i prijateljstvo in veselje
do skupnega pre`ivljanja prostih uric ali dni na
poseben na~in. Zgodba ima skoraj komi~en
za~etek. Za~ela se je ob gostilni{kih pogovorih
o motorizaciji in motorjih, ki so bili pred petdesetimi leti »v modi« in so takrat predstavljali
vi{ek hitre mobilnosti. Beseda je dala besedo in
pobudnik sedanje dru`be Milan Letnar je domov
pripeljal prvi motor, razstavljen »na prafaktorje« v »{katli«. Nekaj ~asa ga je preva`al po dvori{~u
kar v samokolnici. Potem pa je ga »zgrabilo«
- kako bi bilo, ~e bi to »dvojko« - moped z dvema
brzinama in dodatnim pogonom na pedala,
sestavil in spravil v pogon. Re~eno – storjeno.
Prvih nekaj vo`enj v javnosti je bilo dele`nih kar
nekaj hudomu{nih pripomb, vzbujal je celo posmeh. Smeh prijateljev gasilcev in tudi kako pikro
ostalih, ki imajo vedno kaj pripomniti. Prijatelji so
zadevo razumeli druga~e in za~eli so premi{ljati,
da imajo tudi stare stvari svojo zgodovinsko
ceno in so vredne, da se jih ohrani.
Od prvega Milanovega sre~anja s starodobnikom – leta 1998, je minilo komaj eno leto, ko
so se mu pridru`ili {e trije ~lani. Sedaj imajo 11
~lanov, lastni prepoznavni znak, enake majice,
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Na vrsti so po~itnice ...
… najlep{i ~as pouka. Tako pravi pesmica; pa {e res je.
Tudi gasilska mladina se najbolj veseli
tedna, ki ga pre`ivijo v Savudriji. Nam pa
je vsako leto hudo, ko na morje ne moremo peljati vseh, ki so bili celo leto pridni,
delovni in tekmovalni. ^eprav jih peljemo
vsako leto ve~, kot dovoljuje dogovor, je
vedno kdo razo~aran.

ladjico, ki jih je popeljala na kraj{i
izlet. Tudi no~nega kopanja so bili
veseli. Najbolj pa so bili aktivni
zve~er, ko bi seveda morali iti spat,
da so za~inili ve~ere mentorjem,
da le-ti nebi imeli predolge proste
ve~ere.

Letos sta Ton~ Smrekar in Slavko Poglajen
v Savudrijo pospremila 15 otrok, Mojca
Krovinovi~ je imela 6 varovancev, Slavko
Tancek pa 9. Letovali so od 30. junija do
7. julija. Skupaj z Gasilsko zvezo Kamnik
je letovalo 112 otrok z 15 mentorji. Teden,
ki je potekal po dolo~enem redu, so si
popestrili z vragolijami v vodi, kjer so bili
najve~ pod vodo mentorji (»tunkanje«
starej{ih je veselje vsakega otroka), vsak
ve~er pa so potekale razne aktivnosti. Med
seboj so se pomerili v odbojki, nogometu,
med dvema ognjema, namiznem tenisu,
balinanju, pikadu. Najbolj zabavne pa so
bile igre brez meja, ki so jih popestrili z
gasilskimi ve{~inami in veliko vode. Popeljali so se v Umag, kjer so se vkrcali na

Domov so se vrnili celi in ve~inoma
zdravi, eni malce `alostni, saj so
letos zadnji~ letovali z gasilci, ker
bodo drugo leto prestari, drugi z
upanjem, da bodo naslednje leto
spet med tistimi, ki bodo {li na
morje; pa ~eprav so mentorji v~asih
malce te~ni in ho~ejo imeti red.

Mladi iz PGD Komenda

Mladi iz PGD Moste
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Sedaj bo imela tudi gasilska mladina
po~itnice, da si odpo~ijemo drug
od drugega, le na kak{no kolesarjenje se bomo odpravili ali jo
mahnili na [entur{ko goro, saj nas
`e prvo soboto v septembru ~aka
tekmovanje v rolanju. Na pomo~!
Mihaela Poglajen
Zabavne igre

Trenutek popoldanskega oddiha tudi za mentorje

Ostal je lep spomin

DOGAJANJA

Aplenca
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Prvi Proal rafting za mojstre Alu-k sistemov
Obmo~je ob~ine Komende je poznano
tudi po kvalitetnih in izku{enih izdelovalcih
oken, vrat, zimskih vrtov, balkonske zasteklitve, …z dolgoletno tradicijo. ^etrtega
julija so se vsi mojstri stavbnega pohi{tva
iz aluminija sre~ali na prvem Proalovem
raftingu po So~i in dru`abnemu pikniku v
Logu pod Mangartom.
Prek 120 mojstrov, ki jih dru`i izdelava
stavbnega pohi{tva iz aluminija, se je
sre~alo na prvem Proalovem, vse slovenskem dru`abnem sre~anju, bili pa so tudi
predstavniki iz ob~ini Komenda. Start raftinga je bil na @agi pri Bovcu, kjer so zbrani
dobili opremo ter se preoblekli, sledila
so navodila vodnikov o tehniki veslanja,
vkrcanje v ~olne ter spust po smaragdni
reki So~i. Prvi del izleta je bil la`ji, tako

da so lahko ob~udovali
naravo, ter se obenem
privajali na veslanje, sledil
je malce te`ki del poti vse
do zahtevnej{ega dela,
kjer so tudi tekmovanja v
kajaku na divjih vodah.
Po uspe{nem spustu po
So~i so se udele`enci
Proalovega raftinga z avtobusom prepeljali v Log
pod Mangartom, kjer je
bil piknik z animacijskimi
igrami; nogomet, odbojka,
vle~enje vrvi, pa tudi v
petju in plesu.
Katarina Karlov{ek [tevilni udele`enci Proalovega spusta po So~i

Na preži

^EBELA IN OSAT
Julij 2008
S Turisti~nim dru{tvom Komenda v
Uredni{tvu Aplence nadaljujemo akcijo NA
PREŽI in podeljujemo ^EBELO IN OSAT za
mesec JUNIJ 2008.
^EBELO podeljujemo za urejenost prostora s stanovanjskim objektom v Žejah .

Med udele`enci so bili tudi predstavniki iz ob~ine Komenda

Katja v Albaniji
^EBELA Julij 2008
OSAT pa podeljujemo za dovoljenje za
tak{en sedanji in jutri{nji pogled na prostor
ob kri{kem bajerju pod nekdanjim kri{kim
gradom.

Katja Tabernik, ~lanica planinskega dru{tva
in turisti~nega dru{tva, pevskega zbora,
uredni{kega odbora Aplence,... doma s
Podbor{ta se je pred nedavnim vrnila s

planinske turneje v Albaniji. Posnetki napovedujejo, da bo tudi zapis v septembrski
{tevilki Aplence zelo zanimiv. – A. @.

OSAT Julij 2008
Tudi v prihodnje bomo ^EBELE in OSATE
podelili na družabni prireditvi.
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Odnosi v krizi(6): Postati par
Postati par pomeni najve~ji prehod v
`ivljenju ~loveka. To ni samo dogodek,
obele`en z datumom in kasneje z obletnicami z ro`ami in ve~erjo, ampak mnogo
ve~ - je odlo~itev posameznika za odnos,
za `ivljenje v dvoje, za delitev misli, ~utenj,
sre~e in skrbi z drugim. Pravzaprav postati
par pomeni spoznavanje sebe ob drugem.
Kak{na oseba sem jaz ob njej ali njem?
Kako se ob partnerju spreminjam? Kaj do
nje ali njega ~utim in koliko ob partnerju
rastem?
Tak{en `ivljenjski korak od obeh partnerjev
zahteva notranjepsihi~no zrelost za zvezo
– da sta oba pripravljena stoodstotno vlagati sebe v zvezo, da `elita in delujeta za
dobro obeh v zvezi in za dobro zveze same,
predvsem pa, da sta si partnerja zvesta in
da si zaupata.
Naslednje, kar zahteva zveza, je sposobnost
odkrivanja novega. To pomeni, da sta z vsakim premikom v zvezi (npr. od zaljubljenosti
k pravi ljubezni) partnerja sposobna odkriti,
kaj je novega prineslo naslednje obdobje
v ljubezni, kako se bosta nanj prilagodila,
kako bosta kar najbolje shajala eden z
drugim in sama s seboj. Na primer, kako
bosta vzdr`evala zvezo, ko se preselita v

Musaka s stro~jim
fi`olom
Prihaja sezona stro~jega fi`ola, s katerim
lahko pripravimo tudi odli~no musako. Za
peka~ velikosti 20x30 cm potrebujemo:
vsaj 1 kg stro~jega fi`ola
~ebulo
cca ½ kg mletega mesa
1-2 `lici kisle smetane
peter{ilj
sol
poper
jajce
parmezan ali pekorino
Na olju prepra`imo na drobno narezano ~ebulo, dodamo meso in du{imo

svoje stanovanje, ko se jima rodi otrok,
ko jima umre eden od star{ev…Pri tem ne
smemo pozabiti, da se veza ne spreminja le
iz leta v leto, ampak celo iz meseca v mesec
(glede na delovanje zunanjih in notranjih
dejavnikov) in je zato potrebna velika mera
sodelovanja med partnerjema, ohranjanje
ljubezenske sve`ine in hrepenenja eden po
drugem in po ljubezni.
Dobra zveza temelji tudi na upati si odkrivati
staro, na dogodkih, ki so se nam pripetili,
ko smo bili {e otroci. Klju~no vpra{anje pri
spominjanju svoje preteklosti je: »Kako sem
se jaz po~util/a ob mami, o~etu, v tej dru`ini,
v tej hi{i…?« ^e vemo, kako smo do`ivljali
sebe in svoje dru`inske ~lane v preteklosti,
katere rane so nam bile zadane (npr. ~ustveno, fizi~no nasilje v dru`ini, otroci, ki so
postali svojim star{em partnerji, ~ustveno
zanemarjeni otroci, otroci kot gre{ni kozli,
kot popolni otroci, ki so zadovoljevali sre~o
star{ev…), napravimo odlo~itev - ki mora
biti zavestna, da tega ne bomo ponavljali
v svojem odnosu, s svojimi otroci. Kar je
seveda zelo te`ko, saj se tak{ni vzorci
prena{ajo medgeneracijsko in so ponavadi
nezavedni. Iz dobrih stvari, ki so se nam
zgodile v otro{tvu, pa posku{amo potegniti
tako dolgo, da izpari
vsa teko~ina. Solimo in
popramo. Pustimo, da
se malo ohladi. Dodamo
peter{ilj, kislo smetano
in jajce. Stro~ji fi`ol
skuhamo v slani vodi
in odcedimo. Peka~ namastimo ({e bolje je, ~e
uporabimo peki papir)
in prekrijemo dno s polovico stro~jega fi`ola.
Dodamo meso in potresemo s parmezanom ali
pekorinom. Prekrijemo z drugo polovico
stro~jega fi`ola. Tako pripravljeno musako
po `elji prelijemo z raz`vrkljanim jajcem, ki
mu dodamo kislo smetano. Po vrhu lahko
dodamo nariban sir, parmezan ali pekorino.
Pe~emo pribli`no 30 minut na 200 stopnij
Celzija.

Puranja ponev
V vro~ih poletnih dneh posku{amo
kuhati ~im manj, da ne segrevamo
`e tako soparnih prostorov. Na vrtu
v teh dneh najdemo veliko vrst zelenjave, ki je pripravljena zelo hitro.
Za puranjo ponev potrebujemo na
kocke narezan puranji file in na
kocke ali rezine narezano drugo
zelenjavo (krompir, bu~ke, grah, korenje...). Ker je puranje meso precej
pusto, zraven lahko pripravimo tudi
kak{no omako.
Dober tek, Vam `eli Marta Jerebi~

14

tisto najlep{e zase in za naslednje rodove
in si to tudi ovrednotimo. Naslednji korak
od upati si odkrivati staro, je razre{evanje
starega, starih bole~in in travm, kadar
zaradi starih ran ne moremo vzpostaviti
primernega odnosa v sedanjosti oziroma
napredovati v njem.
Nadalje zveza zahteva iskanje ravnote`ja
med potrebo posameznika po lastni samostojnosti in potrebo po stiku in povezanosti
z drugim. Kdaj bo mo{ki od{el na pija~o
s prijatelji, kdaj bo odpeljal partnerko v
kino, kdaj bo ona na{la ~as za prijateljice
in kdaj zanj? Pri iskanju ravnote`ja med
tema dvema potrebama ni recepta-vsak
par ga mora poiskati sam, pri ~emer ne
smeta zanemariti partnerja, predvsem pa
sebe. Zato je potrebno veliko sodelovanja,
pogovarjanja in iskanja srednje poti za
zadovoljstvo obeh.
Navedli smo le nekaj elementov za zvezo,
pri ~emer ne smemo pozabiti, da jih obstaja
{e mnogo in da odnos ni nekaj stabilnega
in samoumevnega, ampak vsak dan
zahteva mero sodelovanja, prilagajanja,
spo{tovanja, zaupanja, iskrenosti in ljubezni
med partnerjema.
Ana Zarnik, univ. dipl. psiholog

Vsem lepa hvala
Pravega prijatelja spozna{ v stiski!
Dobrega soseda pa prav tako.
Ko se je v nedeljo popoldne, 13. julija, narava
v nekaj minutah poigrala z va{~ani na{ih
okoli{kih krajev, najbolj pa pokazala svojo
silovitost v vasi Gozd pod ^rnivcem, kjer `e
enajst let `ivim s svojo dru`ino, je tudi nam
odneslo dobr{en del ostre{ja in tako razdejalo
precej{en del stanovanja. Velika sre~a je, da razen manj{ih po{kodb, poleg materialne {kode,
huj{ih posledic nismo utrpeli. Lepi ob~utki se
mi porajajo tudi ob misli, da v nesre~i nismo
ostali sami. Pomagajo sorodniki, znanci in
prijatelji, {e posebej pa me je presenetila
pomo~ mojih biv{ih sosedov z Gmajnice.
Samoinciativno so pri~eli zbirati finan~na in
materilna sredstva za popravilo hi{e, nekateri
pa so celo pomagali pri prekrivanju ostre{ja.
Vsem se lepo zahvaljujem!
Sabina Spruk

GLASILO OB^INE KOMENDA

URADNE OBJAVE
{t. 06/2008, 31. julij 2008

1.
2.
3.

Kazalo
JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE SREDSTEV ZA SPODBUJANJE OBNOVE IN
OHRANJANJE KULTURNE DEDI[^INE V OB^INI KOMENDA ZA LETO 2008
SKLEP O DOLO^ITVI CEN ZA UPORABO [PORTNE DVORANE KOMENDA
RAZPIS ZA NADOME[^ANJE ZA^ASNO ODSOTNE JAVNE USLU@BENKE NA DELOVNEM MESTU ˝TAJNICA˝

Na podlagi 2. in 7. ~lena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, {t. 77/99, 124/00, 79/01, in 30/02), 16. ~lena statuta Ob~ine
Komenda (Uradni list RS, {t. 37/99, 83/99 in Uradne objave
Glasila ob~ine Komenda, {t. 01/01), v povezavi z 9. ~lenom
Zakona o varstvu kulturne dedi{~ine (Uradni list RS, {t. 7/99,
10/02), Zakonom o lokalni samoupravi- UPB2 (Uradni list RS, {t.
94/07) in Zakonom o uresni~evanju javnega interesa za kulturo
(Uradni list RS, {t. 96/02), in v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju
sredstev za spodbujanje obnove in ohranjanje kulturne dedi{~ine
(Uradne objave Glasila Ob~ine Komenda, {t. 01/05) Ob~ina Komenda objavlja

JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE SREDSTEV
ZA SPODBUJANJE OBNOVE IN OHRANJANJE
KULTURNE DEDI[^INE V OB^INI KOMENDA ZA
LETO 2008
1. PREDMET RAZPISA
je dodelitev sredstev iz ob~inskega prora~una za spodbujanje
obnove in ohranjanje kulturne dedi{~ine na obmo~ju ob~ine
Komenda (v nadaljevanju: spodbuda).
Razpisna sredstva so namenjena za:
a) spodbujanje obnove zunanj{~ine kulturne dedi{~ine zaradi
lep{e urejenosti kraja,
b) spodbujanje ohranjanja kulturne dedi{~ine:
• sanacija vlage,
• obnova ali nadome{~anje posameznih delov,
• ureditev funkcionalnosti objektov za njihovo uporabo v
dana{njem ~asu,
• ohranjanje izgleda stavbe in drugih objektov kulturne
dedi{~ine.
c) spodbujanje ohranjanja kulturnih spomenikov s prenovo
zunanj{~in in notranjih prostorov.
Spodbude se dodeljujejo za:
• nepremi~no kulturno dedi{~ino: (va{ka jedra, stavbe, njihove dele ali skupine stavb umetnostne, zgodovinske ali
tehni~ne pri~evalnosti, stavbe in drugi predmeti, ki so v zvezi
s pomembnimi osebami in dogodki kulturne, gospodarske ali
politi~ne zgodovine, objekti, povezani s kulturnim, duhovnim,
gospodarskim in politi~nim `ivljenjem, naselbinska obmo~ja,
arheolo{ka najdbi{~a in predmeti) in
• premi~no kulturno dedi{~ino: (arhivsko gradivo, knji`ni~no
gradivo, predmete ali skupine predmetov zgodovinskega,
umetnostnozgodovinskega, arheolo{kega, umetnostnega,
sociolo{kega, antropolo{kega, etnolo{kega ali naravoslovnega pomena, ki izpri~ujejo zgodovinska dogajanja in
le`ijo ali so bila najdena na obmo~ju Ob~ine Komenda).
Spodbude se lahko dodeljuje za vsako fazo obnove in ohranjanja,
vklju~no s pripravo projektov za obnovo kulturne dedi{~ine na
obmo~ju ob~ine Komenda.
2. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje

Stran
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pogoje:
• so lastniki ali solastniki kulturne dedi{~ine za katero se dodeljuje
sredstva ali
• so najemniki kulturne dedi{~ine in imajo z lastnikom sklenjeno
dolgoro~no najemno pogodbo o sovlaganjih v objekt ali ustrezno soglasje lastnika objekta.
3. MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV
Merila so podrobneje opredeljena v Pravilniku o dodeljevanju
sredstev za spodbujanje obnove in ohranjanje kulturne dedi{~ine
(Uradne objave GOK, {t. 01/05). Pravilnik je sestavni del razpisne
dokumentacije.
4. VREDNOST RAZPISANIH SREDSTEV SPODBUD
zna{a za leto 2008 4.320,00 EUR.
5. ROK IZVEDBE PROGRAMOV
Dodeljena spodbuda mora biti porabljena v letu 2008 (do
30.11.2008) v skladu s predpisi, ki dolo~ajo izvr{evanje
prora~una.
6. VSEBINA PRIJAVE
Prijava na razpis mora biti podana na obrazcih, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane
priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.
Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu sogla{ati
s preverjanjem namenske porabe prora~unskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa in sicer s strani sofinancerja.
7. ROK ZA PREDLO@ITEV PRIJAV IN NA^IN PREDLO@ITVE
Razpisno dokumentacijo s prilo`enimi obrazci lahko dobite na
spletni strani Ob~ine Komenda www.komenda.si ali v sprejemni
pisarni Ob~ine Komenda, Zaj~eva cesta 23, 1218 Komenda v
~asu uradnih ur, od dneva objave javnega razpisa do izteka roka
za oddajo prijav.
Rok za oddajo prijave na javni razpis je petek, 26. september
2008.
Prijave z izpolnjenimi obrazci po{ljite na naslov:
Ob~ina Komenda, Zaj~eva cesta 23, 1218 Komenda, v zaprti
kuverti s pripisom:
“ JAVNI RAZPIS - ZA DODELJEVANJE SREDSTEV ZA SPODBUJANJE OBNOVE IN OHRANJANJA KULTURNE DEDI[^INE
ZA LETO 2008 - NE ODPIRAJ”
in z navedbo podatkov prijavitelja na zadnji strani ovojnice.
8. IZID RAZPISA
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obve{~eni pisno s sklepom.
Z izbranimi upravi~enci spodbud bodo sklenjene pogodbe, v
katerih bodo opredeljeni pogoji in na~in kori{~enja prora~unskih
sredstev.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani
na Ob~ini Komenda pri Aleksandri Plevel, tel.{t. 01/72 47 409.
Datum:
24.7.2008
Toma` Drolec,
[tevilka: 620-0003/2008
`upan
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Na podlagi 5., 8. in 15. ~lena Pogodbe o upravljanju in vzdr`evanju [portne
dvorane Komenda ({tevilka 650001-0033/2001-3 z dne 31.10.2004) in 16.
~lena Statuta Ob~ine Komenda (Uradni list RS, {t. 37/99, 83/99; Uradne
objave GOK, {t. 01/01, 10/05) je Ob~inski svet Ob~ine Komenda na svoji 18.
seji, dne 24. julija 2008, sprejel
SKLEP O DOLO^ITVI CEN ZA UPORABO
[PORTNE DVORANE KOMENDA
1. ~len
Cene za uporabo [portne dvorane Komenda so slede~e:
Vrsta uporabe

Povr{ina
^as uporabe
1/3 dvorane
od 16.00 do 18.30
od 18.30 do 20.00
od 20.00 do 23.00
Sobote, nedelje
Tekme, turnirji
2/3 dvorane
od 16.00 do 18.30
od 18.30 do 20.00
od 20.00 do 23.00
Sobote, nedelje
Tekme, turnirji
3/3 dvorane
od 16.00 do 18.30
od 18.30 do 20.00
od 20.00 do 23.00
Sobote, nedelje
Tekme, turnirji
1/3 dvorane
od 16.00 do 18.30
od 18.30 do 20.00
od 20.00 do 23.00
Sobote, nedelje
Tekme, turnirji
2/3 dvorane
od 16.00 do 18.30
od 18.30 do 20.00
od 20.00 do 23.00
Sobote, nedelje
Tekme, turnirji
3/3 dvorane
od 16.00 do 18.30
od 18.30 do 20.00
od 20.00 do 23.00
Sobote, nedelje
Tekme, turnirji

Rekreacija

Vadba

Komercialne prireditve
Glasb.zab. ans
Nar. zab ansambli
[p. Prir., sejmi, ipd

3/3 dvorane
3/3 dvorane
3/3 dvorane

UPORABNIKI
Doma~i Zunanji
cena v € cena v €
7,32
17,90
8,68
17,90
9,49
19,53
8,68
19,53
12,48
31,74
13,29
16,00
17,63
16,00
16,27

28,21
28,21
29,84
29,84
45,84

19,53
23,33
25,77
23,33
24,41

37,97
37,97
43,40
43,40
59,94

5,63
6,68
7,30
6,68
9,60

13,77
13,77
15,02
15,02
24,41

10,22
12,31
13,56
12,31
12,52

21,70
21,70
22,95
22,95
35,26

15,02
17,94
19,82
17,94
18,78

29,21
29,21
33,38
33,38
46,11

90,00
80,00
55,00

90,00
80,00
55,00

2. ~len
Cenik je za eno uro (60 min) uporabe dvorane. Davek na dodano
vrednost (DDV) je v ceniku upo{tevan.
3. ~len
Nove cene, dolo~ene s tem sklepom, veljajo od 01. septembra 2008
dalje.
4. ~len
Ta sklep se objavi v Uradnih objavah Glasila Ob~ine Komenda.
5. ~len
Z dnem za~etka uporabe tega sklepa preneha veljati sklep {t. 650010004/2004 z dne 23.06.2004 (Uradne objave GOK, {t. 05/04).
[tevilka: 450-0003/2008
Toma` Drolec
Datum: 24.07.2008
@upan
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[tev. 06/2008, 31. julij 2008

Na podlagi 2. to~ke prvega odstavka 68. ~lena Zakona o javnih
uslu`bencih (ZJU-UPB3, Uradni list RS, {t. 63/2007, 65/08) OB^INA
KOMENDA, Zaj~eva cesta 23, 1218 Komenda, objavlja

RAZPIS ZA NADOME[^ANJE ZA^ASNO ODSOTNE
JAVNE USLU@BENKE NA DELOVNEM MESTU
»TAJNICA V - TAJNICA @UPANA, DIREKTORJA IN
OB^INSKE UPRAVE« ZA DOLO^EN ^AS
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, napisani v mo{ki slovni~ni obliki,
so uporabljeni kot nevtralni za mo{ke in `enske.
Poleg splo{nih pogojev, ki jih mora kandidat izpolnjevati, se od kandidata pri~akuje tudi dobro poznavanje podro~ja, za katerega kandidira
(med drugim izku{nje s pisanjem raznih zapisnikov).
Delovno podro~je:
• izvajanje tajni{kih nalog za `upana, direktorja in ob~insko upravo
• vodenje evidenc
• priprava in organiziranje sestankov
• izvajanje nalog pisarni{kega poslovanja in drugih administrativno-tehni~nih
opravil
• pomo~ pri izvajanju protokolarnih zadev in skrb za reprezentanco
• sodelovanje pri izvajanju enostavnej{ih kadrovskih opravil
• sodelovanje pri materialnem in finan~nem poslovanju
• opravljanje organizacijsko-tehni~nih in administrativnih nalog za Nadzorni
odbor Ob~ine Komenda
• razmno`evanje in razpo{iljanje gradiv za seje Ob~inskega sveta Ob~ine
Komenda ter delovna telesa ob~inskega sveta
• sprejemanje in usmerjanje strank
• urejanje arhivsko dokumentarnega gradiva
• vodenje evidenc `upana in posredovanje sklepov in drugih aktov
• vodenje razporeda uporabe sejnih prostorov
• evidentiranje prisotnosti zaposlenih na delu in iz dela
• sprejem in odprema po{te
• opravljanje nalog v zvezi s postopki zdravstvenega zavarovanja brezposelnih
ob~anov
• evidentiranje dokumentov v ra~unalni{ki bazi podatkov
• druga dela po nalogu `upana in direktorja.

Prijava mora vsebovati naslednje:
• izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane strokovne izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in
ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
• opis delovnih izku{enj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede
zahtevanih delovnih izku{enj (zahtevane delovne izku{nje: 1 leto),
• izjavo kandidata, da:
• je dr`avljan Republike Slovenije,
• da za namen tega nate~ajnega postopka dovoljuje Ob~ini Komenda
pridobitev podatkov iz predhodnih alinej iz uradnih evidenc.

Pisna prijava naj vsebuje tudi kratek `ivljenjepis in navedbo o tem,
katera druga znanja in ve{~ine je kandidat poleg formalne izobrazbe
pridobil.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za dolo~en
~as, predvidoma 10 mesecev – nadome{~anje za~asno odsotne
javne uslu`benke na delovnem mestu »TAJNICA V«, - s polnim
delovnim ~asom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ob~ine
Komenda, glede na potrebo in naravo dela pa tudi izven navedenih
prostorov.
Formalno nepopolne in nepravo~asne prijave se ne bodo uvrstile v
izbirni postopek.
Kandidat naj vlo`i prijavo v pisni obliki, ki jo po{lje v zaprti ovojnici z ozna~bo: »prijava na razpis delovnega mesta - TAJNICA
V (nadome{~anje)« na naslov: Ob~ina Komenda, Zaj~eva cesta
23, 1218 Komenda, najkasneje do ~etrtka, 7. avgusta 2008.
Z izbranim kandidatom bo po zaklju~ku postopka izbire najbolj usposobljenega kandidata sklenjena pogodba o zaposlitvi za dolo~en
~as, neizbrani kandidati pa bodo o neizbiri pisno obve{~eni v roku 8
dni po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.
Informacije o izvedbi razpisa daje Majda Ravnikar (tel. 01/7247400 in 7247-401).
[tevilka: 100-0023/2008
Datum:
23. 7. 2008
Ob~ina Komenda
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Maratonska nogometna tekma
237 : 197 (117 : 97)
V~asih je nogometni maraton
organiziralo Mladinsko dru{tvo
Komenda, tokrat
pa so za nadaljevanje tradicije
24 ur nogometa
na igri{~u pred
{olo v Mostah
sku{aj z Mladinskim dru{tvom
Robert Len~ek,
poskrbeli {e
najbolj{i strelec
mo{anski gasilci.
Zal~eli so 27. junija ob sedmih zve~er, kon~ali
pa 28. junija ob sedmih zve~er.

Bilo je vro~e, bilo je mokro, bilo je zadihano,
utrudljivo, zgovorno, neprespano, navija{ko,
`ejno in od`ejano.
Merili so se Komend~ani kot doma~ini in Trzinci in Vodi~ani kot gostje. [tirideset eni9h in
{tirideset drugih je bilo. Skupaj osemdeset, ki
so se menjavali 12 ur do prvega pol~asa in 12
ur do drugega pol~asa.
Ob pol~asu, pod dvanajstih urah, je bil rezultat
117 : 97 za Komend~ane. Razlika v golih za
bolj{e in uigrane je bila 20 golov. Na koncu,
po kon~anih dvanajstih urah drugega pol~asa
pa je bila razlika v golih natanko {e enkrat ve~
kot v prvem pol~asu, torej 40 golov in rezultat
237 : 197.

Nekdo je pripomnil: Saj bi se `e po dvanajstih
urah lahko sporazumeli, da bo razlika na koncu
{e enkrat ve~ja, pa jim ne bi bilo treba {e dvanajst igrati, ampak bi lahko samo `urirali.
Ja, ampak to potem ne bi bilo to; kar je `e
nekajletna tradicija mladih v Mostah poleti. Pa
{e najbolj{ega strelca bi te`je dolo~ili. Tokrat je
bil s 33 zadetki v mre`i doma~in Robert Len~ek,
ki je prejel tudi pokal.
Zato: Le {e naprej tako po 24 ur.
A. @alar

Ocenjevanje {kode po
divjadi
Lovska dru`ina Komenda skladno z
dolo~ili Zakona o divjadi in lovstvu (UL
RS, {t. 16/2004) obve{~a, da je pri{lo do
manj{ih sprememb v sestavi Komisije LD
Komenda za ocenjevanje {kode po divjadi. Od julija 2008 dalje sta za dol`nosti
imenovana Grintal Viktor in Lojze Ravnikar.
O{kodovanci naj na komisijo naslovijo
pisno vlogo na naslov: LD Komenda, Kri`
42 d, 1218 Komenda; pripis: Komisija za
ocenjevanje {kode po divjadi.
Obvestilu obvezno pripi{ite tudi svoj naslov
s telefonskimi {tevilkami in elektronskimi
naslovi zaradi hitrej{e komunikacije.
Svetujemo tudi, da o {kodi telefonsko obvestite gospodarja lovske dru`ine Franca
Krem`arja (041-744-135).
LD Komenda

[tiriindvajset ur na {olskem igri{~u v Mostah

Kaj poganja svet?
Prispevek pi{em v ~asu ~etrtfinalnih tekem
na evropskem nogometnem prvenstvu
v Avstriji in [vici, in ~lovek bi dejal, da
nogomet. Celo vse bolj pritiskajo~e in za
vse ve~ ljudi mo~no zaskrbljujo~e visoke
cene nafte in hrane so v teh dneh stopile
v ozadje pozornosti evropske javnosti.
Deloma tudi slovenske, kajti tudi v na{em
narodu je veliko navdu{encev za igro z okroglim usnjem, ~eprav se na{a nogometna
reprezentanca ni uspela uvrstili v zaklju~ne
{portne boje na najvi{ji evropski ravni. @al,
bi dejal, kajti pred leti je bila resni~no dobra,
je veliko Slovencev z vsem srcem in du{o
navijalo zanjo, se veselilo njene uvrstitve
celo na svetovno prvenstvo. Danes pa se
utaplja v evropskem povpre~ju.
Tako nam, Slovencem, ne preostane
drugega, kot da najbolj{e evropske
nogometa{e in mo{tva spremljamo »v
`ivo« prek malih zaslonov, nekaj pa jih
tudi na stadionih v Avstriji in [vici. Prave
»nogometne bogove«, pomisli ~lovek, ko
vidi, bere in sli{i, kaj vse se dogaja na tem
prvenstvu in okrog njega, je to postalo
vele dogodek za Evropo in svet. Nogomet
tako in druga~e igra na stotine milijonov

ljudi; ve~ina z vnetim navijanjem pa tudi
stresanjem jeze pred malimi zasloni. Ko
se ponavlja zgodba o tem, da nogometa{ lahko postane zaradi dose`enega
odlo~ilnega gola pravi narodni junak,
zaradi zgre{enega strela pa, oprostite izrazu, bedak. Pa tudi, kako nepredvidljivo
in nesmiselno je kovanje ljudi v zvezde;
{portne idole kot tudi nasploh. Glede tega
se nam prav ob evropskem nogometnem prvenstvu ponujajo najprepri~ljivej{i
zgledi. @e kar na{i sosedje Hrvati, ki so jih
mnogi, predvsem pa sami sebe, videli `e
v polfinalu, ~e {e ne vi{e, pa {e veliko bolj
»zvene~i« Portugalci in Nizozemci. Vendar
so vsi ti klonili, preden bi dosegli »venec
slave«. Postali »junaki«, tako pa bodo odslej za marsikoga nogometno zanesenega
sonarodnjaka »bedaki«.
Kako krivi~no! Kot da bi se ves svet res vrtel
okrog nogometa in bi bil ta najpomembnej{i
za ~loveka!? Prepolni stadioni v Avstriji in
[vici, pisanje v javnih ob~ilih, televizijski
prenosi `e dajejo tak{no podobo. Pa tudi
ve~eri, ko vse bolj ali manj utihne, kajti sedaj
govori »nogometni bog«. Ta je zasen~il {e
posebej med mladimi tako priljubljenega

in gledanega »bigbrotherskega«, {e enega
sredstva ve~ za poneumljanje Slovencev
oziroma polnjenje njihovih glav z duhovno
praznimi in puhlimi stvarmi. Pravzaprav
spra{evanju, kje so na{e silnice, poglavitna
prizadevanja, usmerjenost v prihodnosti.
Priznam, da si pa `e veliko raje pogledam
kak{no napeto nogometno tekmo na
evropskem prvenstvu, u`ivam v izjemnih
potezah nogometnih virtuozov, pa tudi
»stiskam pesti« za kak{no reprezentanco,
~eprav se dobro zavedam, da bo jutri nov
dan in za nogometom nove skrbi pa tudi
nova zanimanja.
@ogobrc, tekme, navijanja in razo~aranja,
uspehi in neuspehi, zganjanje tolik{nega
hrupa pa tudi velikega zaslu`ka in vsega
drugega okrog nogometa in evropskega
nogometnega prvenstva lahko razsodnemu
~loveku veliko povedo. S {~epcem soli, bi
dejali. Tako ga tudi jemljimo in vse bo
prav. Ker gre, kon~no, le za minljivo stvar,
ki ti zapolni ve~ere in pogovore, razvname
mo`gane in razburka strasti, duhovno pa
ne nasiti in osre~i. Za to je `e potrebno
kaj ve~.
Jo`e Pavli~
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Tudi mir je lahko varljiv
Poro~ilo Policijske postaje Kamnik v ~asu
od 15. junija do 14. julija bele`i vsakovrstne
dogodke s podro~ja javnega reda in miru,
prometa in kaznivih dejanj. Tako je bilo
na primer po dveh dneh poizvedovanja
najdeno na Glavarjevi ulici 116 ukradeno
vozilo, ki je bilo odpeljano s Tunji{ke ceste
v Kamniku.
Za~elo pa se je poletje – ~as, ko »izbruhnejo« po~itnice in dopusti. Skoraj je `e
tradicionalno, da si v tem ~asu vsaj nepridipravi dopusta ne privo{~ijo in vneto
izkori{~ajo odsotnost ob~anov. Ker pa je
bil za~etek poletja vse prej kot prijazen,
vsaj kar zadeva vreme, tudi ni zabele`enih
huj{ih prometnih prekr{kov, pa ~eprav je
Policija na terenu prisotna kar precejkrat.
Upajmo, da je `e njihova navzo~nost v~asih
dovolj, da si objestne`i na cesti privo{~ijo
manj vragolij, bolje re~eno, bolj upo{tevajo
zakonska dolo~ila o varnosti v prometu.
Tudi osve{~enost ob~anov v mnogih primerih pripomore, da imajo razni nepovabljeni
obiskovalci v praznih domovih manj dela,
oziroma jim je to onemogo~eno. Sicer pa,
po~akajmo do konca poletja, da bomo
videli, ~e so predvidevanja in seveda
tudi na{e `elje po vsesplo{ni varnosti
opravi~ljivi.
^e samo be`no preletimo poro~ila pristojnih dr`avnih organov, je bilo v mesecu ju-

niju najmanj prometnih nesre~ v samostojni
Sloveniji. Gre to pripisati stro`jim kaznim
in ve~jemu poostrenemu nadzoru Policije
na cesti, ali pa je le (vsaj za~asno) zavrlo
morijo in morilce na na{ih cestah. Razne
preventivne akcije so dale nedvomno pozitiven rezultat, zato dr`avljani pri~akujemo,
da bo preventivno delovanje tudi v bodo~e
vsaj tako okrepljeno, kot je bilo takoj po
uveljavitvi zakonskih sprememb. Postavlja pa se vpra{anje, ali je »popust« pri
takoj{njem pla~ilu globe res opravi~ljiv in
kako tak{no popu{~anje koristi varnosti na
cesti. Ali je popust pri takoj{njem pla~ilu
kazni vzgojen ali pa postavlja dr`avljane
zopet v dve kategoriji. Na tiste, ki imajo
denar in po vrhu tega ob takoj{njem pla~ilu
{e popust, in na tiste, ki jim izre~ena globa
ali kazen predstavlja ve~je finan~no breme
in se »morajo« poslu`evati raznih prito`b in
posku{ajo zmanj{ati krivdo in s tem seveda
tudi kazen. Pravi~no bi bilo, da je prekr{ek
vedno prekr{ek, pa naj ga stori kdorkoli.
Pred zakonom smo vsi enaki! ^e enako
kr{imo predpise, naj {e pred zakonom
odgovarjamo enako.

v prometu, bo pokazalo dalj{e ~asovno
obdobje, saj je povi{anje kazni pred leti od
za~etka pokazalo tudi pozitiven u~inek, ki
pa je hitro zbledel. Zopet so na cesti zagospodarili nepredvidljivi »divjaki«. Upajmo,
da sedaj ne bo tako. Morda je pozitivno
tudi uvajanje mo`nosti takoj{njega pripora
vinjenih oseb. »Treznilnice« so kar dobro
zasedene, alkohola za volanom je preve~!
Odlo~no preve~! Prav radoveden sem,
kako se opravi~ujejo doma (ali v slu`bi)
tisti, ki so no~ pre`iveli v ustreznih prostorih Policije. Pred znanci se morda celo
pohvalijo (vsaj nekateri).

@ivljenje je letos izgubilo na cestah skoraj
30 odstotkov manj ljudi, kot lani v istem
obdobju. Gre zahvala zakonski represiji in
poostrenim ukrepom, ali pa smo postali
bolj moralno odgovorni do soudele`encev

Pred nami je {e en mesec in pol pre{ernega
poletnega razpolo`enja. Poskrbimo, da bo
brezskrbno in varno. Za nas in vse ljudi! Pa
lep po~itni{ki pozdrav!

Dobili smo vinjete. Dobili smo [entvi{ki
predor. Pa nobena teh novosti ni bila dobro
premi{ljena in dore~ena. Kako in zakaj,
najdemo v vsakodnevnem tisku zapisano
vsaj enkrat dnevno.
Dobro bi bilo, da bi bili taki »zalogaji« poslani v `ivljenje takrat, ko bodo dokon~no
dozoreli.
Nezrelo sadje ima kiselkast priokus in
najve~krat ka`e na nezrelost tistega, ki take
izdelke po{ilja na trg.

Tone Ogorevc

Trideset let ko{arkarskih maratonov (1978-2008)
Letos mineva 30 let od pri~etka ko{arkarskih maratonov med ekipama Komende in Meng{a.
Leta 1978 je bil odigran prvi maraton.
Podobnih prireditev po nam znanih podatkih v tistem ~asu ni bilo veliko; z izjemo na
Je`ici v Ljubljani. Z ekipo Meng{a smo se
dogovorili, da bomo maratone izmeni~no
organizirali enkrat v Komendi, drugi~ v
Meng{u. Menge{ka ko{arka je bila takrat
bolj razvita, tudi igralcev so imeli ve~, v
Komendi pa nam je primanjkovalo igralcev,
ki bi zdr`ali te`ke tekme v razli~nih vremenskih pogojih. Zato je za ekipo Komende
nastopalo nekaj igralcev iz Kamnika in
ostalih krajev.
Prvotno je bilo mi{ljeno, da se bo prvi
maraton igral 25 ur, tako nam je tudi pisalo
na majicah, vendar smo kasneje sklenili z
32 urami igranja. No, ostali so se zaklju~ili
“normalno”– po 25 urah.
Organizacija takih maratonov je bila dokaj
zahtevna. Vsaka ekipa je morala imeti
najmanj 25 igralcev. Ko{arkarsko igri{~e v
tistem ~asu {e ni imelo razsvetljave, zato
si je bilo potrebno sposoditi dovolj mo~an
kabel in napeljati elektriko od konjeni{kega
kluba na igri{~e. Ker so prvotna pravila
zahtevala, da se noben igralec med maratonom od igri{~a ne oddalji ve~ kot nekaj
sto metrov, smo postavili tudi {otor, nekaj
pa jih je lahko prespalo v garderobah
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[portnega dru{tva. Seveda pa je bilo
treba poskrbeti tudi za gledalce, saj brez
»{anka« ni {lo, in za {tevilne sodnike, za
zapisnikarsko mizo, ozvo~enje, semafor...
Brez sponzorjev tudi ni {lo.
Da so bili maratoni resni, ka`e podatek,
da so sodili poznani sodniki; na primer
sodnik na svetovnem prvenstvu v Manili, ali
pa v najvi{jem rangu slovenske ko{arke. V
ekipah so nastopali igralci, ki so `e takrat ali
pa kasneje nekaj pomenili v gospodarstvu,
{olstvu, {portu. Vse pa je dru`ila ljubezen
do ko{arke in dobre dru`be. Leta 1976 je
bil v Komendi odigran zadnji ko{arkarski
maraton, leto kasneje – 1977 pa smo z desetletnico maratonov sklenili v Meng{u.
Igralci smo se postarali, nekaterih `al ni
ve~, ostali pa so lepi spomini in nostalgija.
In zato smo se »nekdanji maratonci« konec
junija letos ponovno zbrali. Na igri{~u za
{portno dvorano smo odigrali dveurno
tekmo. Rezultat ni bil pomemben, cilj
sre~anja je bilo ponovno dru`enje in obujanje spominov na pretekla leta. In ~e bo
volja, bomo maraton o`ivili.
ZAKLJU^EK SEZONE 2007/08
Na igri{~u za {portno dvorano smo 21.
junija pripravili prireditev, ki je bila na-

menjena tudi zaklju~ku sezone 2007/08.
V tekmah celega dne so se z gostujo~imi
ekipami pomerile vse selekcije kluba; od
{ole ko{arke, do pionirjev in kadetov. Na
prireditvi je nastopalo blizu 100 igralcev.
Prireditev je bila dobro pripravljena, saj
je bilo poskrbljeno tako za igralce kot
gledalce.
In kak{ni so bili dose`ki v pretekli sezoni?
V skupni uvrstitvi – Pokalu mladih za mo{ke
(upo{tevane kon~ne uvrstitve pionirjev,
kadetov, mladincev) je Ko{arkarski klub
Komenda zasedel 25. mesto med 79. klubi.
Posami~ne uvrstitve pa: mladinci so nastopali v 2. slovenski ko{arkarski ligi (SKL) in
zasedli 14. mesto od 47 klubov, generalno
pa 30. mesto od 63 ekip (upo{tevane vse
ekipe mladincev od 1. lige dalje); kadeti 1.
SKL, 15. mesto od 72 ekip; starej{i pionirji
U-14 (letnik 1994) 1. SKL 19. mesto od 79
ekip; mlaj{i pionirji U-12 (letnik 1996) 36.
mesto od 54 ekip.
Na koncu se `elimo zahvaliti vsem sponzorjem in donatorjem, ki so nam z denarjem ali
v materialu pomagali pri prireditvi. Seznam
sponzorjev in donatorjev bomo objavili v
naslednji {tevilki.
Roman Gro{elj

ZAHVALE

Aplenca
Vsi bomo enkrat zaspali, v miru po~ivali vsi,
Delo za vselej kon~ali, v hi{o o~etovo {li.
(A. M. Slom{ek)

ZAHVALA

ZAHVALA
V 79. letu starosti je izgubila boj s kruto
boleznijo na{a draga

V 88. letu je ugasnilo `ivljenje na{e ljube
mame, stare mame, prababice, sestre,
tete in ta{~e

Glasilo ob~ine Komenda 7/2008
Ko kon~ajo se poti
in naenkrat jih ve~ ni,
ko si le sama {e s seboj,
kot se zgodilo je nocoj.
Ko zvonovi zapojo …

ZAHVALA
V 62. letu starosti nas je za vedno zapustila, draga `ena, mami, babica, sestra,
teta, ta{~a

MARIJA [PRUK
iz Komende

LJUDMILE CAR roj. DEBELJAK
iz Retij v Lo{kem Potoku, jesen `ivljenja
pa je pre`ivela na Bregu.
27.08.1920 – 03.07.2008
Zahvaljujemo se g. Zdravku @agarju za
ve~letno duhovno oskrbo, Anici Pavli~ za
pomo~ in nego.
Iskrena hvala sosedom, va{~anom, prjateljem, sodelavcem in znancem za izre~eno
so`alje, sve~e in svete ma{e ter pokojno
v tako velikem {tevilu pospremili na njeni
zadnji poti. Posebna hvala sestri Miji, dr.
Sedlaku, patrona`ni sestri Nevenki in g.
Jeri~u za pogrebne storitve.
V sem {e enkrat iskrena hvala.
Vsi njeni
Komenda, Ljubljana, Ribnica

V SPOMIN
Pred tremi leti nas je za vedno zapustila draga

Iskreno se zahvaljujemo zdravstvenemu
in negovalnemu osebju Doma starej{ih
ob~anov Kamnik, ki se je trudilo, da bi nam
jo ohranilo in ji olaj{alo trpljenje, posebej dr.
Tanji Petkovi~ in ge. Ireni Golob.
Hvala sorodnikom, sosedom, prijateljem,
sova{~anom, sodelavcem, znancem,
stanovalcem Doma in tam zaposlenim za
so~utje, izraze so`alja, pomo~ in tola`bo,
cvetje in sve~e.
Hvale`ni smo g. `upniku Zdravku @agarju
za lep in spo{tljiv pogrebni obred s sveto
ma{o, g. Jeri~u, pevcem in trobenta~u,
vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji
poti, in tudi tistim, ki bi to radi, pa niste
mogli, a so bile va{e misli pri njej.
Zahvala je odsev hvale`nosti za dejanja,
ki so v nas utrdila zaupanje, da v te`kih
trenutkih ne ostanemo sami.
Njeni
Julij 2008

Oddaja zahval in oglasov
na naslov:
Baldomir Krem`ar, Krekova 9
tel.: 01-834 13 05
e-naslov: aplenca@bavant.net

Jana Pibernik
Mnogo prezgodaj si od{la od nas,
rane v du{i le po~asi zdravi ~as.
Lepi ~asi pre`iveti s tabo,
nikdar ne bodo {li v pozabo.
Ob grobu drobna solza se utrne,
`alost in bole~ina se povrne.
Po~ivaj v miru in ti{ini,
ostali nate so le spomini.
Mojca, Petra, Peter

Suhadole, julij 2008

Mali oglas:
I[^EM STANOVANJE
Samski, zaposlen starej{i mo{ki najamem 1.5 do 2 sobno stanovanje ali
del starej{e hi{e takoj oz. najkasneje v
dveh mesecih.
Kontakt Milan – GSM: 040-534 401

^asopis Aplenca – Glasilo ob~ine Komenda je naslednik ~asopisov Aplenca, ki je prvi~ iz{el 10. januarja 1992 in Glasila ob~ine
Komenda, ki je za~el izhajati po ustanovitvi ob~ine Komenda. Skupaj sta izhajala do konca leta 2006. Od 25. januarja 2007 pa
je ~asopis Aplenca-Glasilo ob~ine Komenda vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo pod zaporedno {tevilko 1135.
Aplenca – Glasilo ob~ine Komenda izdaja ob~ina Komenda, Zaj~eva 23, 1218 Komenda
Odgovorni urednik Glasila ob~ine Komenda: Andrej @alar
Telefon: odg. urednik: GSM 031 638 699, E-mail: urednistvo.gok@komenda.si
Uredni{ki odbor: Marta Jerebi~ (N.SI), Peter Cviren (SD), Anton Poga~ar (SLS), Marija [pehonja (LNO), Katja Tabernik (TRN),
Bojan Tav~ar (SDS) in Vesna @ivadinov [tebe (LDS). ^lani uredni{tva: Viktorija Drolec, Vera Kepic, Sabina Küzmi~, Tone Ogorevc, Jo`e Pavli~, Tatjana Zadrgal Pirc, Mihaela Poglajen, Ana Zarnik, dr. Marko @erovnik, … Priprava za tisk: Luka Krem`ar.
Tisk: Bold. Naklada: 1700 izvodov. Izhaja enkrat mese~no, vsa gospodinjstva v ob~ini pa ga dobijo brezpla~no.

JELKA KLEMEN
iz Most
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom,
sosedom, prijateljem, znancem in biv{im
sodelavcem iz TRIVALA, za izre~ena
so`alja, darovane sve~e, cvetje, svete ma{e
in denarno pomo~.
Hvala osebju Zdravstvene ambulante
iz Kamnika, Onkolo{kemu in{titutu ter
patrona`nim sestram za ves njihov trud.
Zahvaljujemo se g. `upniku Zdravku
@agarju za lepo opravljen pogreb, g. Jeri~u
za opravljene storitve, pevcem za lepo
petje, nosa~em in prapor{~akoma.
Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste jo
pospremili na njeni zadnji poti.
Vsi njeni

Od{li so …
Popravek priimka in bivali{~a iz APL 6:
Terezija Badali~, Dom Kamnik (Klanec 49).

Umrli od 24. junija do 24. julija 2008
Marija [pruk, Glavarjeva 32, Komenda,
umrla 30. junija 2008 v 79 letu:
Ljudmila Car (roj. Debeljak v Retju), Breg
14C, umrla v juliju 2008 v 88 letu, pokopana v rojstni `upniji Lo{ki Potok;
Jelka Klemen, Moste 117, umrla 16. julija
2008 v 62 letu:

APLENCA
je tudi na spletu:
www.komenda.si
Aplenca-Glasilo ob~ine Komenda,
Leto 17, {tevilka 8-9 bo iz{la

17. septembra 2008.
Gradivo za objavo oddajte do
1. septembra 2008
^lanske po{ljite po E-po{ti na naslov:
urednistvo.gok@komenda.si
ali jih oddajte na disketi v tajni{tvu na ob~ini.
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Nov rekord proge v Suhadolah
Topla majska nedelja je verjetno pripomogla k dobri udele`bi na sedmem odprtem ob~inskem prvenstvu v
krosu.
Posebej napeto je bilo tekmovanje
pred{olskih otrok iz komendskega vrtca
Mehur~ki. Pri deklicah je 100 metrov
dolgo progo najhitreje pretekla Tia Guna,
pri de~kih pa je z ogromno prednostjo
zmagal Svit Groznik. Ob burnem aplavzu
in vzpodbujanju star{ev in ostalih gledalcev
so bili zmagovalci vsi, ki so pritekli v cilj.
Vsak je prejel kolajno za sodelovanje in
na zmagovalnih stopni~kah so se po~utili
kot pravi {ampioni. Sledila sta {e teka na
300 metrov dolgi progi za otroke do 10 let
in 600-metrski progi za otroke 11 do 15 let.
Na kraj{i progi je slavil Urban Pibernik, na
dalj{i pa David Nemec. Vrhunec prireditve
je bil skupinski start na sedaj `e dobro
poznani progi do mlin~kov, kjer je Peter
Letnar s ~asom 16 minut za eno sekundo
popravil dve leti star rekord proge Sebastjana Zarnika. Dodatna popestritev je bilo
tekmovanje v absolutni kategoriji, v kateri
so morali tekmovalci tehtati vsaj 100kg.
Zmagovalec Milo{ Cvirn je 600-metrsko

progo brez te`av pretekel in dokaj sve`
na zmagovalni stopni~ki ponosno dvignil
roke v zrak.
Prijetno po~utje, {portni boji, dru`enje,
podrobne analize priprav in prete~enih kilometrov je bila rde~a nit krosa v Suhadolah.
Pohvaliti je potrebno vse, ki so kakorkoli
sodelovali in omogo~ili, da je prireditev v
vseh ozirih uspela.
Rezultati: Prvenstvo ob~ine Komenda
- deklice do 6 let (100m): 1. Tina Guna
(16:00), 2. Danaja Kepic (17:00), 3. @iva
Zorman (19:00), 4. Tija Omerzu (21:00), 5.
Lara Grkman (24:00), 6. Vita Malus (27:00),
7. Anamarie [tern, 8. Ana Juhant (00:32),
9. Klara Kodrin (00:36), 10. Aleksandra
^ani~ (00:40); `enske 16-30 let (4,5km): 1. Ne`a Pibernik (26:35); `enske 31-50 let (4,5km):
1. Silva Ocepek (27:36); de~ki do 6 let
(100m): 1. Svit Groznik (14:00), 2. Jaka
Bla` (29:00), 3. Anej Kepic (53:00), 4.

Domen Hribar Ko{~i~ (58:00), 5. Domen
Guna (1:18:00), 6. Sa{o @agar (01:24);
de~ki 7-10 let: 1. Urban Pibernik (01:54),
2. Urh Groznik (02:09), 3. Matic Bla`
(02:14); de~ki 11-15 let (300m): 1. David
Nemec (03:33), 2. Alja` Pibernik (03:40), 3.
Toma` Pibernik (03:46); mo{ki 16-30 let
(4,5km): 1. Peter Lentnar (16:00), 2. Miha
Rudl (17:43), 3. Jernej Zorman (18:02), 4.
Bla` Kolner (19:33), 5. An`e [tern (20:04);
mo{ki 31-50 let (4,5km): 1. Peter Pibernik (20:27), 2. Franci Groznik (20:51),
3. Branko Nemec (21:26), 4. Igor Jenko
(22:29), 5. Pavle Ocepek (24:09); nad 100
kg (600m): 1. Milo{ Cvirn (04:42); Tuji
tekmovalci - mo{ki 16-30 let (4,5km):
1. Andrej Medved (17:02), 2. Matic Zaletelj
(22:51); mo{ki 31-50 let (4,5km): 1. Andrej Skvar~a (20:59), 2. Ale{ Cerar (21:47),
3. Igor Jurjevi~ (23:56), 4. Janez Kerzi~
(26:51); mo{ki nad 50 let (4,5km): 1. Jo`e
Filipi~ (22:22).
Peter Pibernik

6. memorial Milana [inkovca
Ledine nad Jezerskim, 22. 6. 2008
Po de`ju vedno posije sonce, pravi star
pregovor. In res, dvakratno prestavljanje
6. memoriala Milana [inkovca nas je nagradilo z najlep{imi mo`nimi vremenskimi
pogoji.

planincev, navija~ev, pa tudi naklju~nih
hribolazcev. Smu~arji so pri{li iz Komende,
Celja, Nove [tifte, Kamnika, Radovljice,
Bleda, Tr`i~a, Bohinjske Bele in celo iz
Solkana.

Na Ledine smo se podali `e v soboto, 21. junija. Na plazu pod severno steno mogo~ne
Skute in Rink tik nad Kranjsko ko~o na
Ledinah nas je pri~akal eden najlep{ih
pogledov, ki si ji ~lovek v dana{njih ~asih
lahko samo `eli. V ~udovitem popoldnevu
smo pripravili za poletne razmere odli~no
veleslalomsko progo, ob son~nem zahodu
{e malo potrenirali, zve~er pa z novima
oskrbnikoma ko~e prijetno klepetali dolgo
v no~.

V dveh razburljivih vo`njah (nekateri v
opremi primerni za svetovni pokal, drugi
pa kar v kratkih hla~ah, nekateri naravnost
med vrati, drugi z nekoliko »po~itka« na
pesku), sta absolutno zmago in pokal za
najhitrej{i ~as odnesla aktualna svetovna
veteranska prvakinja Bo`a Torkar iz Bohinjske Bele in Robert Gomi{~ek iz Solkana. Sicer so smu~arji tekmovali v osmih
razli~nih kategorijah, {estih mo{kih in dveh
`enskih. Ve~ina `ensk nam je namre~ u{la
na morje. Med doma~imi tekmovalci ni bilo
presene~enj, med najbolj{imi namre~ spet
najdemo Franca Strehovca, ki je v zadnji
tekmi sezone zanesljivo ugnal leto{njega

Nedeljsko jutro je bilo kot iz {katlice brez obla~ka. Tovorna `i~nica je dvakrat
pripeljala smu~i na{ih in tudi Milanovih
smu~arskih prijateljev. Pri{lo je tudi precej
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najve~jega konkurenta Jo`eta Kerna. Rezultate po posameznih kategorijah, predvsem pa veliko fotografij, najdete na na{i
spletni strani www.komenda-skiteam.si.
Dru`enje smo po sestopu v res prijetnem
razpolo`enju nadaljevali pri jezeru. Po
podelitvi medalj in pokalov najbolj{im
je sledilo nagradno `rebanje. Prav vsi
tekmovalci so poleg spominske majice
prejeli tudi bogate prakti~ne nagrade.
Vsem sponzorjem se iskreno zahvaljujemo. Vsi udele`enci so bili z organizacijo,
predvsem pa s spro{~enim po~utjem zelo
zadovoljni. Ve~ina jih je z nami ostala do
poznih popoldanskih ur in prav vsi po vrsti
so nam obljubili, da se naslednje leto spet
vidimo.
SK Komenda
www.komenda-skiteam.si.

Aplenca
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[e ena dirka 14. septembra

NAGRADNA KRI@ANKA

Zaradi neurja v nedeljo, 13. julija, je Konjeni{ki klub Komenda
konjeni{ko prireditev na hipodromu organiziral {tirinajst dni
kasneje, v nedeljo, 27. julija. Leto{nja tretja dirka na hipodromu v
Komendi v organizaciji Konjeni{kega kluba pa bo v nedeljo, 14.
septembra. Drugi vikend v oktobru (od 10. do 12. oktobra) pa bo
v Komendi spet Jesenski kmetijski sejem. – A. @.

Kozmeti~ni salon DANIJELA
Mlaka 40a, 1218 Komenda
Tel.: 01 83 43 555; GSM 041 531 477;
Odprto–ponedeljek, torek: od 12. do 20. ure; sreda, ~etrtek: od 8.
do 16. ure; petek: od 8. do 13. in od 15. do 20. ure
@e trinajst let v salonu skrbijo za va{ lep izgled in dobro
po~utje!
Nagrade: 1. – nega obraza; 2. – pedikura; 3. – masa`a nog
Re{eno kri`anko (lahko napi{ete tudi samo re{itev kupona)
po{ljite na naslov: Uredni{tvo Aplence, Zaj~eva 23, 1218 Komenda DO VKLJU^NO 1. SEPTEMBRA. Na kuverto napi{ite:
ime, priimek, naslov in pripi{ite Nagradna kri`anka. Sre~nim
iz`rebancem bomo obvestila o nagradi poslali po po{ti.
Nagrajenci kri`anke KO@ELJ – HI[A DOBRIH VIN – Ko`elj Jo`e
d.o.o., Moste 54, 1218 Komenda v Aplenci {tevilka 6/2008:
DARILNI PAKET dobijo:
• IVANA [UBELJ, Mlaka 6 A, 1218 Komenda;
• [PELA [PRUK, Klav~i~eva 10, 1241 Kamnik;
• MOJCA [TRAJHAR, Hru{evka 6, 1219 Laze v Tuhinju
^estitamo! Potrdilo o nagradi bomo nagrajencem poslali po
po{ti.
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Smo poslovno uspe{no veliko podjetje iz skupine Mayr Melnhof Karton Gmbh, ki je najve~ji proizvajalec premaznih
kartonov iz vra~ljivega papirja tako na evropskem kot na svetovnem trgu. Podjetje ima 88 letno tradicijo proizvodnje
kartona na Koli~evem. Ker `elimo na{o uspe{no pot nadaljevati skupaj z Vami, nudimo:

Zaposlitev za nedolo~en ~as
I{~emo ve~ novih sodelavcev z razli~nimi strokovnimi profili s poklicem ali brez, za priu~itev v papirni{ko stroko ali
spremljajo~e dejavnosti.
Prav posebej vabimo k sodelovanju delavce za {tiriizmensko delo:
• Vodja strojev za razrez kartona, z letno bruto pla~o od 14.000 do 19.500 EUR
• Voznike vili~arjev v notranjem transportu, z letno bruto pla~o od 14.500 do 17.300 EUR
Poleg zgoraj navedenega sodelavcem zagotavljamo tudi naslednje:
• + do 15% individualne stimulacije,
• + poseben dodatek za stalnost,
• + 2,8% bruto pla~e za drugi pokojninski steber,
• + 100 % povra~ilo stro{kov prevoza,
• + 5,5 EUR/dan za prehrano.
Izhodi{~na zaposlitev na zgoraj navedenih mestih omogo~a razvoj in napredovanje na {e zahtevnej{a delovna mesta v
vseh fazah tehnolo{kega postopka. V ta namen nudimo usposabljanja in izobra`evanja ob delu ali iz dela ter ustrezne
{tipendije za {olanje v razne poklice pri nadaljnjem vklju~evanju v papirni{ko dejavnost.
Podjetje preko razvite sindikalne dejavnosti zaposlenim omogo~a aktivno pre`ivljanje prostega ~asa in preventivni
oddih ter stalno spremljanje zdravstvenega stanja vseh zaposlenih.
Delovno razmerje sklepamo za nedolo~en ~as z eno do tro- mese~nim poizkusnim delom.
Vse zainteresirane, ki vidijo svoj bodo~i ali nadaljnji poklicni izziv v zanimivi papirni{ki dejavnosti,
prosimo, da po{ljejo pro{njo na na{ naslov KOLI^EVO KARTON d.o.o. Papirni{ka 1, 1230 Dom`ale s
pripisom kadrovska slu`ba.
Za dodatna pojasnila smo vam na razpolago na telefonu 01 72 90 541.

Podjetje, ki zagotavlja
celovite re{itve na podro~ju
merjenja porabe vode in
toplote, vabi k sodelovanju:

Podjetje, ki zagotavlja
celovite re{itve na podro~ju
merjenja porabe vode in
toplote, vabi k sodelovanju:

– SERVISERJA/INSTALATERJA
MERILNIH NAPRAV (m/`)

– ADMINISTRATORJA (m/`)

Pogoj:
• dokon~ana IV. ali V. stopnja izobrazbe tehni~ne smeri,
• poznavanje programov MS Office ter znanje
angle{kega ali nem{kega jezika priporo~ljivo,
• vozni{ki izpit B kategorije.
Delo se opravlja na terenu in sede`u podjetja.
Nudimo vam delo za dolo~en ~as z mo`nostjo zaposlitve
za nedolo~en ~as.
Ponudbe s kratkim `ivljenjepisom in dokazili o izobrazbi
po{ljite v 8 dneh po objavi na naslov:
ENERKON d.o.o., @eje pri Komendi 107, 1218 Komenda
Dodatne informacije na telefonski {tevilki: 01/830-34-70
www.enerkon.si

Pogoj:
• dokon~ana V. stopnja ekonomske, administrativne ali splo{ne smeri
• zelo dobro poznavanje dela s programom
Microsoft Excel in Word
• teko~e ustno in pisno znanje slovenskega jezika
ter solidno ustno in pisno znanje angle{kega
jezika
Za`elen vozni{ki izpit B-kategorije.
Delo zajema vnos podatkov v ra~unalni{ke programe
in administrativna dela, povezana s sestavo ponudb in
delitvijo stro{kov ogrevanja.
Nudimo vam delo za dolo~en ~as z mo`nostjo zaposlitve
za nedolo~en ~as.
Ponudbe s kratkim `ivljenjepisom in dokazili o izobrazbi
po{ljite v 8 dneh po objavi na naslov:
ENERKON d.o.o., @eje pri Komendi 107, 1218 Komenda
Dodatne informacije na telefonski {tevilki: 01/830-34-70
www.enerkon.si

KOMERCIALIST m/`
I{~emo komercialista za:
• Samostojno in timsko organiziranje
in izvajanje del s podro~ja prodaje
sejemskih razstavi{~ in POS izdelkov
Kandidat mora:
• imeti izku{nje v prodaji pravnim osebam,
• za`eljeno poznavanje grafi~ne dejavnosti.
Ve~ informacij dobite na www.znak.si
Prijavite po{ljite do 10. 8. 2008 na na{ e-naslov.
ZNAK d.o.o.
Menge{ka 70
1236 Trzin
info@znak.si

Poslovna enota

KRANJ
Lesnina Kranj vam nudi velik izbor:
Kuhinj in bele tehnike
Modernih jedilnih garnitur

Spalnic in vzmetnic

Modernih dnevnih sob
Sob za mlade

ter še veliko, veliko veþ ….
PE Lesnina Kranj
C. Staneta Žagarja 67
4000 Kranj
Odprto vsak delovnik med
9°° in 20°° uro
Sobota
9°° do 18°° ure

Možnost:
x
nakupa na obroke
x
brezplaþnega prevoza
x
brezplaþne montaže
x
raþunalniškega izrisa
x
strokovnega svetovanja
x
rednih in izrednih popustov

