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Direktor občinske uprave mag. Ivan Kenda

Rešujemo varstvo
za 50 otrok

Začasni montažni vrtec v Komendi postaja resničnost
V junijski Aplenci je župan Tomaž Drolec
predstavil problematiko varstva najmlajših in
napovedal reševanje z montažnim vrtcem.
Nalogo oziroma projekt na tem področju je v
občinski upravi prevzel direktor uprave mag.
Ivan Kenda, ki smo ga zato zaprosili, da skupaj izpolnimo obljubo in v julijski številki podrobneje spregovorimo o tem občankam in
občanom in o rešitvi problema otroškega varstva z novim šolskim oziroma varstvenim letom v občini.
»Z enoletnim nadomeščanjem direktorice
občinske uprave sem prevzel tudi vse udeležbe
v odborih in komisijah. Tako sem se znašel
tudi v vlogi predsednika komisije za sprejem
otrok v vrtec. Še pred koncem zbiranja potencialnih prijav je postalo jasno, da bo v letošnjem
letu prosilcev več, kot je na voljo prostih mest,
zavedali pa smo se tudi, da bo zaradi tega veliko negodovanja in nemalokrat hude krvi.«
Odziv v občini je bil pri starših res bolj ali
manj, recimo, šokanten, vendar pa Komenda ni med občinami ta trenutek edina, ki se
pred jesenjo srečuje s problemom zagotovitve varstva najmlajših. Marsikje pa so te
probleme reševali že doslej.
»Glede na to, da ima večina občin po Sloveniji težave z zagotavljanjem dovolj velikega
števila mest v vrtcih, so se temu prilagodila
tudi podjetja, ki izdelujejo mobilne enote. Tako
sem že v mesecu maju predlagal županu, da bi

bilo smiselno razmisliti tudi o montažnem vrtcu. Glede na to, da s(m)o občani navajeni na
(nad)standardne rešitve, je bil predlog sprva
sprejet precej z rezervo, predvsem v smislu,
kaj pa bodo rekli ljudje, ali si to lahko sploh
dovolimo!?
Poskušali smo z veliko drugimi možnostmi,
npr. varovanje otrok na domu, zagotavljanje
sredstev, ki jih za vsakega otroka pokrijemo in
s tem pridobivanje dodatnih mest z odstopanjem mest bolj potrebnim, a je bil odziv zelo
skromen.
Mobilni kontejnerski oziroma tudi modulni
vrtci so na primer v skandinavskih deželah
nekaj rednega, normalnega, rekel bi vsakdanja
zadeva; čeprav dosegajo najvišji standard v
Uniji.«
Hočete reči, da je tudi v občini Komenda
prevladala misel o reševanju v tej smeri?
»Po premisleku in predvsem zaradi številnih
telefonskih klicev staršev zavrnjenih otrok,
sem dobil zeleno luč za začetek potrebnih postopkov za postavitev montažnega vrtca.
Predstavniki občinske uprave in občinskega
sveta smo obiskali kar nekaj podjetij, pridobili
različne ponudbe, ogledali smo si nekaj manjših vzorčnih primerov, pazljivo prisluhnili izkušnjam uporabnikov. Generalna ocena je taka,
da je kvaliteta bivanja v montažnih vrtcih
povsem primerljiva z zidanimi objekti.
Trenutne razmere so bile takšne, da bi po

Na sedanjem igrišču bo vrtec povezan s starim vrtcem Mehurčki.
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pridobitvi projektne dokumentacije in s tem
ustreznih soglasij in dovoljenj z različnimi
prizidki in umestitvami v večje komplekse,
npr. Medgeneracijski center, lahko otrokom
zagotovili ustrezne prostore šele v letu 2010.
Tudi pri določitvi lokacije montažnega vrtca
smo imeli kar precej dilem, saj že tako skromne
zelene površine, ki pripadajo takim objektom,
še dodatno zmanjšamo. Zavedamo se, da bodo
že tako ali tako slabe prometne razmere (pomanjkanje parkirnega prostora) še poslabšane.
Vendar smo se kljub vsemu naštetemu odločili, da postavimo začasni montažni (kontejnerski) vrtec pri vrtcu Mehurčki v Komendi. O
tem se je soglasno se je soglasno pozitivno izrekel tudi občinski svet na 25. redni seji 18.
junija 2009.
Svetnikom je bilo namreč za sejo posredovano in predstavljeno gradivo za postavitev
začasnega vrtca.«
Kaj pravzaprav v tem primeru pomeni
začasnost?
»Začasnost pomeni, da je možno enote najeti za določen čas, po prenehanju rabe pa se
lahko odstranijo. Oprema v vrtcu pa je po prenehanju oziroma odstranitvi začasnega (mobilnega) vrtca last zavoda in bo uporabna tudi
v novem centralnem vrtcu.
Posebej pa moram pri tem poudariti, da je
bil takoj po odobritvi začetka postopka v občinskem svetu naročen projekt, saj smo kljub
začasnosti in montažnemu objektu morali zaprositi tudi za gradbeno dovoljenje.«
Najbrž so bili in so morda še vedno posamezni pomisleki o primernosti takšnih
objektov?
»Mnogi med nami jih imajo, češ, da bomo
dobili rabljene enote, ki zamakajo, da bo mrzlo
ali pa prevroče,… Lahko pa povem, da so v
izdelavi popolnoma nove enote, katerih izgled
se razlikuje od klasičnih (višina, barva, velika
okna, oprema, inštalacije so skrite, ipd.). Prav
ta vprašanja smo namreč zastavili tudi izdelovalcem tovrstnih mobilnih enot za varstvo
najmlajših. Ta trenutek zato lahko rečem, da
smo za odločitev izdelovalcev, da začno sestavljati spremenjene mobilne enote, najbrž precej
zaslužni prav predstavniki Občine Komenda.
Verjemite, da ni lahko prepričati proizvajalca,
ki ima na zalogi skoraj 100 že izdelanih, a doslej tipsko precej nižjih enot, da postavi novo
proizvodno linijo proizvodnje.«
In kako vam je nenazadnje uspelo streti
ta proizvodni oreh?
»Pravzaprav imate prav. Lahko se nenaza-
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dnje tudi pohvalimo, da smo pri uresničitvi zastavljenega cilja v primerjavi s podobnimi občinami trenutno najdlje. Res
pa je tudi, da se bodo mnoge občine
odločale o podobnem koraku, ko bo
pri nas objekt že postavljen. To bo
torej neke vrste promocijski objekt.
Vsekakor pa moram posebej poudariti, da je bilo v uresničitev
projekta vloženega veliko truda.
Zelo pomembno pa je tudi, da
podjetje, ki izdeluje projekt, izkušnje pri postavitvah in smo
bili opozorjeni na marsikatero
podrobnost, ki bi jo lahko, sicer nenamerno, spregledali.«
Lahko okvirno rečete,
kdaj bodo otroci v tem
vrtcu?
»Začasni objekt bo
lahko sprejel 56 otrok - v
4 oddelkih po 14 otrok.
To pa pomeni, da bomo
tudi v letu 2009/2010
zagotovili
varstvo
vsem otrokom. Če
bodo upravni postopki (gradbeno
dovoljenje) izpeljani v rokih, lahko pričakujemo,
da bo vrtec vseljiv že v oktobru 2009.«
Andrej Žalar

30. septembra
v Aplenci

Poletno
reševanje
varstva otrok

Občinski svet o varstvu otrok
Občinski svet je na junijski seji zaradi pomanjkanja prostora in zavrnitve sprejema prek
50 otrok v vrtec sprejel nekatere sklepe in
podprl stališča občinske uprave.
Sprejel je sklep, da otroci, ki so bili sprejeti
v vrtec, njihovi zakoniti zastopniki pa so odstopili od pogodbe o vpisu otroka v vrtec (s
tem pa so omogočili mesto drugemu otroku na
prednostni listi), v naslednjem šolskem letu
dobijo prav tako pripadajoče točke uvrščenim
na prednosti vrstni red iz preteklega leta; če
bodo seveda prihodnje leto oddali vlogo za
sprejem. Prav tako so upravičeni tudi do sub-

vencije, ki na podlaga Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok pripada otrokom uvrščenim na prednostno listo, vendar niso vključeni
v programe vrtca.
Ta (izredni) sklep pa velja le eno (1) leto.
Prav tako je občinski svet soglašal s predlogom Občinske uprave o postavitvi začasnega
montažnega vrtca (štirih kontejnerskih enot). S
tem bodo lahko vključeni v vrtec vsi otroci, ki
so uvrščeni na prednostno listo in letos izpolnjujejo pogoje za sprejem v vrtec. Če ne bo
nepredvidenih zapletov, bo takšna rešitev mogoča v treh mesecih.

Priprave na postavitev
montažnega vrtca in dogajanja v zvezi z reševanjem
varstva 50 otrok v občini
bomo spremljali tudi v
poletnih dneh. Celovito
kronološko predstavitev
pa bomo potem predstavili
v Aplenci 30. septembra.
Občinski upravi pa je občinski svet naročil,
naj preuči vse možnosti glede varovanja otrok
na domu. Takšno dejavnost varovanja otrok na
domu so bile takrat pripravljene registrirati tri
varuhinje in so dovolile objavo, da jih zainteresirani pokličejo. To so MATEJA URH, Mlaka
3c, Komenda, telefon: 040 622 171; TJAŠA
REPNIK, Gasilska 47, Komenda, telefon: 040
871 633 in MARIJA NEMEC, Klanec 48/B,
Komenda, telefon: 051 649 839.
Za vsa druga pojasnila in informacije pa interesenti lahko pokličejo na občino na telefonsko številko 724 74 06.
– A. Ž.
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Župan Tomaž Drolec

Sedanja gradnja je
velik kanalizacijski
projekt
Dober teden po zadnji seji občinskega sveta
pred počitniškim poletjem, ko so se svetniki
seznanili tudi o napovedanem velikem komunalnem oziroma kanalizacijskem projektu, se
je gradnja pri šoli in športni dvorani 1. julija
tudi začela. Na seji ste takrat še posebej opozorili na zaporo Glavarjeve ceste od šole do občine in pojasnili možne obvoze. Da pa gre za
resnično velik gradbeni projekt, smo že cel
mesec priča trenutno na prvi polovici tega odseka.
Kakšen je pravzaprav program in čemu tolikšen gradbeni poseg?
»Gradnja na odseku med šolo in občino v Komendi je pravzaprav prvi del najbolj pomembnega odseka glavnega sistema izgradnje kanalizacije za centralni del občine. Na tem odseku
sicer že je stara kanalizacija, ki pa ne ustreza
normativom in projektom nove fekalne kanalizacije. Bo pa po izgradnji fekalnega kanalizacijskega voda iz sedanje stare preusmerjena v
novozgrajeno vsa fekalna kanalizacija. Dosedanja stara kanalizacija pa bo prevzela funkcijo
odvoda meteornih odplak.
Ko bo ta del od šole do občine v dolžini okrog
700 metrov končan, bo za dokončanje celotnega projekta ostalo še 800 metrov do Kralja v
Mostah.
Trenutno na celi trasi manjkata še dve soglasji
od občine do Most oziroma bolj točno od čistilne naprave v Komendi do Kralja v Mostah.«
Dela na terenu kažejo, da je in bo tudi v
prihodnje to precej zahteven gradbeni poseg.
»Res je; zahteven pa tudi precej neprijeten za
občane. No, še kakšen mesec bo Glavarjeva
cesta v prvem delu do občine takšna, kot je
sedaj. Konec avgusta naj bi bil ta del, če ne bo
kakšnih posebnih gradbenih težav, končan.
Zato prosim občane, da zaradi zapore ceste še
malo potrpijo. Sicer pa dela potekajo na globini pet metrov in so prav zaradi že vgrajenih
naprav na nekaterih delih dokaj zahtevna, kot
na primer prav na ovinku pri Nandetu Vodetu,
kjer je odsek dokaj ozek in delovno še posebno
zahteven tudi zaradi obstoječih objektov ob
trasi.
Ko bo prvi del končan, bodo na tem
odseku že mogoči priključki nanj. Tako bo ob
izgradnji nanjo priključen tudi bodoči center.
Že jeseni letos, po končanju prvega dela, pa
nameravamo nadaljevati gradnjo kanalizacije
tudi od čistilne naprave proti Mostam. Prihodnje leto pa je v programu priključitev in pove-
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Še mesec za dokončanje prvega dela, potem pa še drugi del do
Kralja – Voda za zlato rezervo, odpadki pa v Ljubljano – Mislim, da
bo vrtec prijazen.
zava na že zgrajeno kanalizacijo v Mostah.
So letos v programu še kakšni večji gradbeni
projekti?
»Projekti ja, vendar ne gradbeni, če odštejem
dokončanje prizidka k športni dvorani in reševanje pogojev za ureditev otroškega varstva
letos jeseni. Kanalizacija je torej glavna zadeva. Morda, vendar skoraj zagotovo kasneje, sta
pločnik in rondo.
Je pa v polnem teku projektiranje kanalizacije,
ki nam bo omogočila pridobiti del nepovratnih
sredstev, ki jih načrtujemo pridobiti skupaj z
občinami Domžale in Kamnik iz kohezijskih
skladov. Če bo vse, kot želimo, računamo na
32 milijonov evrov, ki bi si jih odstotkovno
razdelili glede na veljavne programe. Za našo
občino sta to kanalizacijska povezava med
Lahovčami in Nasovčami in priklop med
Klancem in spodnjim Zalogom.«
In kakšni so izgledi za ta dva kanalizacijska
projekta?
»Trenutno pridobivamo soglasja, izgradnjo pa
načrtujemo prihodnje leto in v letu 2011.«
Kaj pa pomeni pred nedavnim podpisana
pogodba o sanaciji krvavškega sistema vodovoda?
»Gre za sanacijo sedanjega sistema skupaj z
gorenjskimi občinami, ki naj bi bile v prihodnje
povezane s sistemom. Občine Kranj, Šenčur,
Cerklje, Vodice in Komenda smo skupaj pridobile okrog 8 milijonov evrov nepovratnih
sredstev. Sicer pa je za občino Komenda, ko
imamo vodo iz kamniškega Iverja, v prihodnosti to zlata rezerva za oskrbo z vodo; že
sedaj pa tudi oskrba poslovne cone z vodo.«
Pred nedavnim je bilo na območju celotne
Slovenije zelo aktualno vprašanje ravnanja
z odpadki. So občani glede tega v prihodnje
lahko brez skrbi?
»Zadnje čase se vse večkrat spomnim, kako
smo še nedavno tega skušali reševati to vprašanje sami v občini. Trenutno potekajo dogovori
o obliki lastništva na Barju, kjer smo poleg bivših obljubljanskih in ljubljanskih občin tudi
domžalske in kamniške, ki že sodelujemo pri
razpisu za nepovratna sredstva kot soinvestitorji. Odobrenih je prek 100 milijonov nepovratnih sredstev za izgradnjo MBO.«
Kako pa komentirate, da bodo na Barju
trije MBO bližje naseljem (tam so tudi po-

Dela potekajo na globini pet metrov.
znane Murgle, kjer živi bivši predsednik
Milan Kučan, živel pa je tudi pokojni predsednik Janez Drnovšek) kot pa pred časom
načrtovani MBO hišam v Mostah in na
Križu?
»Raje ne pomislim, kaj da bi še razmišljal.
Sem pa še vedno prepričan, da bi v občini lahko
služili lepe denarje, ki smo jih prepustili mestu
Ljubljana. Mi pa bomo to krepko občutili na
položnicah.«
Še vedno niste najbolj zagreti za montažni
vrtec?
»Za reševanje tega vprašanja in projekta je zadolžen predsednik komisije za sprejem otrok v
vrtec in hkrati direktor občinske uprave Ivan
Kenda. Na začetku prav zares nisem bil ravno
navdušen nad idejo o montažnem objektu. Po
ogledu, preverjanjih, ocenjevanju pogojev za
bivanje in za dejavnosti v vrtcu pa sem prepričan, da bo to v povezavi s sedanjim prav prijeten in prijazen vrtec.«
Andrej Žalar
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Vodovod po 25 letih, ko so se začeli pogovori
V Cerkljah so 15. julija podpisali pogodbo o obnovi vodovoda iz sistema izpod Krvavca.
prav bo to kar nov, 24 kilometrov
dolg vodovod iz krvavškega sistema z okrog 150 litri vode na
sekundo.
S pogodbo o obnovi oziroma izgradnji novega (saj bo sedanji moral med gradnjo nemoteno obratovati) so se v občinah podpisnicah
zavezali za sovlaganje. Glede na
količino porabljene vode odpade
na občino Cerklje 32,06 odstotka,
na občino Šenčur 20,11 odstotka,
na občini Komenda in Vodice po
Pogodbo, s katero so se zavezali k sovlaganju v krvavški 18,42 odstotka in na občino Kranj
vodovodni sistem, so podpisali (od leve) šenčurski župan 10,99 odstotka.
Župan Cerkelj je ob podpisu
Miro Kozelj, komendski podžupan Mirko Kepic, vodiški
župan Brane Podboršek, kranjski župan Damijan Perne in pogodbe pojasnil, da v občinah
pričakujejo, da bodo 7 do 8 milijocerkljanski župan Franc Čebulj.
nov evrov za vodovod, katerega
Po petindvajsetih letih, ko so se začeli pod
gradnja je ocenjena na blizu 11 milijonov evrov,
Krvavcem pogovori o nujni obnovi vodovoda
dobili iz kohezijskih skladov. Pomemben pogoj
izpod krvavškega sistema, po katerem se danes
za to pa je pridobitev gradbenega dovoljenja za
oskrbuje z vodo okrog 20 tisoč prebivalcev, so
gradnjo. Razpis za izvajalca gradnje bo objavljen
sredi julija župani občin Kranj, Cerklje, Šenčur,
prihodnje leto, gradnja naj bi se začela jeseni v
Vodice in podžupan občine Komenda podpisali
času volitev, vodovod pa bi moral biti zgrajen
pogodbo o obnovi vodovoda. V občini Mengeš,
najkasneje leta 2013.
ki je solastnik sedanjega starega vodovoda, pa so
Po tem, ko se je za izdelavo projektne dokuse sodelovanju pri obnovi oziroma gradnji novementacije prijavilo kar osem ponudnikov, cene
ga pred dobrim poldrugim letom odpovedali.
so se gibale med 83.286 in 768.000 evrov, se je
Štirideset let star vodovod, po katerem danes
po pogajanjih podjetje Dr. Duhovnik iz Medvod
teče okrog 100 litrov vode na sekundo in se je
pritožilo in uspelo na državni revizijski komisiji.
zaradi dotrajanosti izgubi kar 40 do 50 odstotDokumentacijo bo izdelalo torej podjetje Dr.
kov, bo tako končno dočakal obnovo. Pravza-

Duhovnik za 81.900 evrov. Direktor podjetja
Jože Duhovnik je izjavil, da je to zanj poseben
izziv, saj gre za nov sistem, po katerem bo izpod
Krvavca pritekalo 150 litrov vode na sekundo,
ob cesti na gondolo pa bo tudi vodna elektrarna.
Na podpis pogodbe petih občin pa se je v
Mengšu že odzvala civilna iniciativa, ki se ne
strinja, da se je Občina Mengeš odpovedala solastništvu vodovoda. Zato napoveduje odločno
in ostro nasprotovanje projektu gradnje brez
Mengša, o čemer so obvestili tudi župane občin
podpisnic pogodbe.
A. Žalar

Obvestilo zlatim
maturantom
Občina Komenda obvešča vse dijake, ki
so pri opravljanju letošnje mature dosegli
naziv zlati maturant, da dokazila o doseženem uspehu posredujejo do vključno 14.
septembra 2009 tajništvu Občine Komenda,
Zajčeva 23.
Občinski pravilnik o denarnih nagradah
zlatim maturantom namreč določa, da jim
pripada denarna nagrada 418 evrov. Rok za
vložitev vloge (pravilnik in vloga za uveljavljanje nagrade sta na spletni strani Občine
Komenda) je najkasneje tri mesece po
opravljeni maturi. Po tem roku denarne nagrade ni moč uveljavljati.
– A. Ž.

Poslanski kotiček mag. Julijane Mlakar

15. julija letos je Državni zbor RS mag. Julijani Mlakar potrdil poslanski mandat. S tem sta občini
Komenda in Kamnik dobili svojo poslanko.
Z državno poslanko mag. Julijano Mlakar
smo se dogovorili, da nas bo med njenim
poslanskim mandatom v rubriki POSLANSKI KOTIČEK seznanjala z nekaterimi pomembnejšimi odločitvami, ki jih bodo sprejeli
v Državnem zboru, s svojimi mnenji in delom.
»Osebno bom lahko prisluhnila občankam
in občanom v poslanskih pisarnah od 17. avgusta dalje. Poslanska pisarna v prostorih Občine Kamnik (Glavni trg 24, soba 22) bo odprta vsak delovni ponedeljek med 11. in 12.
uro. V Komendi pa bo poslanska pisarna
odprta vsak prvi ponedeljek v mesecu (prvič
3. septembra) med 9. in 10. uro (kaže, da na
Glavarjevi 104). Lahko me tudi pokličejo
(GSM: 031 284 829).«
In kakšna je bila vaša »prva« seja?
»Moja prva seja Državnega zbora je trajala pozno v noč in precej pomembnih odločitev je bilo treba sprejeti. Tisti, ki redno
spremljajo seje Državnega zbora po TV, bodo
morda delili občutke z menoj, ki sem jih neposredno doživljala v parlamentarni zgradbi.

Preveč je bilo namreč nastopov, namenjenih le
kameram oziroma pridobivanju volivcev, preveč neresnic in polresnic je bilo izrečenih,
premalo je bilo konstruktivnih predlogov ter
dialoga. To, kar mene najbolj skrbi te dni, je,
ali bodo delavci ohranili službe, ali bodo pokojnine, plače in dohodki zadostni za preživetje
družin in posameznikov, ali bodo družine jeseni, ko se prične novo šolsko leto, zmogle plačati otrokom šolske potrebščine, malico, vrtce,
elektriko, ogrevanje in druge nujne življenjske
stroške.«
V predvolilnem obdobju ste napovedovali,
če boste izvoljeni, zavzemanje za razreševanje problemov zdravstva, za drugačne vrednote v družbi…«
»Skrbi me nadaljnja privatizacija zdravstva
in nadaljnje krčenje pravic prebivalstvu iz
javnih sredstev, ki se kaže tudi v predlogih zakonov, sklepov in uredb, ki prihajajo z ministrstva za zdravje in z ZZZS. Sprašujem se, ali
lahko dosežemo potrebne spremembe v družbi
z istimi ljudmi, ki že vrsto let vodijo zgrešeno
zdravstveno politiko.

Upanje zbuja veliko solidarnosti, prostovoljnega in humanitarnega dela med ljudmi,
katerih vrednote so očitno drugačne od tistih,
ki jih prebivalstvu vsiljujejo kapital in lobiji.
Prihodnost bo pokazala, če bomo znali krizni
čas izkoristiti za spremembe vrednot v družbi,
da bi iz te krize izšli bolj solidarni, bolj pošteni,
z bolj pravičnimi zakoni in z bolj demokratičnimi standardi.«
A. Žalar

Mag. Julijana Bizjak Mlakar,
poslanka Državnega zbora RS
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Dom sv. Martina v bohinjski Srednji vasi

Dogajanje v Medgeneracijskem društvu za kakovostno starost Komenda zadnji mesec
pred počitnicami
V Medgeneracijskem društvu za kakovostno
starost imamo v mesecu juliju in avgustu prosto, brez kakršnih koli aktivnosti, zato da potem v jeseni, s toliko večjim zagonom in elanom, pričnemo z novo sezono.

Ena od posebnosti doma je, da v popoldanskem
in večernem času v recepciji delajo prostovoljke.
Okrog 25 domačink se izmenjava in tako prihrani kar nekaj denarja, ki ga potem lahko namenijo
za izboljšanje drugih potrebnih storitev.

Gospa v.d. direktorica nam je zelo izčrpno in
predvsem z velikim navdušenjem predstavila
dom, ki daje dom skoraj sedemdesetim oskrbovancem, z lepimi, svetlimi prostori, predvsem
pa z osebjem (35 zaposlenih), ki si prizadeva,
da bi bilo bivanje stanovalcev čim lepše.
Štiri medgeneracijske skupine, ki se dobivamo enkrat tedensko, dve intervizijski skupini z
mesečnimi srečanji in klubi svojcev, v okviru
katerih organiziramo razna predavanja, so jedro našega društva. Po najboljših močeh skušamo v našo skupnost širiti že večkrat izpostavljena načela in sicer, da je starost ravno tako

smiselna, kot mladost in srednja leta, samo
drugačne možnosti in naloge ima; vse tri generacije povezujemo v celoto; v mreži medgeneracijskih programov skrbimo za slogo, vsem
drugim smo naklonjeni; prilagajamo se konkretnim razmeram, saj je sleherni človek edinstven in enkraten, vsak družabniški pogovor je
drugačen, vsaka medgeneracijska skupina in
njeno srečanje je drugačno, vsak kraj ali dom
za stare ljudi je drugačen; predvsem pa delujemo prostovoljsko, saj se napajamo iz lastne
potrebe, da se zavestno pripravimo na svojo
lastno kakovostno starost ali k temu pomagamo
svojim najbližjim ter iz razvitega osebnega
čuta solidarnosti do vseh ljudi v potrebah in
stiskah.
Za zaključek sezone 2008/2009 smo organi-

zirali ogled Doma sv. Martina v Srednji vasi v
Bohinju. Dom za stare ljudi v Srednji vasi je
bil postavljen z izrednim angažmajem našega
rojaka gospoda župnika Ivana Jagodica. To
dejstvo je bilo eno izmed osrednjih razlogov,
da smo se odločili za obisk. Drugo dejstvo, nič
manj pomembno pa je bilo to, da so dom v
veliki večini zgradili z donatorskimi sredstvi, s
čimer so dosegli, da ga imajo vaščani za svojega, saj ga brez njih verjetno ne bi bilo. Dom je
stal približno 4,5 milijona €, od tega je bila
prva in največja donacija 1,5 milijona in sicer
gospe, katere imena ne izdajo, drugih donacij
je bilo ravno tako okrog 1,5 milijona, za ostalo
tretjino pa so najeli kredit. Precej impresivno
in vredno posnemanja!!!
Viktorija Drolec

Dom je postavljen v prečudovito naravo pod
Triglavom in s svojim alpskim stilom ne moti te
lepote, ampak jo nadgradi.

Slovesnost zakonskih jubilantov
V nedeljo, 7. junija, sicer na nedeljo Sv. Trojice, je bila v komendski župnijski cerkvi sv.
Petra tradicionalna slovesnost zakonskih jubilantov iz komendske župnije. Udeležili so se je
tisti zakonski pari, ki letos praznujejo okrogle
obletnice sklenitve cerkvene poroke, njihovi
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najožji sorodniki, prijatelji in znanci. Maševal
in pridigal jim je mons. dr. Franc Šuštar, ravnatelj Bogoslovnega semenišča v Ljubljani in
arhidiakon. V svojem govoru je zakoncem v
času, ko se ločuje toliko mož in žena, številni
partnerji pa živijo skupaj brez uradno sklenjene

zakonske zveze in cerkvene poroke, priporočil,
naj vztrajajo v življenjski zvezi, ki so jo sklenili pred Bogom in Cerkvijo. Tako bodo pred
ljudmi pričevali za pomen te zveze tudi v sodobnem času, smiselnost poročanja, zlasti pa
urejenih zakonskih in družinskih odnosov.
Možje in žene naj si še posebej prizadevajo, da
bodo zvesti drug drugemu, za dobro medsebojno razumevanje in spoštovanje, pa tudi potrpijo, kadar ne gre vse gladko. Moč za to naj zajemajo iz osebne in družinske molitve, rednega
prejemanja zakramentov in iskrenega pogovora. Ta naj nadomesti gledanje televizijskih oddaj in drugo, kar ne prinaša prave sreče, zakoncem (ljudem nasploh) pa jemlje veliko
dragocenega časa, ki bi ga lahko porabili zase,
svoje duhovno zorenje in poglabljanje ter izkazovanje ljubezni.
Po maši sta komendski zakonski skupini
zakonskim jubilantom in drugim udeležencem
slovesnosti postregli z zelo okusnim pecivom
in pijačo, jubilanti pa so se za spomin še slikali na stopnišču pred stranskim južnim vhodom
v župnijsko cerkev.
Jože Pavlič, foto: Metod Perme
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Katarina Karlovšek

skozi svoje analitične procese samorefleksije, samoregulacije in možne
izbire. Predvsem vidim v odločanju moderne oblike Evropskega prava
tisto pozitivno obliko napredka, ki je bivša Jugoslavija s preglasovanjem
ni bila sposobna ohraniti, medtem, ko zakonodajna Evropska oblast
s soglasnim odločanjem in močnim sodnim in kazensko pravnim
sistemom doseže izvajanja modernih, sodobnih zakonov!
Moderna forma države vključuje vplivanja, uveljavljanja, odločanja
in nadziranja pravnega reda vseh državljanov. Z rastjo ozaveščenosti,
izobrazbe, raste število problemov, katerih znanje in obseg presegajo
laičnost in jih pravno s svojimi sistemi direktno ne upravlja s strani države. Jih pa posamezniki, skupine s svojo specifiko zaznavajo, prevzemajo pobude za zaznavo problema in njeno kategorizacijo.
Sama sem pred leti mnogo pisala o »mobingu« na delovnih mestih.
Marsikdo ni želel nič slišati o tej temi, danes pa je že zakonsko prepovedana oblika izvajanja psihičnega nasilja nad zaposlenimi. Tudi o uveljavitvi univerzalnega temeljnega dohodka smo z Drnovškom načrtovali,
danes pa postaja ena glavnih socialnih rešitev in samo vprašanje časa je,
kdaj ga bomo uzakonili. Danes na marsikaterem zboru govorim o pravici do pripadanja enega hektarja domovine polnoletnemu Slovencu in
počasi že dobiva okvirne oblike za rešitve brezposelnih in mladih.
Vesna Živadinov Štebe
www.komenda.lds.si lds.komenda@siol.net

VAŠA PISMA

Uničevalen uspeh
Medtem, ko imamo navadni ljudje povsem vsakdanje probleme in Komendsko poka po šivih, pa zvemo, da med nami živijo lokalni ljudski junaki
brez plenic in z željo po žrtvovanju. Tako nas ni nič strah in bomo pogumno
pogledali, v kakšni medsebojni zvezi so navidez nepovezani pojavi.
Občine so podaljšana roka države, ali drugače; stanovalci živalskega
vrta niso pretirano hvaležni upravi. Toda nekatere državne »koncesije«
občinam - odstop določenih pristojnosti upravljanja s prostorom,.. imajo lahko uničevalen učinek. Formalno korektni Komendski občinski
prostorski načrti so omogočili stihijsko pozidavo in posledice so večplastne: stopnjevana poplavna nevarnost (hote?), degradacija stavbne
identitete prostora, resno poškodovano bivanjsko, naravno okolje in niz
razvojno strukturnih problemov (promet in kmetijstvo, kanalizacija,
blodnje s »centri«, sedaj vrtec,..).
Vodstvo občine ima preveč občutka za kapital in premalo za ljudi,
hote in nehote prisega na razne študije in plane. Življenje ni študija in
plan. Stroki mnogokrat niti ne postavlja ustreznih zahtev. Manjka miselne širine, vizije in pravih prioritet. Skupaj s kritično javnostjo
(problem časopisa) bi dosegli mnogo več in če kdo želi, smo lahko
konkretni. Za poskus nekaj o dimnikarskih storitvah, ki dražijo ljudi.
Na osnovi Zakona o varstvu okolja (2004) je država leta ´06 izdala
»javni poziv« in prvi razpis za podelitev koncesij opravljanja dimnikarske službe. V letu ´08 sta bila še dva razpisa. Dimnikarji so torej pooblaščene osebe (uradne plačuje proračun), ki delajo po Zakonu o dimnikarski
službi in jim je dovoljen vstop v vaš dom, če jim to dovolite in kamor jim
dovolite, sicer gre za kaznivo dejanje. Tarife za storitve so pretirane in če
bodo po papeško sledili zakonu, ki je nedorečen, bo konfliktov še več.
Ne bom opisoval telefonskih pogovorov z Ministrstvom za okolje in
prostor in vodstvom koncesionarja, sem pa dosegel tisto, kar je v danih
razmerah možno – poslali so drugega dimnikarja. Zanimivo je tudi, da
ministrstvo vodi seznam pritožb, na katerem ni niti enega župana ali
svetnika. Kaj ni legitimna dolžnost izvoljenih in plačanih predstavnikov
ljudstva, da se s svojo avtoriteto zavzamejo zanj? Koliko županov že
sedi v poslanskih klopeh?
Stane Močnik, Komenda
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Folkloristi s traktoristi v Podgori
S kulturnim in tehničnim izročilom h koroškim Slovencem
Naslov je nekoliko nenavaden, je pa povezan z
zavednim spoštovanjem tako etnološke kot
tehnične kulture, ki sta sestavni del sobivanja
raznolikosti pretekle dediščine.
Folklorna skupina DU Komenda vedno sodeluje na vseh pomembnejših prireditvah v
občini in je nekak razpoznavni znak ljudskega
plesnega izročila. Kot taka je navdušila člane
Vaške skupnosti iz kraja Maria Elend (Podgora
v Rožu), kjer že peto leto prirejajo srečanje
starodobnikov (traktorjev in delovnih strojev)
in se ga naše Društvo stari traktor Moste redno
udeležuje.
Tako je umetniški vodja folkloristov Valter
Horvat od obiskovalcev iz Podgore v Rožu (v
tekstu bom dosledno uporabljal slovenska
imena krajev in v oklepaje postavil nemška
imena) dobil povabilo na njihovo 5. srečanje,
ki je bilo 28. junija. Vabilo so plesalke in plesalci s svojo glasbeno zasedbo z veseljem
sprejeli in se tako tega dne z avtobusom odpravili čez mejo. Megla in dež sta bila stalni
spremljevalec poti do cilja. Pa dobro razpoloženje na poti je še okrepilo dohitevanje in prehitevanje starih traktorjev, ki so s slovensko
zastavo hiteli v dežju z Ljubelja, do koder so se
pripeljali s tovornjaki. Vsako prehitevanje
pozdrav, vsak pozdrav želja po boljšem vremenu. Če so vzdržali traktoristi na odprtih strojih,
so toliko bolj prijetno potovali folkloristi in se
veselili srečanja tako z domačimi fanti kot z
gostitelji.
Plesalke in plesalci so si še pred prihodom
na prireditveni prostor ogledali edini avstrijski
muzej parkeljnov in spremljevalcev Miklavža
(Krampusmuseum) v Svečah (Suetschach).

Muzej hrani še danes vsako leto uporabljane
maske in kostume in predstavlja običaje ob
dnevih miklavževanja vse do tepežnega dneva.
Folklorna skupina je nastopila izmenjaje se
s folklorno mladinsko skupino iz Šentjakoba v
Rožu (St:Jakob in Rosental). Navdušili so z
brezhibno izvedbo dveh spletov gorenjskih
plesov, predvsem pa so obiskovalci občudovali naše gorenjske narodne noše. Mladi iz Šentjakoba so prikazali ljudske plese iz domačih
krajev.
Društvo stari traktor se je
srečanja udeležilo z desetimi
traktorji, od katerih sta samo
dva prispela na prireditev s
tovornjakom, ostali pa, kot
rečeno, po traktorsko, na lastni pogon z Ljubelja.
Veselica, kot se spodobi.
In posebnost: vsi okoli nas so
govorili nemško. Ko pa je
Janez Slapnik raztegnil harmoniko in so zazvenele slo-

venske ljudske pesmi, so (kakšen čudež) skoraj
vsi, ki so med seboj govorili nemško, pritegnili naši slovenski pesmi – po slovensko. Nekaj
zlobnih misli mi je rojilo po glavi!
Vsega lepega je enkrat konec. Pozno popoldne so se naši traktoristi, ki so zastopali slovenske barve, odpravili na pot proti domu,
folkloristi pa so se odpeljali po južni obali
Vrbskega jezera (Woerthersee) do Marije na
otoku ( Maria Woerth) in obiskali cerkev, ki
stoji na mestu, kjer je domnevno stala druga
najstarejša krščanska cerkev na slovanskem
ozemlju. Danes tu stoji čudovita gotska stavba
Marijine romarske poti.
Pa potem? Preko Ljubelja, kjer smo zopet
srečali naše fante, ki so traktorje nalagali na
kamione.
Verjamem, da je obisk naših folkloristov
prinesel v anale dela te nadvse dejavne sekcije
DU nove spodbude in prijetne spomine na pot
v tujino (pa kljub temu še vedno na slovensko
zemljo).
Tone Ogorevc

Art Brut umetnosti na Krasu
Mednarodna umetniška kolonija Dnevi Art
Brut na Krasu je bila v kraški vasici Avber od
15. do 19. junija. Devetnajst odraslih oseb z
motnjo v duševnem razvoju je ustvarjalo v
prostorih Krajevne skupnosti Avber, v katerih
so bile štiri delavnice: kiparska pod vodstvom
Alenke Miklavčič in Melite Žerjav, delavnica
tekstila pod vodstvom Liene Muceniece in Ingrid Tupe iz Latvije, fotografska delavnica pod
vodstvom Erne ter Haar iz Nizozemske in slikarska delavnica pod vodstvom Eda Zupana iz
Nizozemske.
Art Brut umetnost temelji predvsem na izražanju, ki ni podrejeno pravilom tehnike, klasičnim teorijam in trendom. Je ustvarjanje brez
pravil. Ustvarjalcem z motnjo v duševnem razvoju omogoča svobodno in spontano izražanje
lastnega doživljanja, ki je drugačno od doživljanja drugih ljudi. Pri tem ne posnemajo
drugih, takšno ustvarjanje pa jim nudi tudi
osebno zadovoljstvo in potrditev. Pri oblikova-
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nju uporabljajo različne materiale, objekte, rime, stile.
Organizator mednarodne umetniške kolonije
je bil Varstveno delovni center INCE Mengeš,
enota INCE ZU iz Most pri Komendi. V zelo
veliko pomoč sta bila krajana Alenka in Boris
Orel iz Avbra ter Edo Zupan iz Nizozemske.
Udeleženci so bili nastanjeni v udobnih apartmajih Fratnik v Kobdilju, za okusno prehrano
pa je poskrbel Zavod za gasilno in reševalno

službo iz Sežane.
V petek, 19. junija, smo ustvarjanje sklenili
z odprtjem razstave umetniških izdelkov, ki so
nastala v petdnevni koloniji. Prireditev je popestrila glasbena skupina Sto prašičkov poje
ter domačina Ludvik in Pia Žiberna. Vsem sodelujočim se še enkrat zahvaljujemo za čudovito preživet teden in za ves trud, ki so ga vložili, da je mednarodna umetniška kolonija
uspela.
V koloniji so sodelovali: Atelier Artistiek iz
mesta Hengelo, Nizozemska
Umetniška šola Fondation for culture and
education »UPE« iz Latvije
Varstveno delovni center Koper, enota Sežana, Varstveno delovni center Vrhnika in Varstveno delovni center INCE Mengeš, enota
INCE ZU Moste.
Pripravili:
Melita Žerjav in Teja Bandel iz VDC INCE,
enota INCE ZU Moste

Aplenca
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Abrahamov ključ
Srca Slovenije
25. in 26. junija je bila na Polšniku nad Litijo
prireditev Abrahamov ključ Srca Slovenije. Na
posebnem praznovanju je 50 Slovencev praznovalo 50. rojstni dan z namenom, da se povežejo drug z drugim, s svojimi družinami in z
domačini s Polšnika. Vsak izmed slavljencev
je prispeval tudi za nakup novih orgel, ki bodo

darilo Polšniku in krajanom.
Praznovanje se je začelo 25. junija 2009 s
slovesno sveto mašo, ki jo je vodil nadškof
Alojz Uran. Sledilo je veliko praznovanje pod
šotorom, kjer so med drugimi nastopili Nuša
Derenda, Cole Moretti in Adi Smolar.
Ana Savšek
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Obisk
predstavnic
združenja
klekljaric

Abrahamovci so obiskali tudi Terme Snovik.

Pesem in ples najdeta pot
Res je, da pesem in ples povsod najdeta hvaležne poslušalce in gledalce, posebno še med
prijatelji, ki jih simbolično druži ime in delo
našega rojaka duhovnika, čebelarja, umnega
kmetovalca, prosvetitelja in dobrotnika Petra
Pavla Glavarja. Komenda in Mirna na Dolenjskem sta povezana tudi v sodobnosti. Osebno
poznanstvo in prijateljstvo predsednikov Društev upokojencev Janeza Kimovca in Toneta
Kotarja je krivo, da sta društvi začeli sodelovati najprej na področju šahovskih tekmovanj,
letos pa so MePZ in folklorno sekcijo DU Komenda Mirenčani povabili na štirinajsto tradicionalno srečanje, ki ga DU Mirna pripravlja
svojim krajanom pod naslovom »Za Mirno z
ljubeznijo«.
Poleg našega pevskega zbora in folklorne
skupine so sodelovali še MePZ DU Straža,
domači MePZ DU in Ženski pevski zbor »Zimzelen« iz Mirne, za konec pa so člani domačega pevskega
zbora zapeli še
ljudsko pesem,
v instrumentalni
priredbi Lojzeta
Slaka »Čebelar«.
Tak je bil
uradni del prireditve. Komendčani pa so bili
ob prihodu prijetno presenečeni. Gostitelji so
jim pripravili

skoraj dveurno srečanje s »Spečo lepotico« gradom Mirna, in njenim varuhom, obnoviteljem in neizmernim entuziastom prof. dr.
Markom Marinom. Doživeli so srečanje s človekom, ki je razvalinam nad Mirno dal nadih
življenja in življenje samo. Ponosen na svoje
delo in ponovno prebujenje »speče lepotice« je
ves čas obiska razdajal svoje znanje, strokovno
poznavanje zgodovine in skoraj neverjetno trmo pri obnovi gradu, ki se po tolikih letih dela
in truda kaže že skoraj v taki podobi, kot je bil
pred stoletji. Obisk pri »graščaku« je minil
skoraj prehitro, a je bilo treba še na zadnje
priprave za nastope.
Ko je bila vsa ljubezen do Mirne razdeljena,
so gostitelji pripravili družabno srečanje po
stari dolenjski navadi pod kozolcem: prijateljevanje, pesem in obljube za ponovna srečanja.
-vc

Torek, 23. junij, ni bil za članice (in predsednika) društva »Čebelica« iz Most čisto navaden
dan, ko se sestanejo na delu in srečanju, na izmenjavi izkušenj in pogovoru o svojih drobnih
umetninah. Ta dan so pozdravile predsednico
Združenja slovenskih klekljaric in čipkaric
Afrodito Kebar-Kljun in dve gostji iz Švedske,
predstavnici OIDFA – Evropskega združenja
klekljaric. Obisk pri »čebelicah« je bil s strani
slovenskega združenja načrtovan, za kar je zaslužna še posebej mentorica Stana Pibernik, ki
bogato strokovno in umetniško znanje nesebično razdaja med svoje »čebelice«.
Društvo načrtuje razstavo v Kamniku ob
Dnevih narodnih noš. Letos, ob 780 letnici
Kamnika bodo razstavljale in pokazale svoje
delo kar na dveh lokacijah: izdelovanja čipk
na prireditvenem prostoru, tematsko ubrani
izdelki na temo »planšarstvo« pa bodo »na
ogled« v galeriji« Letvica«.Tema: trniči in pisave.
Gostji s Švedske je zanimalo predvsem delo
in ustvarjanje umetnin. Pohvalile so predvsem
širok tematski izbor izdelkov in njihovo kvaliteto.
Prijeten klepet in druženje je gostji prepričal,
da naše društvo ni bilo zaman izbrano za njihovo srečanje s slovenskimi ustvarjalkami, ki
nadaljujejo in plemenitijo večstoletno izročilo
čipkarstva na Slovenskem.
O »Čebelicah« iz Most bomo v Aplenci zagotovo še pisali.
Tone Ogorevc
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Bonton o naravi

Kolesarsko srečanje DU

Drobna zgibanka Na obisku v gorah, ki smo jo
izdali na Zavodu RS za varstvo narave, je že
tretja iz serije Bonton v naravi.
V poletnih mesecih smo običajno več v naravi, saj je to čas počitnic, čas, ki ga namenimo
sebi in svojim najbližjim in čas, ko je dan daljši
in toplejši in je narava kot nalašč za sprehode,
pohajkovanja in raziskovanja. A tudi v naravi
velja bonton. Tako kot se na obisku pri svojih
prijateljih obnašamo skladno z bontonom obnašanja, tudi obisk v naravi zahteva svoj bonton.
Predvsem se moramo zavedati, da je naš obisk
v naravi obisk. Da nimamo pravice niti razloga,
da bi se v naravi obnašali kot več vredni in
edini. Narava namreč človeka ne potrebuje,
prav dobro ji gre, četudi nas v naravi ni, obratno
pa ne velja. Narava nas namreč napolnjuje,
umirja, omogoča nam rekreacijo, skratka vsakomur pomeni nekaj drugega, vsem pa nekaj
pozitivnega in čedalje bolj potrebnega.
Če smo pred dvema letoma izdali zgibanko
kako se vedemo v naravi, smo se lani osredotočili na morje in letos na gore.
V notranjosti zgibanke nas fantič opozarja, da
moramo hoditi po označenih poteh, da ne smemo trgati gorskih cvetic, s seboj odnašati smeti
in pozimi naravo čim polj prepustiti počitku.
Zgibanka vsebuje tudi svojevrstno »križanko«, kjer bralec odloča kaj je primerno za v
gore in iz pravilnih rešitev sestavi tri besede.
Zgibanka pa ponuja tudi osnovne informacije, kaj na obisku v gorah »ja« in kaj »ne«.
Zgibanka je narejena tako, da je primerna za
otroke, iz izkušenj pa ugotavljamo, da jo imajo
zelo radi tudi starejši. Namenjena je torej vsem.
Dostopna je tudi na naših spletni strani http://
www.zrsvn.si/dokumenti/63/2/2009/gore_bonton_SLO_screen_1625.pdf , kjer si jo vsak lahko
pogleda, natisne. Če nas pokličejo zainteresirani
posamezniki, društva, šole, … se dogovorimo za
omejeno število brezplačnih zgibank. Zgibanka
je na voljo v slovenskem in angleškem jeziku.
Dodatne informacije: Mateja Kocjan, GSM:
031/617 370, e-pošta: mateja.kocjan@zrsvn.si

Vsakoletno srečanje kolesarskih sekcij DU Gorenjske, ki je nekakšno neuradno prvenstvo, je
namenjeno druženju, prijateljevanju, izmenjavi izkušenj in veselemu razpoloženju.
2. julija je srečanje organiziralo DU Komenda, kjer je vajeti v roke prevzel vodja sekcije Filip
Železnik in s sodelovanjem ostalih članov, ki vedno radi priskočijo na pomoč, pripravil dobro
organizirano in zanimivo druženje.
Srečanje se je začelo ob 9. uri na
balinišču DU Komenda, od koder so
kolesarji pognali pedala na pot, ki jih
je vodila iz Komende mimo Komendske Dobrave, Zaloga, Cerkelj in
Klanca na cilj, ki je bil prav tako pri
balinišču v Komendi. Prevozili so 18
km. Važen ni bil čas, štela je dobra
volja in prevožena trasa.
Srečanja so se udeležili članice in
člani Društev upokojencev s Kokrice,
iz Kranja, Kamnika, Mengša, Preddvora, Cerkelj, iz Mošenj, z Brezij, iz
Gorij, Naklega, Radomelj, Vira, Trzina, Vodic, Komende. Simbolično (pa toliko več vredna) je bila udeležba člana DU iz Žirov, ki je
kar sam prišel na srečanje. Skupaj je kolesarilo 135 udeležencev.
Brez spretnostne vožnje na takih srečanjih ne gre, saj prav ta poživijo celoten spored družabnega srečanja. Potrebne rekvizite je dal na razpolago SPV Občine Komenda; tekmovalo je 12
ekip. O predaji »štafete« (banane) bi se dale napisati cele zgodbice, nazadnje pa so glede na porabljeni čas bile najboljše in najhitrejše ekipe DU Komenda, ki je zasedla prvo mesto, druga je
bila ekipa iz Cerkelj, tretje mesto pa je pripadlo ekipi iz Kokrice. Vse tri so prejele pokale DU
Komenda, vse ekipe, ki so se udeležile srečanja, pa so prejele tudi posebna priznanja za udeležbo.
Za »srbeče pete« in dobro voljo je poskrbel narodno nabavni ansambel DU Komenda, za postrežbo pa domača dekleta.
Ocena vseh sodelujočih: prijetno počutje, brezhibna organizacija in pohvale vsem sodelujočim
iz DU Komenda.
-vc

Tokrat v gorah

Nacetovi pevci
najboljši

Tajnica Društva upokojencev Komenda
Vera Grilc je v ponedeljek, 20. julija, odprla
pošto iz Zveze društev upokojencev Slovenije in presenečena prebrala sporočilo, ki ga
je takoj posredovala predsedniku Društva
Janezu Kimovcu.
Mešani pevski zbor Društva upokojencev
Komenda pod vodstvom Ignaca Gorjanca se
je edini med 12 pevskimi zboru na pokrajinskem srečanju 7. junija v Cerkljah uvrstil na
nastop najboljših zborov iz slovenskih pokrajin v Cankarjevem domu. Finalno srečanje
najboljših v Ljubljani bo v četrtek, 1. oktobra.
Bravo Nace, bravo pevci. Čestitamo!
- A. Ž.
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Brezplačne spletne strani
Velika večina nevladnih organizacij nima lastne spletne strani, ki predstavlja hitro in poceni komunikacijo z uporabniki storitev. Z namenom povečanja prepoznavnosti nevladnega
sektorja in večje promocije nevladnih organizacij, v okviru projekta Regionalno stičišče
NVO Srca Slovenije v letih 2009 in 2010,
NVO Osrednjeslovenske regije omogočamo
vzpostavitev brezplačnih spletnih strani.
Zakaj imeti spletno stran?
Ker jo danes preprosto morate imeti, saj vam
prinaša številne prednosti. Z internetno predstavitvijo 24 ur na dan, vse dni v letu, velikemu
številu uporabnikov interneta nudite predstavitev vaše organizacije ter lažjo, hitrejšo in cenejšo komunikacijo s člani. S pomočjo spletne
strani tako obiskovalci lahko enostavno pridobijo informacije o vaši organizaciji, vi pa jo
lahko enostavno posodobite in urejate brez
dodatnih stroškov. Predstavite lahko poljubno
količino podatkov, ki je dosegljiva velikemu
številu uporabnikov, kar vam omogoča najcenejši način promocije in predstavitve vaše organizacije.
Kako do brezplačne spletne strani?

Če bi tudi vi radi imeli spletno stran za svoje
društvo, zavod ali ustanovo nam to čimprej
sporočite, saj je število brezplačnih spletnih
strani, ki jih bomo vzpostavili, omejeno. Poslali vam bomo navodila, vi pa pripravite vsebino in slike, ki jih želite objaviti na svoji
spletni strani. V organizaciji določite osebo, ki
se bo udeležila usposabljanja za administratorja spletne strani in tako tudi v nadaljevanju
skrbela za ažurnost podatkov. Prve spletne
strani NVO so tako zaživele 15. julija in si jih
lahko ogledate na spletni strani stičišča www.
srce-me-povezuje.si.
Za več informacij smo dosegljivi na info@
srce-me-povezuje.si ali 040 365-850.

Aplenca
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Ogrožene so čebele in ljudje
Strupi, ki jih uporabljajo za izboljšanje in povečanje pridelka v kmetijstvu, četudi v majhnih
količinah, ne ubijajo samo škodljivcev, za katere
so bili izdelani. Zaradi njih umiramo tudi ljudje,
le da z zamikom in počasneje kot čebele.
Raziskave so pokazale, da so prav čebele
najboljši indikatorji onesnaženosti rastlin in
vode. V svetu je vse več primerov tako imenovanega izginjanja čebeljih družin, ki so ga
mediji pod vplivom proizvajalcev fitofarmacevtskih sredstev pripisovali različnim vzrokom, v resnici pa gre za zastrupitev čebel s
pesticidi. Začetek trženja imidakloprida in
klotianidna se ujema s pojavom izginjanja čebel v številnih evropskih in ameriških državah.
Gre za sistemske insekticide, katerih razpolovna doba je tri leta.
Kot dokaz, kako hitro po zaužitju zastrupljene »rose« na koruzi čebela umre, je profesor
Girolami posnel videofilm, ki je vsakomur na
ogled na spletni strani ČŽS. Za čebele je voda
nujno potrebna, rade jo nabirajo v jutranjih
urah. Če jo nabirajo na rastlini, katere seme je
bilo zaščiteno z enim od zloglasnih neonikodindov, je v »iznojenih« kaplicah za čebelo toliko strupa, da bo ob morebitnem zaužitju ene
same kaplice umrla v dveh do desetih minutah,
če pa jo bo samo poskusila bo umrla čez 20-40
minut.
Neonikotinnoidi delujejo nevrološko že v
zelo majhni količini, ki ne povzroča smrti čebel, povzročijo spremembe njihovega vedenja,
da ne najdejo več poti nazaj v panj. Obstajajo
laboratorijski dokazi in raziskave, ki govorijo
o nevrotoksičnosti tudi malih doz na človeka.
Število obolelih za alergijami, astmo, nekaterimi vrstami raka in število reproduktinih
motenj se v Evropi povečuje. Obstaja resen
sum, da k temu prispevajo strupene kemikale,
med katere prištevamo pesticide.
Na TV SLO so predvajali dokumentarno
oddajo Svet, kot ga razume Monsanto. Monsanto je vodilni proizvajalec gensko spremenjene hrane. Od ustanovitve leta 1901 je multinacionalka lagala, spreminjala dejstva in
prikrivala študije, ki so dokazovale škodljivost
njenih izdelkov.
V oddaji so bila predstavljena dejstva, ki
govorijo o škodljivosti herbicidov in gensko
spremenjene hrane ter hormonov za živali. V
oddaji je bilo prikazano, da gensko spremenjena hrana, lahko vpliva na spremembo celic, iz
katerih se razvije rak. Prav tako pa lahko vpliva
na zarodek, vse več otrok se rodi pod povprečno sposobnih.
Čebelarjenje je vedno bolj zahtevno in zahteva vedno več znanja, prav zaradi tega spoznanja in po zaslugi čebelarskega mojstra iz
prve generacije - Franca Prezlja smo v Komendi že pred desetletjem začeli s sklopi predavanj,
ki so se jih udeleževali čebelarji iz vse Slovenije. Posameznega predavanja v dvorani na
Križu se je udeležilo tudi do 140 čebelarjev.

Delo našega društva se sedaj nadaljuje v
okviru ČZS, za katero vodstvo društva pripravi
vrsto predavanj po Sloveniji. Oba naša čebelarska mojstra na teh predavanjih sodelujeta
kot predavatelja. Od treh čebelarskih mojstrov
na področju Gorenjske imamo v društvu dva,
ki prenašata svoje znanje na ostale člane. V
februarju pa je pet članov pridobilo NPK- nacionalno poklicno kvalifikacijo čebelar /čebelarka/. Skratka društvo nadaljuje delo P. P.
Glavarja.
Društvo sodeluje tudi z občino, kar poleg
ostalega zahteva tudi obilico birokratskega
dela v zameno pa društvo dobi dotacijo, lani
220 evrov. Res je, da ima društvo samo 23
članov je pa vsaj dvajsetkrat toliko dejavno,
kot društva v sosednih občinah. Kamniško
društvo je lani dobilo 1850 evrov občinske
dotacije (še v skupni občini sta društvi v Komendi in v Kamniku dobili vsaka po 120.000
Sit, preračunano na današnji čas cca 1800
evrov. Kje so obljube, da bo v novi občini Komenda bistveno več denarja za društva?).
Mengeško društvo je prejelo predlani 4000
evrov, Cerkljansko pa 5000 evrov dotacije. V
Komendi imamo srečo, da vodstvo društva
opravlja vse aktivnosti na svoje privatne stroške in s svojimi tehničnimi pripomočki (predvajalniki, projektorji i. t. d.). Nabava društvenega horoskopa pa ostaja le dolgo letna želja.
Vprašanje je, do kdaj bo še šlo?
Čebelarji bojujemo bitko na dveh področjih.
Prvo je obnavljanje čebeljih družin, ki je zaradi
intenzivnega kmetijstva, krčenja gozdov in
pozidav vedno težji. Čebelji življenjski prostor
v občini se hitro krči. V želji ohraniti življenjski prostor čebelam, bo čebelarska zveza podarila vsakemu članu vsako leto po eno medonosno drevo. Letos bo to lipa. Kako lepo bi bilo,
če bi občina sprejela predlog civilne inciative
in uredila na področju Suhadolske jame park, v
katerega bi vsako leto zasadili 23 medonosnih
dreves. S tem bi še največ pridobila občina na

svojem izgledu in urejenosti. Občani in priseljenci, ki iščejo svoj prostor pod soncem tudi
po privatnih zemljiščih, bi ga dobili v parku.
Drugo področje, na katerem se čebelarji bojujemo, je skrb za neoporečne in kvalitetne
čebelje pridelke. Čebelji pridelki so namenjeni
bolnikom, otrokom in starejšim ljudem, v njih
ne sme biti nobenih ostankov zdravil in kemije.
Za morebitne posege v panj so v Sloveniji dovoljena le naravna sredstva. Da bi zagotovili
potrošnikom le kvalitetne čebelje pridelke, v
Sloveniji uvajamo blagovno znamko »Slovenski med kontrolirane pridelave.« Največji izvoznik čebeljih pridelkov je Kitajska; analize
so pokazale, da so njihov med, propolis, matični mleček cvetni prah vsi oporečni. Tudi analize v Španiji so pokazale, da je bilo od 17 uvoženih medov 14 oporečnih. Med iz ZDA so v
Hamburgu zmetali v morje, ker je vseboval
antibiotike.
Od opraševanja čebel je odvisno 75% vseh
rastlin na svetu. Kako rastline začnejo brez
opraševanja propadati, je razvidno iz Kitajske
pokrajine, kjer so zaradi intenzivne uporabe
pesticidov v osemdesetih letih čebele izumrle.
Tam imajo plantažo hrušk, ki jih sedaj oprašujejo ročno s posebnimi čopiči. En človek na
dan opraši tri drevesa. Upajo, da bodo čez desetletje tam čebele spet lahko živele. V nekaterih državah je glavni zaslužek čebelarjev plačilo, ki ga dobijo od lastnikov plantaž. Znano je,
da ima od čebel devet krat več koristi kmetijstvo kot čebelarji. Če bodo čebele izumrle,
bomo čebelarji imeli več časa za sprehode pa
tudi naše pokojnine bodo manj obremenjene.
Einstein je napovedal, da bodo štiri leta po
izumrtju čebel izumrli tudi ljudje. Glede na to,
da so čebele dvakrat starejše od ljudi in so
preživele že dve ledeni dobi, v čebelarski literaturi najdemo zapis: Da bo čez nekaj tisoč let
čebela pela »Odo svobode«, na plevelu, ki bo
rastel na gomili zadnjega človeka.
Vinko Ovijač
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Borovničeve zgode in prigode
Letos so se borovnice po borovih gozdovih
jugovzhodno od Suhadol prej pordečile in pomodrile kot običajno. Obilno letino je napovedovalo tudi ugodno vreme zanje, prav posebej
pa dejstvo, da spomladi ni bilo pogubonosne
slane. Kot je že običajno, so za bogat vir vitaminov, za nekatere, posebej še upokojenke, pa
tudi možnost dodatnega zaslužka, prej zvedeli
v krajih okrog naše občine kot komendski občani sami. Detektivsko-informativna služba
tudi tokrat ni zatajila! Tako sem na enem izmed
bolj ali manj običajnem sprehodu po borovih
gozdovih pri Suhadolah že konec maja naletel
na nabiralce borovnic iz Kamnika, Domžal in
podobno oddaljenih krajev, nekaj pa je bilo
tudi za borovnice najbolj vnetih domačink.
Žena kar ni mogla verjeti, ko sem ji prinesel
borovničev »pušeljc«. Jagode na njem so bile
sicer še bolj kisle, bile pa so »ta prave« - borovničeve.
Nato se je začelo. Prvemu valu nabiralcev
borovnic, ki je bolj stikal za njimi in ugotavljal,
da še niso zrele, pri tem pa je pomendral precejšen del borovničevja in s tem tudi borovnic,
je sledil pravi plaz »borovničarjev« od vsepovsod: od Ljubljane do Domžal, Kamnika in
Kranja; celo avtomobile z novomeško in novogoriško registracijo je bilo mogoče videti. Pojavila pa se je nepredvidljiva težava: kje »parkirati« štirikolesnike? Domačini, ki so dobro
vedeli, kako je v suhadolskih gozdovih po
lanskoletnem neurju in njegovih hudih posledicah, se niso »ujeli v zanko«, teže je bilo z
nepoučenimi. Ti so avtomobile puščali tudi
tam, kjer so ovirali lastnike gozdov, sekače in
prevoznike pri odvažanju podrtega lesa iz njih.
»Trpela« je tudi pločevina, bilo je več odrgnin
zaradi dotika vejevja, sicer pa veliko vijuganja
med hlodi ob poti in iskanja še kakšnega prostega mesta. Če ni šlo drugače tudi tam, kjer ne
bi sicer za nobeno ceno pustili svojega ljubega
prevoznega sredstva. Še najbolje so jo odnesli

domačini, ki so se do borovnic potrudili peš ali
s kakšnim starim kolesom. Tako so se tudi izognili vdorom tatov v vozila.
Nabiralce borovnic so občasno motili sekači
z bolj ali manj glasno zavijajočimi motornimi
žagami, a ne preveč, ker so bili močno zatopljeni v zanje edino pomembno opravilo: kako
v čim krajšem času v svoje lončke nabrati čim
več slastnih in zdravih gozdnih sadežev. Pri
tem je bilo še posebej važno, da so si našli čim
boljša mesta za to. Teh letos ni bilo treba posebej iskati, kajti borovnic je bilo povsod dovolj;
toliko, da niti najbolj vnete nabiralke ne pomnijo, kdaj je bila tako obilna letina. Sicer je
tudi tukaj veljalo: kdor prej pride, prej melje.
Ni bil redek prizor, da so se zaposleni odpravljali na delo, »borovničarji« pa na nabiranje
borovnic; so bili slednji celo zgodnejši od prvih. Nekateri so si celo vzeli »borovničev dopust«.Tudi mokrota in dež jih nista ustavila.
Koga izmed tistih, ki se pri nabiranju borovnic
poslužujejo grabljic, je za nekaj trenutkov bolj
ali manj osorna pripomba »ta pravih« nabiralk,
ki se držijo nabiranja z rokami, kajti, tako trdijo, nabiranje z grabljicami poškoduje borovničevje, da to ne rodi več tako obilno. Vendar
navada je železna srajca, hitrejši zaslužek pa
tudi mikaven. Posebej če je v mošnjičku bolj
malo »cvenka«, pošiljatelje položnic pa to bolj
malo briga. Marsikatera upokojenka, pa tudi
druge pridne ženice, niso nabrale borovnic le
za borovničev sok, žganje, sirup, sadne kupe in
marmelado, marveč so z njihovo prodajo kar
lepo zaslužile. Seveda, če sta zdravje in hrbtenica to dopuščala. Zakaj pa ne?
Nabiranje borovnic je tudi ugodna priložnost
za sproščen pogovor, izmenjavo mnenj, zlasti
še o vsem perečem pri sosedu in sosedi; doma
se temu ljudje tako najraje izognemo. Najbolj
žgoča snov so ljubezenske zveze. Posebej tiste,
ki burijo duha in domišljijo. Tudi politične
afere so dobrodošle, pa slovenske tajkunske

zgodbe, premoženjska stanja naših politikov;
svoje so pridale tudi volitve novih evroposlancev. Torej, več kot dovolj priložnosti za »izkašljanje«, da ne uporabim kakšnega ostrejšega
izraza. Rajni komendski zaslužni dekan Viktorijan Demšar je imel navado ob takih zadevah
in njihovem reševanju reči: Manj govorimo,
več molimo in naredimo! Molitve med nabiranjem borovnic nisem slišal (morda je bila potihoma?), sem pa, celo na sam zapovedani cerkveni praznik sv. Rešnjega telesa in krvi,
zavijajočo motorko.
Slišal pa sem tudi takšne predloge, ki bi bili
pogodu našemu občinskemu vrhu, za katerega
dobro obveščeni viri pravijo, da mu letos bolj
trda prede glede denarja za nove naložbe. Torej
o možnosti pobiranja pristojbine za nabiranje
borovnic z dvojno ceno: za domačine ugodnejšo, za ostale pa malce bolj zasoljeno. V to sicer
ne verjamem, res pa sem v sosednji Italiji videl
napise, ki prepovedujejo nabiranje gob. Tudi
meni samemu je baronica Kristina Lazarini
Stupica, v skladu z nekdanjo plemiško lastninsko pravico do vsega, kar je bilo v njihovih
gozdovih, dovolila v gozdovih plemiške rodbine Lazarini nabirati gozdne sadeže. Kdaj bo
takšno dovoljenje potrebno za nabiranje širši
slovenski javnosti dobro znanih suhadolskih
borovnic, je težko reči, lahko pa bi se kakšen
lastnik gozda pod Hosto in Debelim hribom
spomnil tudi tega – lastniške pravice do gob,
borovnic, lisičk, brusnic, robid v svojem gozdu.
Tokrat so bili pozorni predvsem na to, da so
lahko nemoteno spravljali podrti les iz gozda,
so morali v tem pogledu celo vidno ukrepati.
Narava da in vzame. Lani je vzela, letos pa
je dala obilje borovnic. Naj vam, če ste si jih
nabrali, teknejo v raznih oblikah, in bodimo
hvaležni, da imamo tako blizu tako zdrav in
slasten gozdni sadež! Tudi to je bogastvo naše
občine!
Jože Pavlič

Pokal Komende v orientacijskem teku
Orientacijsti smo komenško gmajno že dodobra spoznali, saj smo prvo orientacijsko karto
izdelali že v letu 2003. Od takrat smo v Komendi organizirali že eno veliko mednarodno
tekmovanje Pokal Alpe Adria. V naslednjih
letih pa se je rodil Pokal Komende.
Letos smo prvič Pokal Komende organizirali izven občinskih meja. Pričakovane visoke
temperature so nas vodile v višave. Naklonjenost domačinov in odličen teren za orientacijste
pa sta nas pripeljala na Vranjo Peč nad Kamnikom. Kot že v prejšnjih letih smo z izvrstno
organizacijo tudi letos navdušili vse udeležence. Naročili smo tudi vreme, ki je bilo vikend
prej in vikend kasneje deževno. Še posebej
smo se potrudili, saj smo praznovali tudi
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Obujamo stare običaje v domači hiši

Ako je drugi dan MALEGA SRPNJA mokro, še 40 dni bo tako. - MARJETA - 20. julij, grom in strelo obeta.
taki mojstri. Seveda je treba
znati pridelati kvalitetno žitno rastlino. Vemo, da je
stara žitna sorta PIRA zelo
zdrava in odporna proti sodobnim boleznim. Zato nas
lahko samo veseli, da jo
marsikje zopet vidimo, kako
se njeno visoko klasje pozibava v vetru.
ŽETEV - Pesem pravi:
Ob petih zbralo se jih je
devet, s svetlimi srpi začele
so žet....
Če je bila bolj bogata
kmetija, je šla s prvimi žaPosebno nežen in domač je bil izgled hiš, hlevov, kozolcev, podov njicami na njivo tudi gospodinja, ožela je prvi snop,
in kašč, pokritih s slamo.
ga ponosno dvignila nad
glavo in naredila z njim
Upajmo, da stara prerokba za 2. julij ne drži,
saj bi potem moralo biti do sredine avgusta križ. Rekli so, da bi pšenica dobro plenjala.
slabo vreme. Na sv. Marjete dan pa smo imeli Če je bila pri hiši domača odrasla hči, je ta čast
lep dan in verjemimo, da se nam bo narava pripadla njej.
Kmetje so imeli njive tudi zelo oddaljene od
oddolžila za obilico neviht in dežja in da nas bo
doma, zato se je neslo kosilo žanjičem na njivo.
naprej obdarila z lepim poletjem in jesenjo.
Radi pa so hodili v tab'rh žet k hišam, kjer je
Ječmen mora biti že požet. Sedaj je na vrsti rž.
Njive so se včasih orale »na kraje in razor- bila gospodinja dobra kuharica. Tudi gospodar
je«. Nato so orali na »na poh«. Vse brazde so naj bi dal nekaj denarja.
Za malico se je jedel stročji fižol, obložen z
padale na eno stran. Želo se je vedno ročno s
srpom. Slama se je pri mlačvi rabila za pšenič- lepo kuhanimi in narezanimi jajčki in boljši
ne in ovsene otepe. Saj so se skoraj vse hiše, kruh. Ponekod so postregli tudi borovničevec.
seveda na področjih, kjer so sejali žita, porabi- Za tako jed se v skledo naloži star kruh. Borovla za kritino stanovanjskih in gospodarskih nice se pregreje in osladka. Kruh potem prelijemo z borovnicami, da se omehča in prepoji z
objektov.
Pripraviti se je morala škompa, zato so ljudje borovničevim sokom. To je bila takrat zelo izrekli »gremo škompat«. To so lahko naredili le datna hrana.
Po trdem delu je bila pa tudi žeja huda. Na
močni in tega dela vešči možje. Imeli so leseno
izdelano nekako strugo-trugo, z veliko koso na polje se je za žejo nosila le voda. Premožnejše
koncu. Slamnate bilke so se vanjo skrbno po- hiše so postregle z vodo in v njo se je ožela
ravnale, povezale in s koso ravno odsekale. kaka limona. Nosili so jo v velikih lončenih
posodah za vodo, seveda narejenih v eni od
Dobili so velik snop.
Za kritje slamnatih streh so bili posebni komendskih lončarskih delavnic.
Žetev je trajala od ječmena do ovsa. Večkrat
mojstri-krovci. Danes bi le še malokdo znal
slamnato streho lepo prekriti. A še so ponekod po cele 3 tedne. Lepa navada je tudi bila, da je

5. obletnico delovanja Orientacijskega kluba
Komenda.
Pripravili smo orientacijsko progo za majhne
otroke na pašniku med malimi kozicami in islandskimi konji. Starejši pa so po dolgem in po
čez raziskali osameli kras nad Kamnikom ter
med potjo poiskali svoje kontrolne točke.
Posamično so naši člani slavili: Mojca Flerin v Ž21A, zahteven teren je poslastica Barbari Prezelj, ki je zmago odnesla v Ž18, pobudniku Juretu Zmrzlikarju za izbor terena se
je izmaknila zmaga v M21E, zmago v M14 je
odnesel Tilen Pogačar pri fantih do 16 let pa
je končno uspelo tudi Nejcu Smoleju. Tudi
ostali člani so se dobro znašli na tem zahtevnem terenu.

Kljub okrnjenosti pri številu tekmovalcev
zaradi organizacije je pokal za prvo mesto
ostal v Komendi, drugega so odnesli člani OK
Polaris iz Ljubljane, tretji pa je šel v OK Azimut iz Cerkna. Za nagrade so poskrbeli Terme
Snovik, Vina Koželj, Fructal, Opoj, Hiša kulinarike Jezeršek, in drugi.
Bili pa smo tudi na 8. mladinskem evropskem
prvenstvu v orientacijskem teku na turističnem
območju Kopaonika v Srbiji. Slavili so Čehi,
Švicarji in Rusi. Slovenci smo s polovično ekipo
obstali na zadnjem mestu takoj za domačini.
Zastavo Mednarodne orientacijske zveze so
Srbski organizatorji predali Špancem, ki bodo
naslednje leto gostili mlade orientacijste.

bolj premožna gospodinja darovala žanjičem
na koncu požinjek – ruto ali predpasnik
(birtah)- »za povrh«. Blagu so rekli tudi listnak-atlas. Bil je lep, ker se je svetil.
Ko so še mlatili s cepci, so zjutraj zelo zgodaj začeli pikapokati. Mlatili so s štirimi ali s
šestimi mlatiči, morali so se ujemati v viži. Če
je kdo vižo zmedel, so bili ostali na mlatiča
hudi. Za malico pa so mlatiči dobili požirek
slivovke, da se je poplahnil prah, mlečno kavo
in boljši kruh.
KOSILO: Zaroštan krompir z doma narejenimi bleki. Zraven pa kaka domača zelenjava,
lahko tudi juha ali praženec-šmorn. Kasneje so
se pripravile že ocvrte šnite in kompot iz suhega sadja.
Kjer so imeli konje, je šlo mlatenje v krogu
hitro, kjer so imeli pa vole, pa zelo počasi. A
mlačev je bila že lažja od cepcev. Mlačva pa je
bila zelo olasjšana, ko so izumili mlatilnice.
Ko je bila žetev pšenice zaključena, se je
posejala ajda in repa.
Rekli so: Aleševa ajda in Ožbeltova repa niso kaj dosti prida! Aleševa je jelševa. Imela je
veliko listov in malo zrnja. Gospodarji so dobro vedeli, kateri je pravšnji dan za setev. Ko je
bila repa posejana, je morala biti okopana in
opleta do 8. septembra. Drugače ni bila repa,
ampak repca.
V mesecu avgustu je praznik Veliki Šmaren
ali Marijino vnebovzetje. Praznujemo tudi sv.
Roka, priprošnika zoper kužne bolezni. Naša
cerkev v Mostah je bila včasih na ta dan zelo
obiskana. Iz oddaljenih krajev so ljudje peš
hodili k sv. Roku. Danes se je tudi to precej
spremenilo.
Po sv. Roku se prične košnja otave. In ta
mora biti spravljena do Malega Šmarna. Stari
rek je: Če se po Malem Šmarnu kosi, se za
pečjo suši. Tudi ta rek pri današnjem vremenu
bolj slabo drži.
Klepetali sva Katja Tabernik in Maksl'nova
Cilka
Zaroštan krompir
Krompir olupi, nareži na večje kosce in daj
kuhat v vrelo vodo. Dodaj začimbe - list lorberja.
Naredi testo kot za domače rezance in naredi blekce. Lahko uporabiš tudi kupljene ali
celo makarončke. Testenine dodaj h krompirju
v razmerju 1 : 1. Ko so makaroni kuhani, jih
skupaj s krompirjem rahlo pretlači in po okusu
osoli.
V ponvi naredi prežganje iz domače zaseke,
čebule, žlice moke (podmet). Moka naj le rahlo
zarumeni. Zabelo dodaj h krompirju, po okusu
okisaj z domačim kisom in zaroštan krompir je
pripravljen.
Pa dober tek ob domači hrani.
Katja Tabernik
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Teniški tečaj v Podborštu

Tudi letos smo na četrtem teniškem tečaju pripravili kratek kulturni program, s katerim smo
se poslovili od prijetnega druženja s sošolci,
»trdega dela« pri učenju tenisa in ostalih športnih aktivnosti. S pesmijo Počitnice, ki sta jo
sestavili sami, sta se predstavili Hana in Sara.
S šaljivim besedilom Spričevalo nas je nasmejala Anja, za glasbeni mix sta poskrbeli Nina
ter Anja (Dva policaja in Siva pot). Nasmejali
pa smo se Hani zaradi žemelj in Izabeli s traktorjem. Kulturni program so s pesmijo Mi
gremo pa na morje sklenile Izabela, Sara, Hana
ter Anja.
Poleg športne abecede pa smo spoznali tudi
pravila obnašanja med nami in z naravo. Tisti,
ki okusijo šport, pravijo, da je to »droga«, ki

krepi zdravje in bistri naš um. Zato se v imenu
vseh udeležencev tečaja zahvljujemo staršem,
učiteljem (Franci Omerzu, Drago Kolar, Aljoša
Kolar, Gašper Lavrič ter Nejc Gantar), donatorjem ter policiji Kamnik in Ljubljana, ki so si
kljub napornemu delu vzeli čas ter nas obiskali
in predstavili delo policista.
Naše geslo skozi celoten tečaj se je bilo Ni
važno zmagovati, važno je sodelovati, a najlepše je igro vzljubiti. Še posebej pa se moramo
zahvaliti Branetu Hafnarju (Venera kozmetika), Štefanu Pojbiču (Schachermayer), Piceriji
Hram Gorjan, Alojzu Mlinarju in Darku Hacinu. Z njihovo pomočjo smo uspešno sklenili
prijetno enotedensko druženje.

Bosonogi na Šenturško goro
V sekciji Škrjančki Planinskega društva Komenda so organizirali že 4. pohod bosonogih
na Šenturško Goro. Udeležilo se ga je 77 pohodnikov. Zbor je bil na Cerkljanski Dobravi,
kjer so dobili majice in se odpravili na pot, ki
je potekala po krožni gozdni poti v dolžini
sedmih kilometrov.
Pohodniki so bili v glavnem iz okoliških
vasi, nekaj pa jih je bilo tudi iz Bosne in Srbije.
Po končanem pohodu so si umili noge v potoku
in odšli v Podboršt. V Planinskem domu Milana Šinkovca so se okrepčali z golažem in dobili spominske medalje.
Zanimanje za pohod se iz leta v leto povečuje. Pohod z bosimi nogami pa je zdrav in koristen za masažo podplatov; pa še ta pravi stik z
naravo je to.
Pavel Žvelc
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Slavko Poglajen - gasilec, da se reče; saj je
tajnik Gasilske zveze Komenda, poveljnik
PGD Komenda, organizator in z ženo Mihelo
mentor otrok ob različnih akcijah, ali na leto-
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vanjih… Pa še in še bi lahko naštevali, saj je ni
gasilske ali varnostne zadeve v občini, kjer ne
bi bil Slavko (je tudi vodja režijskega obrata in
član Uredništva Aplence) prvi med prvimi.
2. julija je srečal Abrahama. In da prav gasilci znajo zabeležiti takšna »srečanja«, so tudi
tokrat potrdili s postavitvijo mlaja na dvorišču
pred Slavkovo hišo in z več kot mokro namočenim krstom. 50 dni bo stal mlaj in na njem
maskota s čelado.
Proslavil pa je tudi na delovnem mestu. Z
velikim sendvičem in… Ja, kako drugače pa,
kot pač po gasilsko? Seveda ni šlo brez torte,
brez pospravljanja orodja in brez vaje Poglajnove gasilske brigade… Pa tudi v uredništvu
smo mu zaželeli, da se še drugič sreča z Abrahamom (in da bomo tudi takrat vsi skupaj).
Andrej Žalar

Mladi gasilci v Savudriji
Kot že vrsto let doslej, je letovanje v Savudriji najlepši čas za mlade
gasilce.
Med seboj in z drugimi letovalci v Domu počitniške mladine Šiška so
se letos pomerili v športnih aktivnostih: nogometu, odbojki, med dvema
ognjema, v igrah brez meja, iskanju zaklada,... Na plaži in seveda v
vodi je najlepše, če ujameš mentorja, ki potem neprostovoljno raziskuje
vodno dno. Ob večerih je čas za glasbo, ples. Spletajo se prijateljstva,
preskočijo iskrice. Ob večerih pa tudi večna tekma med mentorji in
mladino, kdo bo prej omagal; kajti ob 22. uri je čas počitka in če nisi v
sobi, te reši samo dober izgovor. Teden pa prehitro mine in ostanejo le
še spomini in upanje za naslednje leto.
Letos se je ob preveliki športni vnemi pri iskanju zakladov poškodovala mladinka iz PGD Komenda, ki sta jo mentorja Anton Smrekar in
Heli Drolc odpeljala v bolnišnico v Izolo in potem domov v oskrbo
staršev. Gabi želimo hitro okrevanje, saj jo jeseni močno potrebujemo.
Gasilski zvezi Komenda in Kamnik sta letos peljali na letovanje 116
otrok, ki jih je spremljalo 16 mentorjev; od tega Gasilska zveza Komenda
37 otrok s štirimi mentorji. Marsikateremu otroku bo to letos edino letovanje na morju. Zato si v Gasilski zvezi Komenda še posebno prizadevamo,
da bi vsako leto omogočili letovanje čim večjemu številu otrok, vendar
smo omejeni zaradi prostora v počitniškem domu.
Mihaela Poglajen

ČEBELA IN OSAT

Na preži

Julij 2009

S Turističnim društvom Komenda v Uredništvu Aplence nadaljujemo akcijo NA PREŽI in podeljujemo ČEBELO IN OSAT za mesec
Julij 2009.
ČEBELO Otroški
folklorni skupini
Komenda, ki
nastopa na
različnih
prireditvah.

OSAT tistemu, ki je
»našel« odlagališče
gradbenega
materiala pri mostu
proti Tunjicam; in
vsem njemu
podobnim, ki so
prepričani, da so
pooblaščeni za
takšno »demokracijo« nad naravo.
ČEBELE in OSATI so odraz podpore in spodbuda prizadevanjem: NAJ BO UREJENO LEPO!
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Glasilo občine Komenda 7/2009

Osvojeni Pariz

Pred nekaj leti je padla ideja o obisku večjih
mest ali turističnih krajev s kolesi. Po nekaj
uspešnih potovanjih je bil cilj v letu 2009
Osvojitev Pariza. In to je tudi uspelo štirim
kolesarjem Kolesarskega kluba Bexel, ki so
25. junija zapeljali v mesto Pariz.
Vsi smo že nestrpno pričakovali dan našega
odhoda. Zadnje priprave, pregledi opreme ter
koles in nastopil je dan našega odhoda proti
Parizu. Pričakalo nas je sončno jutro in z veseljem smo se odpravili pred občinsko stavbo,
kjer so nas na pot pospremili prijatelji ter celotna občinska uprava z županom in podžupanom
na čelu. Pot nas je vodila po zgornjesavski dolini vse do Kranjske Gore, od koder smo se
potem začeli vzpenjati na prvi prelaz, Korensko sedlo. Polni energije smo ga seveda uspešno prevozili in se nato spustili proti Beljaku
ter naprej proti našemu končnemu cilju tega
dne, prelazu Katschberg na višini 1641 n. m.
Lepa dolina, vožnja ob vodi in hitrejše dihanje
nas je opozarjalo, da se že dvigujemo proti
prelazu. Ta nas je čakal v vsej svoji težavnosti,
saj smo morali na 3 km premagati kar 700
metrov višinske razlike in že prevoženimi 170
km. Cesta vpeljana v hrib, voda zraven teče v
slapovih. Težak vzpon je nato dobil zadoščenje
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s prekrasnim spustom v vasico St. Michael,
kjer smo tudi prenočili. Meglice po vrhovih so
nas naslednje jutro opozarjale, da smo še vedno
v hribih, vedeli pa smo, da nas čaka še en prelaz, še višji, Obertauer na višini 1750 n. m.
Utrujeni od prejšnjega dne smo vseeno uspešno
začeli z osvajanjem prelaza in ga tudi uspešno
osvojili. Razgledi na vrhu so poplačali ves
vložen trud. Sledil je spust proti Salzburgu
skozi zanimive vasice in mesta. V Salzburgu
smo tudi prenočili in si vzeli čas za ogled zanimivega mesta. Jutro ni obetalo nič dobrega.
Namesto jutranjega sonca so nas pričakali temni oblaki in samo čakali smo, kdaj si bomo
morali nadeti oblačila za vožnjo po dežju. Leta je kmalu postal naš spremljevalec in nam je
onemogočal hitrejše premikanje. Zaradi ploh
smo bili večkrat prisiljeni vedriti in počivati.
Kljub temu smo ta dan po Bavarski naredili
160 km in se ustavili malo pred Muenchnom.
Dež vso noč ni ponehal. Odločeni, da nadaljujemo, smo čakali, da se dež malo umiri. Izkoristili smo prvi trenutek ter odšli naprej proti
našemu cilju. Imeli smo srečo, saj nas je dež
spremljal le do Muenchna. Pusta pokrajina,
majhne vasice, slabe označbe so bile nato kar
nekaj časa nas sopotnik. Enaka pokrajina se je
nadaljevala še naslednji dan, vmes je kdaj ponagajal tudi dež. Občutno se je shladilo, tako
da smo morali uporabljati zimska oblačila.
Vendar se nismo dali in proti večeru prispeli v
Tuebingen, mesto, kjer je deloval Primož Trubar. Mestece nas je očaralo. Ni bilo veliko časa
za pohajanje, saj smo se že naslednje jutro odpravili proti Franciji, naš cilj je bil Strasbourg.
Vožnja čez pokrajino Bad Wuertenberg je bila
večino časa po »gozdu« ter zelo razgibana.
Cilj je bil, čim prej priti v Francijo. Popoldne
smo prispeli v mesto, si poiskali prenočišče ter
odšli na ogled prečudovitega starega dela me-

sta. Naš cilj je bil še daleč, zato je bilo potrebno
naslednje jutro že kmalu na pot. Čakala sta nas
dva visoka prelaza, na srečo pa je bila cesta
primerna za vzpenjanje. Skozi majhne vasice
smo se počasi premikali proti Nancy, našemu
naslednjemu cilju. Pokrajina je postajala spet
bolj pusta in pred nami so bila samo ogromna
polja. Dobili smo tudi novega spremljevalca veter, ki nam je zelo zaviral hitrejše premikanje
in nas je spremljal vse do Pariza. Po prespani
noči smo pot nadaljevali med polji, ogromnimi
vetrnicami in skoraj pozabljenimi vasicami.
Ko smo ugotovili, da smo že zelo blizu in da
nas čaka še zadnji, najtežji del, smo si poiskali
prenočišče in si pripravili načrt za naslednji
dan: osvojitev Pariza. Prebudili smo se v
sončno jutro in kaj hitro začeli z našim nadaljevanjem proti cilju. Pokrajina Šampanja nas
je pričakala v vsej svoji lepoti in tudi težavnosti, saj smo se morali nenehno vzpenjati in
spuščati. Vsi smo imeli v glavah en cilj - Pariz.
V daljavi smo že začeli opažati povečano gostoto in kar naenkrat smo se znašli v njem.
Ogromno mesto nas je pričakalo in nas kar
posrkalo vase. Vožnja po Parizu je potekala
dokaj nemoteno in končno smo prispeli do našega cilja, pogleda na veličasten Eifflov stolp.
Ob čestitkah in zbiranju vtisov smo si odprli
steklenico šampanjca in nazdravili našemu
uspehu. Vsi smo se strinjali, da je bila tokratna
pot najtežja. V 9 dneh smo prevozili 1380 km
- v poprečju 155 km na dan. Še obvezno fotografiranje in vožnja do našega pariškega stanovanja. V Parizu smo nato preživeli še 3 dni, si
ogledali vse največje znamenitosti in se povzpeli na Eifflov stolp.
Bilo je težko, a hkrati smo vsi menili, da smo
v teh dneh videli ogromno in se imeli lepo.
Pot do Pariza s kolesi iz Komende so opravili Peter Sodnik iz Zaloga, Marko Grilc iz Most,
Jože Martinjak iz Komende in Jurij Kern iz
Klanca.
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DEDIŠČINE V OBČINI KOMENDA ZA LETO 2008
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
Na podlagi 61. člena ter 4. odstavka 96. člena Zakona o prostorskem
Komenda (Uradni list RS, {t. 37/99, 83/99 in Uradne objave
načrtovanju ( Uradni list RS št. 33/07 ), 16. člena Statuta Občine KoGlasila ob~ine Komenda, {t. 01/01), v povezavi z 9. ~lenom
menda ( Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 02/09 ) ter Sklepa
Zakona o varstvu kulturne dedi{~ine (Uradni list RS, {t. 7/99,
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načr10/02), Zakonom o lokalni samoupravi- UPB2 (Uradni list RS, {t.
tu območja 02 – poslovno proizvodna cona Ozka dela ( Uradne obajve
94/07) in Zakonom o uresni~evanju javnega interesa za kulturo
Glasila Občine Komenda št. 04/09 ) je Občinski svet Občine Komenda
(Uradni list RS, {t. 96/02), in v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju
na svoji 25. seji dne 18. 06. 2009 sprejel
sredstev za spodbujanje obnove in ohranjanje kulturne dedi{~ine
(Uradne objave Glasila Ob~ine Komenda, {t. 01/05) Ob~ina Komenda objavlja

JAVNI
ZA DODELJEVANJE
SREDSTEV
ODLOK
O RAZPIS
SPREMEMBAH
IN DOPOLNITVAH
ODLOKA O
ZA
SPODBUJANJE
OBNOVE
IN
OHRANJANJE
LOKACIJSKEM NAČRTU OBMOČJA O2 – POSLOVNO PROIKULTURNE
ZVODNA
CONADEDI[^INE
OZKA DELA V OB^INI KOMENDA ZA
LETO 2008

1. PREDMET RAZPISA
1. člen prora~una za spodbujanje
je dodelitev sredstev iz ob~inskega
obnove in ohranjanje kulturne dedi{~ine na obmo~ju ob~ine
Za 15. členom
odloka se dodata
nova člena, ki se glasita:
Komenda
(v nadaljevanju:
spodbuda).
Razpisna sredstva so namenjena za:
15.a člen
a) spodbujanje obnove zunanj{~ine kulturne dedi{~ine zaradi
(uporaba obnovljivih virov energije )
lep{e urejenosti kraja,
b)
spodbujanje
ohranjanja
kulturnejededi{~ine:
( 1 ) Za energetske
potrebe objekta
moč inštalirati tudi naprave in
•
sanacija
vlage,
postrojenja na osnovi obnovljivih virov energije. Predvidene naprave in
• obnovasealimorajo
nadome{~anje
posameznih
delov,
postrojenja
pri novogradnjah,
za katere
investitorji še niso
• ureditev
funkcionalnosti
njihovo in
uporabo
v
zaprosili
za gradbeno
dovoljenje, objektov
projektiratizav objektih
v gabaritih,
dana{njem
~asu,( usmeritve za urbanistično oblikovanje ). Pri
predpisanih
v 8. členu
• ohranjanje
izgleda
in drugih
objektov
kulturne
objektih,
ki pa so že
zgrajenistavbe
ali že imajo
gradbeno
dovoljenje,
pa se te
dedi{~ine.
naprave
in postrojenja lahko predvidijo tudi v prizidku ( izven v 8. členu
predpisanih
osnovnih
gabaritov kulturnih
in izven grafičnih
omejitev
pri čemer
c) spodbujanje
ohranjanja
spomenikov
s ),prenovo
je treba
upoštevati:
zunanj{~in
in notranjih prostorov.
a)Spodbude
da je ta prizidek
namenjenza:
izključno napravam in postrojenjem za
se dodeljujejo
obnovljivih
virov
energije ter
za skladiščenje
in pripravo
•koriščenje
nepremi~no
kulturno
dedi{~ino:
(va{ka
jedra, stavbe,
njibiomase
(
v
prizidku
ne
sme
biti
drugih
namembnosti
),
na projekt
hove dele ali skupine stavb umetnostne, zgodovinske
ali
zatehni~ne
pridobitev
gradbenega stavbe
dovolejnja
pa jepredmeti,
treba pridobiti
pri~evalnosti,
in drugi
ki so vsoglasje
zvezi
pristojne
občinskeosebami
službe, in dogodki kulturne, gospodarske ali
s pomembnimi
b) dapoliti~ne
je ta prizidek
projektiran
v minimalnem
obsegu, kiduhovnim,
je potreben
zgodovine, objekti,
povezani s kulturnim,
zagospodarskim
namestitev predvidenih
naprav
in
postrojenj
oziroma
za skladiin politi~nim `ivljenjem, naselbinska obmo~ja,
ščenje in pripravo biomase,
arheolo{ka najdbi{~a in predmeti) in
c) da se ohranjajo linije obstoječih cestnih fasad ( prizidek ne sme z
• premi~no kulturno dedi{~ino: (arhivsko gradivo, knji`ni~no
nobenim delom segati iz te linije ),
gradivo, predmete ali skupine predmetov zgodovinskega,
d) da ima investitor na svoji gradbeni parceli kljub prizidku še naprej
umetnostnozgodovinskega,
arheolo{kega,
umetnostnega,
zagotovljeno
ustrezno število parkirnih
mest za svojo
dejavnost,
sociolo{kega,
antropolo{kega,
etnolo{kega
ali naravoe) da so na gradbeni parceli še naprej zagotovljene manipulacijske
slovnega
pomena,
ki izpri~ujejo zgodovinska dogajanja in
površine,
potrebne
za dejavnost,
ali so bila ne
najdena
obmo~ju
Ob~ine
Komenda).
f) dale`ijo
se s prizidkom
okrnijona
obstoječe
zelene
površine,
Spodbude
se
lahko
dodeljuje
za
vsako
fazo
obnove
in
ohranjanja,
g) da prizidek oblikovno sledi konceptu osnovnega objekta.
vklju~no s pripravo projektov za obnovo kulturne dedi{~ine na
Komenda. virih za koriščenje biomase, je pri projek(obmo~ju
2 ) Kadarob~ine
gre pri obnovljivih
tiranju
in uporabi
treba upoštevati šeNA
naslednja
določila:
2. POGOJI
ZA SODELOVANJE
RAZPISU
postrojenja
in naprave
morajo
biti projektirana
in zgrajena
po najNaa)razpis
se lahko
prijavijo
prijavitelji,
ki izpolnjujejo
naslednje

pogoje:
• so lastniki ali solastniki kulturne dedi{~ine za katero se dodeljuje
novejši tehnologiji in se morajo uporabljati skladno z našimi in
sredstva
alipredpisi, normativi in ekološkimi standardi,
evropskimi
•b)so
najemniki
kulturne
dedi{~ine
in imajo zbiomasa,
lastnikom sklenjeno
uporablja se lahko
le ekološko
neoporečna
dolgoro~no
najemno
pogodbo
o
sovlaganjih
v objekt
ali us-le
c) posamezen investitor ta postrojenja in naprave lahko
uporablja
trezno
soglasje
lastnika
objekta.
za potrebe
na svoji
gradbeni
parceli ( morebitnih viškov tako prido3. bljene
MERILA
ZA DODELITEV
SREDSTEV
energije
ne sme oddajati
ali prodajati drugim subjektom v
poslovni
coni ),
Merila
so podrobneje
opredeljena v Pravilniku o dodeljevanju
d) investitor
prve tri kurilne
sezoneinnaohranjanje
lastne stroške
zagotavlja
monisredstev
za spodbujanje
obnove
kulturne
dedi{~ine
toring objave
izpustov,
ki jih
koriščenje
biomase,del
rezultate
pa
(Uradne
GOK,
{t.povzroča
01/05). Pravilnik
je sestavni
razpisne
vsako leto največ trideset dni po koncu vsake kurilne sezone brez
dokumentacije.
posebnega poziva predloži Občini Komenda ( monitoring lahko iz4. VREDNOST RAZPISANIH SREDSTEV SPODBUD
vaja le organizacija, pooblaščena za tovrstne meritve ),
zna{a za leto 2008 4.320,00 EUR.
e) investitor mora zagotoviti monitoring iz prejšnje alineje tudi po
5. koncu
ROK IZVEDBE
PROGRAMOV
triletnega obdobja,
rezultate arhivirati in jih na zahtevo ObčiDodeljena
spodbuda
bitinaporabljena
ne Komenda
kadarkoli mora
predložiti
vpogled, v letu 2008 (do
30.11.2008)
v skladu snepredpisi,
ki dolo~ajorezultatov,
izvr{evanje
f) če rezultati monitoringa
dosegajo pričakovanih
mora
prora~una.
investitor prekiniti z obratovanjem in pred nadaljevanjem uporabe
izvesti
ustrezne sanacijske ukrepe.
6. biomase
VSEBINA
PRIJAVE
Prijava na razpis mora biti podana na obrazcih, ki so sestavni del
15.b člendokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane
razpisne
( obvezaoziroma
pridobitve
požarnega
) v razpisnem obrazcu.
priloge
dokazila,
ki sosoglasja
navedena
Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu sogla{ati
je skladnonamenske
s prilogo št.porabe
1 k Pravilniku
o spremembah
in dopolsKadar
preverjanjem
prora~unskih
sredstev,
odonitvah
Pravilnika
o
študiji
požarne
varnosti
(
Uradni
list
RS
št.
brenih na podlagi tega razpisa in sicer s strani sofinancerja.28/05,
66/06 in 132/06 ) pri pripravi projektne dokumentacije za gradbeno
7. ROK ZA PREDLO@ITEV PRIJAV IN NA^IN PREDLO@ITVE
dovoljenje treba izdelati študijo požarne varnosti, mora investitor k
Razpisno
dokumentacijo
prilo`enimidovoljenja
obrazci lahko
dobite
na
projektim
rešitvam
pred izdajos gradbenega
pridobiti
požarno
spletni
strani
Ob~ine
Komenda
www.komenda.si
ali
v
sprejemni
soglasje Ministrstva za obrambo RS, Uprave RS za zaščito in reševapisarni Ob~ine Komenda, Zaj~eva cesta 23, 1218 Komenda v
nje.
~asu uradnih ur, od dneva objave javnega razpisa do izteka roka
za oddajo prijav.
2. člen
Rok za oddajo prijave na javni razpis je petek, 26. september
2008.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah
PrijaveObčine
z izpolnjenimi
Glasila
Komenda.obrazci po{ljite na naslov:
Ob~ina Komenda, Zaj~eva cesta 23, 1218 Komenda, v zaprti
kuverti
pripisom:
Številka:s 3505-0002/2009
“Datum:
JAVNI RAZPIS
- ZA
DODELJEVANJE SREDSTEV ZA SPOD16. 07.
2009
BUJANJE OBNOVE IN OHRANJANJA KULTURNE
DEDI[^INE
Župan Občine
Komenda:
ZA LETO 2008 - NE ODPIRAJ”
Tomaž DROLEC, l. r.
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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URADNE OBJAVE

Na podlagi 2. in 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
77/99, 124/00, 79/01, in 30/02), 16. člena statuta Občine Komenda
(Uradni list RS, št. 37/99, 83/99 in Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 01/01), v povezavi z 9. členom Zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 10/02), Zakonom o lokalni samoupravi- UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07) in Zakonom o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), in v skladu s
Pravilnikom o dodeljevanju sredstev za spodbujanje obnove in ohranjanje kulturne dediščine (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št.
01/05 in 02/09) Občina Komenda objavlja
JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE SREDSTEV ZA SPODBUJANJE OBNOVE IN OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE V
OBČINI KOMENDA ZA LETO 2009
1. PREDMET RAZPISA je dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje obnove in ohranjanje kulturne dediščine na območju občine Komenda (v nadaljevanju: spodbuda).
Razpisna sredstva so namenjena za:
a) spodbujanje obnove zunanjščine kulturne dediščine zaradi lepše
urejenosti kraja,
b) spodbujanje ohranjanja kulturne dediščine:
• sanacija vlage,
• obnova ali nadomeščanje posameznih delov,
• ureditev funkcionalnosti objektov za njihovo uporabo v današnjem
času,
• ohranjanje izgleda stavbe in drugih objektov kulturne dediščine.
c) spodbujanje ohranjanja kulturnih spomenikov s prenovo zunanjščin
in notranjih prostorov.
Spodbude se dodeljujejo za:
• nepremično kulturno dediščino: (vaška jedra, stavbe, njihove dele
ali skupine stavb umetnostne, zgodovinske ali tehnične pričevalnosti, stavbe in drugi predmeti, ki so v zvezi s pomembnimi osebami
in dogodki kulturne, gospodarske ali politične zgodovine, objekti,
povezani s kulturnim, duhovnim, gospodarskim in političnim življenjem, naselbinska območja, arheološka najdbišča in predmeti)
in
• premično kulturno dediščino: (arhivsko gradivo, knjižnično gradivo,
predmete ali skupine predmetov zgodovinskega, umetnostnozgodovinskega, arheološkega, umetnostnega, sociološkega, antropološkega, etnološkega ali naravoslovnega pomena, ki izpričujejo zgodovinska dogajanja in ležijo ali so bila najdena na območju Občine
Komenda).
Spodbude se lahko dodeljuje za vsako fazo obnove in ohranjanja,
vključno s pripravo projektov za obnovo kulturne dediščine na območju
občine Komenda.
2. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• so lastniki ali solastniki kulturne dediščine za katero se dodeljuje
sredstva ali
• so najemniki kulturne dediščine in imajo z lastnikom sklenjeno
dolgoročno 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 dediščine (Uradne
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objave GOK, št. 01/05). Pravilnik je sestavni del razpisne dokumentacije.
4. VREDNOST RAZPISANIH SREDSTEV SPODBUD
znaša za leto 2009 4.400,00 EUR.
5. ROK IZVEDBE PROGRAMOV
Dodeljena spodbuda mora biti porabljena v letu 2009 (do 30.11.2009)
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
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 soglašati s
preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na
podlagi tega razpisa in sicer s strani sofinancerja.
7. ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV
IN NAČIN PREDLOŽITVE
Razpisno dokumentacijo s priloženimi obrazci lahko dobite na spletni
strani Občine Komenda www.komenda.si ali v sprejemni pisarni Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda v času uradnih ur, od
dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav.
Rok za oddajo prijave na javni razpis je petek, 18. september 2009.
Prijave z izpolnjenimi obrazci pošljite na naslov:
Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, v zaprti kuverti
s pripisom:
"JAVNI RAZPIS - ZA DODELJEVANJE SREDSTEV ZA SPODBUJANJE OBNOVE IN OHRANJANJA KULTURNE DEDIŠČINE ZA LETO 2009 - NE ODPIRAJ"
in z navedbo podatkov prijavitelja na zadnji strani ovojnice.
8. IZID RAZPISA
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni pisno s sklepom.
Z izbranimi upravičenci spodbud bodo sklenjene pogodbe, v katerih
bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na
Občini Komenda pri Aleksandri Plevel, tel.št. 01/72 47 409.
Datum:
Številka:

8.7.2009
620-0001/2009

Tomaž Drolec,
župan

Aplenca
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Potovanje po Iranu, februar 2009 (2)
ponuja znamenito grobnico kralja
Kira Velikega in nekaj stebrov,
ostankov palač.
Sredi popoldneva prispemo v
Širaz, kulturno in gospodarsko
središče južnega Irana, ki leži na
obsežni planoti gorovja Zagros.
Preostali del dneva porabimo za
obisk bazarja Vakil, ki deluje bogato in umirjeno. Kupimo si tudi
spominke.
Petek ali muslimanska nedelja
nam omogoči praznično razpoloženje z ogledom največjega umeDvanajstmilijonsko glavno mesto Irana Teheran
tniškega spomenika osrednje Azije, dela svetovne dediščine Unesca reki Zayandeh. Tod je bila prestolnica SafaPersepolisa, prve prestolnice ahemenidske vidske Perzije (1598-1736).
Perzije (512 pr. n. š. jo je začel graditi Darej I.,
Iz 1. polovice 17. st. je Abasova kraljeva
nato pa so jo širili vladarji, ki so mu sledili). palača z vrtovi, kjer so ostanki paviljonov s
Na obsežni umetni terasi so ostanki nekdanjih stebri.
zgradb, med drugim sprejemna palača ApadaV središču je velik Imamov trg (500 x 150
na, bogato okrašena z reliefi, Darejeva in m), ki je del svetovne dediščine Unesca z
Kserksova palača, dvorana stotih stebrov in Imamovo mošejo (nekdaj kraljeva mošeja
kraljeva zakladnica ter v skalo vklesana grobo- 1612-1630, ki sta jo gradila Abas I. in II.).
va Atrakserksa II. in III.
Slavna mošeja ima 17 balkonov, dve zimski
Ta veličastna poletna rezidenca je služila galeriji v zelo veliki kupoli in skupno površino
pomembnim dvornim ceremonijam, kjer so 17.000 m2. Obiščemo tudi Mošejo šejka Lotkralji s povabljenci iz vseh provinc praznovali follaha (1602-1619), palačo Ali Qapu (18.
tedanje novo leto. Gradili so jo 150 let, kar pa stoletje), palačo Čehel Satun (16.-17. stoletje),
je mimogrede zažgal in porušil Aleksander pokriti bazar (ki ima 60 km ulic), Petkovo
Veliki leta 330 pr. n. št. Hvala Bogu, da kame- mošejo in medreso Čahar Bagh. Vse to je zlito
nje ne gori, tako se je izredna umetniška stva- v izjemno harmonično celoto, kjer se človek
ritev deloma ohranila za poznejše rodove.
lahko zadržuje ure in ure.
Nedaleč stran, v kraju Naqsh-E-Rostanu, si
Veličasten je tudi pogled na štiri mostove iz
ogledamo na mogočnih skalnih stenah skriv- safavidskega obdobja na reki Zayandeh.
nostne grobne izbe, kjer so bili pokopani perOgleda vredna je tudi Armenska četrt Jolfa s
zijski vladarji in reliefe Sasanidskih kraljev, katedralo Vank (1655-1664), ki »pripoveduje«
med njimi sta Darij I. In Kserkes I.
o usodi tega preganjanega armenskega naroPred večerom se ustavimo pri mavzoleju da.
znamenitih pesnikov Hafeza in Sadija, kjer
V dveh dneh, ki smo jih preživeli v tem lese radi zbirajo zlasti mladi. Opaziti je, da mladi pem mestu, smo si ogledali tudi nihajoča mirodovi že rušijo tradicijo; globalizacija ni obšla nareta, ki stojita ob mošeji nad grobom lokalIranske mladine.
nega duhovnika. Ob določeni uri minareta
Hafezova poezija je prepričljiva, opeva lju- zanihata, nihanje pa povzroči tresenje v eni
bezen, navdih pa išče izmed kupol. Kljub močnemu nihanju se minatudi v Koranu. Njego- reta zaradi lesenega vložka ne podreta.
va poezija je menda
Celotno mogočnost, lepoto in velikost umepri vsaki hiši, tako kot tnin v Isfahanu je težko opisati, treba jo je viKoran, nas prepričuje deti in doživeti.
iranski vodič Mustafa.
Ostane nam še pot proti Teheranu. Najprej
Sledi polet v Isfahan se vozimo skozi puščavo, od koder se usmerikjer prenočimo v hote- mo proti gorovju Karkaš do vasice Abyaneh.
lu Abbasi, ki je bil ne- Prebivalke te vasi so oblečene v pisano tradicikoč ''karavan seraj'' onalno nošo. Vas je deloma že pozidana z mo(postojanka za potujo- dernimi hišami bogatejših ljudi. Po pripovedi
če karavane). Njegova so to otroci iz iste vasi, ki so si našli v mestih
velikost in arhitektura boljši kos kruha. Kot nalašč je prav v tej vasi
izražata nekdanjo sla- nastala okvara na avtobusu, tako nam je ostalo
vo.
več časa za sprehod in ''čajčkanje'' v tamkajVrhunec potovanja šnjem lokalu. Avtobus sta voznika popravila
je Isfahan mesto leži
v rodovitni dolini ob
Citadela Raien, grajena iz posušene opeke, blata in slame
(nadaljevanje na 20. strani)
V Yazdu, nekoč središču zaraostrske vere, si
ogledamo Petkovo mošejo iz 12. stoletja, z
dvema čudovitima minaretoma. Pod mošejo je
vodni kanal. Vodne kanale so gradili med 3. in
5. stoletjem, le-ti še danes omogočajo skromno
kmetijstvo in vodno oskrbo prebivalstva.
Obiščemo Zaroastrovo svetišče (Ateškade)
ali tempelj večnega ognja, kjer ogenj gori od
leta 470 dalje (ogenj vzdržujejo s pomočjo lesa
cipres; dvakrat na dan naložijo nanj debela
polena, ki tlijo počasi).
Stari del mesta je dobro ohranjen, poseben
čar pa mu daje mešanica kultur. Večina hiš je
zgrajena iz zidakov iz posušenega blata, iz
streh pa gledajo hladilni jaški, kot so jih uporabljali že nekoč. Še danes izkoriščajo za hlajenje
stanovanj vsako sapico, saj je mesto poleti izredno vroče. Za izobraževanje v tehniki hlajenja (od nekoč do danes) si ogledamo vodno
hišo (staro meščansko hišo z notranjim vrtom),
kjer so muzejsko urejene slike in nekateri pripomočki z maketami vodne napeljave, kanalov
in rezervoarjev.
Ob zahajajočem soncu si v daljavi ogledujemo zračni stolp.
Večerjamo in prenočimo v Mashir hotelu,
zgrajenem po zgledu stare perzijske arhitekture.
V istem hotelu večerja tudi iranski minister
za gradnje in konstrukcije s številno delegacijo,
ki je prišla na predvolilni shod sedanjega
predsednika (na srečo smo ga zamudili).
Naše razpoloženje je odlično, enako tudi
počutje. Skupina je dobro uglašena.
V jutranji svežini zapuščamo Yazd. Vozimo
se po lepi avtocesti in nato po skrbno speljani
široki vzpenjajoči se cesti, kjer se dvignemo
do prelaza 2200 m. med vožnjo opazujemo
cvetoče mandeljne. Dospemo do najstarejše
ciprese na svetu v ABR KUD, stare 4500 do
5000 let.
Pasargat, ki ga spotoma obiščemo je arheološko najdišče in ni tako mogočno kot Perzepolis, ki ga obiščemo naslednji dan. Pasargat
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Aplenca
(nadaljevanje z 19. strani)

sama, le po rezervni del je bilo treba oditi v
bližnje mesto.
Voznika avtobusa (oče in sin) sta bila nekaj
posebnega. Bila sta v lepih uniformah, postavna in prijazna, na vsej poti sta nam kuhala čaj
in kavo. Avtobus je bil vedno skrbno počiščen
in opremljen z novimi vrečkami za odvečno
embalažo in smeti. Vodič Mustafa pa nas je
sladkal z iranskimi slaščicami. Bil je pravi
profesionalec. Po Iranu je namreč skoraj nemogoče potovati sam, v lastni režiji.
Sredi puščave na robu mesta Kashan obiščemo nacionalni muzej (nekoč kraljeva hiša) s
palačo z vrtovi in vidnim namakalnim sistemom.
Mesto Qom vidimo le od daleč, saj v ta verski kraj nemuslimani nimamo vstopa.
Že v temi se ustavimo pri mavzoleju Ajatola
Homeinija. Vanj vstopimo skozi ločena vhoda
za ženske in moške. Prostor je ogromen, v
njem pa je vedno veliko romarjev, molivcev in
častilcev Ajatola. Mavzolej krasijo štirje minareti visoki 91 m, torej toliko, kot je bil star
Homeini ob svoji smrti.
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Omeniti moram še redne policijske kontrole
ob vstopu in izstopu iz vsakega mesta (tako
večjega, kot tudi manjšega). Tudi vojske je
veliko, ki varuje strateška območja.
V hotelu v Teheranusledi imamo poslovilno
večerjo. Tu nas pričaka direktor iranske potovalne agencije in nam podari kipec, simbol
perzijske kulture.
V torek, 24. februarja 2009, ob zgodnji jutranji uri, poletimo proti Istanbulu in nato proti
Brniku. Spet smo doma, obogateni z lepimi
vtisi na prijazni Iran.
Dr. Angelca Žerovnik

Pojasnilo

V številki 6 smo objavili sliki brez podpisov.
Podpis pod malo sliko je:
V Yazdu je bilo nekoč središče zaraostrske
vere
Podpis pod večjo sliko pa je:

Mednarodni otroški
ekstempore
V petek, 24. 4. 2009, smo se Katja, Lucija,
učiteljica likovne vzgoje Milojka Volkar in jaz
zbrale pred šolo v Komendi in se odpeljale v
Kostanjevico na Krki na 20. mednarodni
otroški ekstempore. V OŠ Jožeta Gorjupa smo
si ogledale Gorjupovo galerijo. Slike so razstavljene po hodnikih in tako krasijo šolo.
Ogledale smo si predstavitev Kostanjevice in
nastop učencev. Zatem so nam predstavili, kaj
bomo delali čez dan. Najprej smo v skupinah
odšli do slikarjev. Ti so nas odpeljali na mesta,
kjer smo si poiskali motiv in slikali na majice.
Medtem ko so se majice sušile, smo skupaj
odšli na kosilo, kjer smo se okrepili za nove
dejavnosti. Po kosilu smo si ogledali Kostanjeviško jamo. Imeli smo srečo: jama ni poplavila, tako da smo si lahko ogledali celo.
Nameravale smo iti na polet z balonom, a je
bil zaradi vetra odpovedan. S čolnom smo se

Ostanki Persepolisa, prve prestolnice ahemenitske Perzije (512 pr. n. š.)

SPREMENJEN CENIK STORITEV JAVNE SLUŽBE RAVNANJA Z ODPADKI

Spoštovani občani občine Komenda!
Obveščamo vas, da bomo od 1.7.2009 dalje
vsem uporabnikom storitev javne službe
ravnanja z odpadki (gospodinjstvom in
pravnim osebam) za storitev zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov zaračunavali
enotno ceno, za katero je bilo že 28.2.2006
pridobljeno predhodno soglasje Ministrstva
za gospodarstvo.
V Komendi so se storitve ravnanja z odpadki
do sedaj obračunavale diferencirano; gospodarstvo je plačevalo 123 % enotne potrjene
povprečne cene zbiranja in odvoza komunalnih
odpadkov, gospodinjstva pa le okoli 65 %. Diferencirane cene izhajajo še iz preteklega obdobja na podlagi odločitve takratnega ObčinKOMUNALNI
ODPADEK

Opis
Gospodinjstva,
pravne osebe
posoda

vrečka 80 L

20

Enota
mere

Zbiranje
in odvoz

1 liter
40
80
120
180
240
770
1000
1100
kos

0,0565
2,2600
4,5200
6,7800
10,1700
13,5600
43,5050
56,5000
62,1500
0,9177

skega sveta Občine Kamnik.
Trenutno veljavna zakonodaja, Pravilnik o
oblikovanju cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja
(Uradni list RS, št. 79/08) pa v 6. členu prepoveduje obračunavanje diferenciranih cen,
cit.: »Cene storitev izvajalca javne službe
med uporabniki ali skupinami uporabnikov za
istovrstne storitve ne smejo biti diferencirane,
razen če ti dokazljivo povzročajo različne
stroške. Stroški dostopa do storitve ne smejo
biti razlog diferenciacije.«
V skladu z določilom tega predpisa bomo s
1.7.2009 spremenili način obračunavanja storitve zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov

Osnovna cena v EUR/mesec
Odlaganje Ravnanje z
odpadkov
odpadki
0,0381
1,5240
3,0480
4,5720
6,8580
9,1440
29,3370
38,1000
41,9100
1,0550

0,0946
3,7840
7,5680
11,3520
17,0280
22,7040
72,8420
94,6000
104,0600
1,9727

in poenotili cene za vse uporabnike storitev
ravnanja z odpadki na območju občine Komenda. Po predhodnem soglasju Ministrstva
za gospodarstvo št. 301-17/2006-3 z dne
28.2.2006 znaša povprečna cena 13,0571
EUR/m3, kar je enako 0,01305 EUR/L oz. ob
tedenski frekvenci odvozov odpadkov znaša
cena 0,0565 EUR/L/mesec.
Spodnja preglednica prikazuje enoten cenik
za gospodinjstva in pravne osebe, katerega izhodišče je cena 0,0565 EUR/L/mesec:
Hvala za razumevanje!
Publicus, d.o.o., Ljubljana

Taksa

Skupaj

8,5 % DDV

Skupaj v EUR

0,0062
0,2480
0,4960
0,7440
1,1160
1,4880
4,7740
6,2000
6,8200
0,1038

0,1008
4,0320
8,0640
12,0960
18,1440
24,1920
77,6160
100,8000
110,8800
2,0765

0,0086
0,3427
0,6854
1,0282
1,5422
2,0563
6,5974
8,5680
9,4248
0,1765

0,1094
4,3747
8,7494
13,1242
19,6862
26,2483
84,2134
109,3680
120,3048
2,2530

Aplenca

S ŠOLSKIH KLOPI

peljale po reki Krki in se tudi tu zabavale. V
času, ko smo mi hodili po točkah, so z našimi
poslikanimi majicami »oblekli hišo« (majice
so obesili nanjo). Ker nam je zmanjkalo časa,
si nismo mogle ogledati galerije Božidarja
Jakca in se udeležiti končne prireditve. Dobile
smo spominek in priznanje ter se zadovoljne
odpravile domov.
Ana Zotler, 7. b

PRI ČEBELARJU

V ponedeljek, 15. 6., smo peš odšli izpred
šole v Mostah k čebelarju Milanu Starovasniku
v Komendo. Čebelar nam je povedal, da v čebelnjaku živi ena matica, nekaj sto trotov in
okoli 48 tisoč čebel delavk. Čebela je sestavljena iz treh delov: glave, oprsja in zadka. Na
glavi ima oči, par tipalk in rilček, s katerim srka
medičino iz cvetnih čas. Na oprsju ima par kril
in tri pare nog. Zadnji par nog je tako imenovani košek, ki ga čebela uporablja za nabiranje in

prenašanje cvetnega prahu. Na zadku pa ima
želo, s katerim piči človeka ali žival, če se počuti ogroženo. Ko čebela piči, umre. Trot nima
žela.
Poskusili smo med in medeni sok. Pri čebelarju mi je bilo zelo všeč.
Klara Uršič, 3. a

HIŠA EKSPERIMENTOV

V četrtek, 18. 6., smo v času pouka odšli v
Hišo eksperimentov. Najprej smo se razdelili v
tri skupine. Prva skupina je odšla v zgornje
nadstropje, druga v spodnje nadstropje, tretja
pa je ostala v srednjem nadstropju. Potem pa
smo hodili, kjer smo hoteli. Ležali smo na postelji s špicami, delali mehurčke, gledali kosti
prozornih rib, poslušali slovenska narečja, se
igrali z mivko, dali so nas v mehurček, pokazali so nam, kako se lahko leti in lahko smo gledali, kakšno barvo imajo plameni. Na koncu so
nam dali še križanke Petka.
Neža Dolmovič, 3. a

Glasilo občine Komenda 7/2009

MUZEJ BISTRA

Bili smo v Bistri. Peljali smo se z avtobusom. Videli smo različne stare stvari, vodno
žago in avtomobile.
Žiga Šmauc, 2. a
Tam mi je bilo zelo všeč jezero. Mami in ati
sta se tam poročila. Z avtobusom smo se peljali mimo Drenovega griča, kjer sem živel pet
let.
Matej Kovač, 2. a

Lego dejavnosti v OŠ Komenda Moste
Zaradi velikega števila vključenih otrok v lego
krožek, le-ta poteka v treh skupinah. Učenci ob
konstruiranju z lego gradniki razvijajo čutno
zaznavanje, gibalne sposobnosti, socializacijo,
ustvarjalnost, umske sposobnosti, inovativnost,
spretnost nastopanja in usvajajo pravila tehničnega izrazoslovja. Učijo se sestavljanja gradbenih in kmetijskih strojev, bivališč, igrišč,
vozil, plovil, mostov, domišljijskih bitij. Na
koncu šolskega leta organiziramo šolsko tekmovanje v konstruiranju, najboljši učenci pa se
uvrstijo na državno tekmovanje. Veseli sva, da
naši učenci tudi na državnih tekmovanjih posegajo po najvišjih mestih.
20. in 21. aprila so se učenci na šolskem
tekmovanju preizkusili v konstruiranju robota
(1. in 2. razred), viličarja (3., 4. in 5. razred) ter
tovornjaka dvigala (4. razred v Komendi).
Tekmovanje je potekalo na dveh lokacijah.
Najboljši učenci v posamezni kategoriji, ki
so si z odlično uvrstitvijo prislužili pravico do
udeležbe na državnem tekmovanju:
1. razred:
1. mesto: Peter Ojsteršek (1. a)
2. mesto: Ambrož Jenko (1. b)
2. razred:
1. mesto: Janez Marinko (2. c)
3. razred:
1. mesto: Dan Menaše (3. b)
4. razred (Moste):
1. mesto: Filip Lah (4. b)
4. razred (Komenda):
1. mesto: Gal Kokelj (4.a)
5. razred:
1. mesto: Aljoša Pogačar (5. c)
16. maja smo se udeležili državnega tekmovanja v konstruktorstvu na OŠ Franceta Pre-

šerna v Kranju. Mlajši učenci (1. triletje) so
gradili garažno hišo, starejši (2. triletje) pa so
se preizkusili v sestavljanju avta – pajka.
Rezultati: 1. razred - Peter OJSTERŠEK –
1. mesto
2. in 3. razred - Janez MARINKO – 2. mesto, Dan MENAŠE – 3. mesto
4. in 5. razred - Filip LAH – 1. mesto
Našteti učenci so lego krožek obiskovali v
Mostah.
Mentorici: Polona Osolnik, Bernarda Zorman
(mednasl)Lego robotika na predmetni stopnji
V Osnovni šoli Komenda Moste so imeli
učenci v šolskem letu 2008/09 možnost izbirati več različnih aktivnosti, ki so povezane z
LEGO kockami.
Izbirni predmet ROBOTIKA V TEHNIKI je
učencem predstavil osnove robotike s pomočjo
LEGO MINDSTORMS NXT kompletov. Za
nadarjene učence je bil v popoldanskem času
organiziran krožek LEGO ROBOTIKA. Manjši učenci so se učili osnovnih znanj, z večjimi
pa smo se pripravljali na tekmovanja. Ob koncu šolskega leta pa je v okviru medobčinskega
sodelovanja z občino Kamnik v termah Snovik
potekal medobčinski tabor za nadarjene učence. Na eni od delavnic so učenci izdelali zabaviščni park z LEGO MINDSTORMS kockami.
LEGO MINDSTORMS nudi veliko možnosti za poučevanje od prvih korakov pa vse do
univerzitetnega študija. Učenci pridobivajo
osnovna tehnična znanja. Poudarki so na zasnovi, konstrukciji in testiranju robota. V

skupinskem delu se vedno pokažejo različne
timske vloge posameznih učencev.
V maju 2009 so se učenci OŠ Komenda
Moste udeležili državnega tekmovanja LEGOBUM 09 v organizaciji univerze v Mariboru.
V tekmovanju 8. razredov ROBOT SLEDI
ČRTI je Irinej Papuga dosegel 1. mesto v državi. Prav tako sta 1. mesto dosegla tudi Matic
Matuš in Nejc Urankar v tekmovanju 9. razredov, ČIŠČENJE POLIGONA. Irinej in Matic
sta tekmovala tudi na 15. Festivalu računalništva, kjer sta na področju Reševanje problema
v robotiki dosegla odlično tretje in šesto mesto
in osvojila zlato in srebrno priznanje.
Posnetke zmagovalnih voženj in zabaviščnega parka si lahko ogledate na:
http://www.youtube.com/
watch?v=SoCPxZGAYTE
http://www.youtube.com/
watch?v=iTdN9GfJqKY
http://sites.google.com/site/taborsnovik2009/
delavnice-1/robotika-zabaviscni-park
Zahvaljujemo se ravnateljici OŠ Komenda Moste Miri Rek in Občini Komenda za
podporo pri naših dejavnostih.
Mentorica: Damijana Ogrinec
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5. julija 7. memorial

Veleslalom Milana Šinkovca na Ledinah

Smučarski klub Komenda je 5. julija 2009 na
Ledinah organiziral že 7. tradicionalni veleslalom za memorial Milana Šinkovca. Obilica
padavin pozimi pa tudi ne prav poletne temperature junija so plaz pod Skuto in Rinkami
odlično ohranile. Kar precej obiskovalcev prireditve, ki so v 80. letih tudi sami pridno trenirali na tem »ledeniku«, je družno pritrjevalo,
da so snežne razmere prav take kot takrat, ko
sta tu delovali dve vlečnici, proge pa je urejal
teptalec. Ja, v tistih časih ni bilo poletnih priprav na švicarskih ledenikih, na Novi Zelandiji
in Južni Ameriki, ampak je celo takratna jugoslovanska reprezentanca s Križajem na čelu
trenirala tukaj na Vadinah. Kopica po koči
razobešenih slik je zanimiv in za današnje čase
skoraj nedoumljiv spomin na tiste čase.
Navkljub ne najboljši vremenski napovedi
smo se člani SK Komenda že v soboto z vso
potrebno opremo povzpeli do Kranjske koče
na 1700m. Kljub grozečim oblakom, ki so nas
spremljali na poti, nas je na cilju pričakalo
sonce. Pri popoldanski pripravi proge se nam
je pridružil tudi Pavel Grašič, ki je praktično
izpod ostenja Skute in Rink postavil izredno
tekočo, terenu primerno progo. Kljub obilici
snega je bilo s pripravo proge precej dela, da
smo tekmovalcem omogočili kar najboljše pogoje. Pavel je medtem pridno obujal spomine,
še od takrat, ko še ni bilo koče in so spali kar v
šotorih ob vznožju ledenika. Po sestopu s
smučišča je Kranjska koča oživela, kot že dolgo ne. To sta nam priznala tudi prijazna oskrbnika in Drejc Karničar, ki kar ni mogel verjeti,
da nekdo iz »doline« vztraja in vsako leto organizira tako prireditev. Kljub občasnim vprašanjem, kakšno bo vreme v nedeljo, je bil odgovor vedno: Vreme bo! Baje je bil že popoldne
nek poseben veter, ki je obljubljal sončno nedeljo.
In res, prebudili smo se v čudovito sončno
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jutro. Kmalu po »Prelepi Gorenjski«, ki jo je z
vrha koče zažvrgolel Joža, so se iz doline pripeljale tri polne tovorne žičnice smuči in
opreme. Da bo konkurenca huda, se je videlo
že po smučeh. Prišli so praktično vsi, ki so nam
med letom obljubili, da se vidimo: Idrijčani,
Mengšani, Zagorci, Tržičani, Kamničani, prijatelji iz Celja, Gornjega grada, Nove Štifte,
Bleda, Brezovice, Radovljice, še Bruno iz Kosova. Sončno nedeljo so izkoristili tudi komenški planinci, ki so se prireditve udeležili v precejšnem številu.
Navkljub kar dolgemu in napornemu vzponu
na štart se je večina od 49 tekmovalcev ob
spodbujanju spremljevalcev in gledalcev dvakrat spoprijela s progo. V nasprotju s pričakovanji vseh, da bo proga glede na letni čas
»južna«, je bila z vsako vožnjo trša, če ne kar
ledena, zato so vsi tekmovalci dosegali vedno
boljše čase. Po razburljivih vožnjah (tudi s
pozabljanjem palice na štartu vsestranskega

Franca S.) smo se kar težko poslovili od nje.
Svoje je prispevalo tudi čudovito sončno vreme, ki je zdržalo vse do sestopa na Jezersko.
Kljub res zelo hudi konkurenci (Brus, Mikuž,
Mal, Bornšek, Kosec, Torkar...) iz HIT pokalov
je absolutna zmaga letos ostala doma. Z najboljšim časom jo je odnesel Emil Zgonc, kar
pa ni naključje, saj je odlične rezultate dosegal
celo sezono. Med drugim je bil odličen tretji na
državnem prvenstvu učiteljev in trenerjev
smučanja in se tako uvrstil tudi na svetovno
prvenstvo ZUTS. Pri ženskah je najboljši čas
dosegla Nuša Suhoveršnik iz Nove Štifte. Zaradi rekordne udeležbe (najmlajši udeleženec
5 let, najstarejši 70 let) so smučarji letos tekmovali kar v 16 različnih kategorijah: borderski, štirih otroških, treh ženskih in osmih moških. Rezultate po posameznih kategorijah,
predvsem pa veliko fotografij, najdete na naši
spletni strani www.komenda-skiteam.si.
Po sestopu v dolino je pri jezeru sledila razglasitev rezultatov. Vsi udeleženci so prejeli
spominske majice, zmagovalci skupin pa tudi
praktične nagrade. Marsikomu je nedoumljivo,
da sredi poletja z alpskimi smučmi rinemo v
hribe, to smo videli tudi po začudenih pogledih
obiskovalcev Jezerskega.
Pa vendar je bil za vse nas organizatorje in
predvsem udeležence kljub vsem naporom to
zares čudovit dan, ki ostaja v spominu in se ga
vsi radi spominjamo. To so nam pritrdili čisto
vsi in obljubili, da prihodnje leto spet pridejo
in pripeljejo še svoje prijatelje.
SK Komenda
www.komenda-skiteam.si.
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Po tragičnem Logatcu sproščujoč
izlet v Novo Pako
v šesto kubičnih buggijih nabirajo
znanje za člansko konkurenco. V
minulih letih smo videvali že tudi
komaj devetletne nadobudneže,
ki pa niso nič manj spoštljivi in
bojazljivi do proge in sotekmovalcev kot njihovi starejši kolegi.
Kot ponavadi so se tudi tokrat
najbolje odrezali domačini. Slavil
je Karel Kupec, pred Matyašem
Zamanom in Jakubom Kubičkom.
V najbolje zasedani diviziji 3a,
Spektakel v Novi Paki si vedno ogleda ogromno gledalcev. kjer nastopajo buggiji z do 1.6 litrskimi motorji, smo videli kar
Že 20. junija bi morali ljubitelji avtomoto pet kvalifikacijskih skupin, tako da so morali
športa uživati v atraktivni nočni dirki za držav- tekmovalci v vseh vožnjah pokazati največ,
no prvenstvo v relikrosu v Logatcu, a je neugo- kar znajo, in niso smeli napraviti nobene napadna vremenska napoved organizatorja prisilila, ke, če so želeli upati na nastop v velikem finalu.
da dirko prestavi za teden dni, na soboto, 27. Najboljši položaj si je privozil Nizozemec
junija. Tisto dopoldne smo se, čeprav nam tudi Chris Waldschmidt, ki pa se mu je na približno
tokrat vreme ni šlo na roke, vendarle zbrali v polovici finalne vožnje odtrgalo sprednje desno
Blagomix racing parku in vse do samega finala kolo, tako da je bilo to zanj konec upanja na
prve divizije spremljali zanimive vožnje. Nato vrhunski rezultat. Po razburljivem nastopu je
pa je to dirko doletela še neprimerljivo hujša domače navijače najbolj razveselil eden najusoda kot teden dni pred tem. V napetem dvo- boljših voznikov zadnjih let Ladislav Hanak z
boju za zmago je eden najbolj rednih dirkačev buggijem VW 1.6, ki je tako slavil svojo prvo
na logaškem poligonu, Marjan Nagode, izgubil letošnjo zmago. Družbo na zmagovalnem odru
oblast nad vozilom, tako da se je to prevrnilo sta mu delala rojaka Vit Nosalek (škoda 1.6) in
in po spletu nesrečnih okoliščin pod seboj po- presenetljivi Marek Sekanina (suzuki hayabuskopalo nič hudega slutečo fotoreporterko. sa 1.3), ki je že v svojem uvodnem nastopu v
Kmalu smo izvedeli, da smo izgubili srčno članski konkurenci dosegel izreden uspeh.
V kraljevski diviziji 3 (buggy-ji do 4000
ljubiteljico narave, kulture, športa in še marsičesa lepega, skoraj našo sosedo, Cilko Plevel. ccm) se je prvič letos predstavil lanski prvak
Težko dojemamo, da nas odslej ne bo mogla Nemec Bernd Stubbe, ki je pred sezono pripraveč razveseljevati s svojimi bogatimi prispevki vil nov dirkalnik. Dirka je zaradi smrti očeta
na mnogih področjih in ji želimo mirnega po- večkratnega evropskega prvak Petra Bartoša le
nekaj dni pred tem minila v precej čustvenem
čitka.
Prvi julijski vikend pa nas je čakal že prvi vzdušju. Petrova ekipa je v spomin na Jiřija
letošnji obisk dirke za evropsko prvenstvo. Bartoša njegov dirkalnik polepila z očetovim
Skupaj z avtokrosističnimi navdušenci iz portretom in nekaterimi najlepšimi trenutki
športnega kluba Tornado Izlake smo se odpra- njegove kariere, saj je tudi on dolga leta tekvili na sedem sto kilometrov dolgo pot v »me- moval v avtokrosu in osvojil tudi en naslov
ko« evropskega avtokrosa, češko Novo Pako. evropskega ter več naslovov češkega prvaka.
Bartoš je dokazal, da ga tudi izguba očeta ne
Prek sto prijavljenih tekmovalcev je ponovno
pripravilo nepozaben spektakel in z atraktivni- bo ovirala pri dirkanju, morda mu je bila celo
mi predstavami v delirij spravilo skoraj 15 tisoč dodatna spodbuda in motiv za vrhunski nastop.
Čeprav je po kvalifikacijskih vožnjah najbolje
gledalcev in vseh koncev Evrope.
V diviziji 1 sta prednjačila Rus Vadim Ma- kazalo Stubbeju, ki si je priboril tudi najboljši
karov in Čeh Vaclav Fejfar, ki sta najbolje štartni položaj, je najhitreje potegnil prav Barkrotila dobrih petsto konjskih sil močni škodi toš in vse do cilja zdržal številne Nemčeve
fabii. Na koncu je moral lokalni favorit Fejfar napade. Petrova želja po zmagi je bila očitno
vendarle priznati premoč Rusu, na najnižjo tudi tokrat dovolj velika, da se mu je uresničila,
stopničko pa je stopil Madžar Tamaš Karai z in da jo je lahko poklonil očetu v spomin. V
senci vsega dogajanja okrog najboljših dveh si
mitsubishi lancerjem.
V nasprotju s slovenskim državnim prven- je tretje mesto privozil Martin Švabensky.
Že naslednji vikend je tekmovalce čakala
stvom, kjer dokaj redno nastopa tudi kakšna
predstavnica nežnejšega spola, pa so v evrop- nova preizkušnja v Nemčiji, nekateri najbolj
skem prvenstvu udeleženi tudi »juniorji«, ki si zagreti ljubitelji avtokrosa pa se prvi vikend v

avgustu odpravljamo na ogled dirke v slovaški
Lučenec.
Medtem ko evropski dirkači skoraj ne poznajo poletnega oddiha, je na domačih tleh
prisotno pravo zatišje. Nekateri tekmovalci so
se zato odločili, da se bodo preizkusili na dirki
za odprto državno prvenstvo Hrvaške, ki je
bila na sporedu 19. julija v Varaždinu. To dirko
je z nestrpnostjo pričakoval tudi Marcel Grgič,
a so na verifikaciji na samem prizorišču organizatorji ugotovili, da nima vseh potrebnih
dovoljenj s strani domače zveze. Kljub telefonski prošnji je zveza AŠ 2005 ostala neomajna in Marcelu žal ni dovolila nastopiti.
Peščica Komendčanov, ki smo vseeno vztrajali na vročem varaždinskem poligonu, smo
torej držali pesti za ostale tri slovenske predstavnike. Že v predstavitvenem krogu je z tekmovalnim vikendom zaključil Samo Feštajn,
ki ga je ponovno izdal motor v njegovi imprezi.
Izlačanova kariera s številnimi okvarami svojega motorja vse bolj spominja na našega
osmoljenca, Janeza Zgonca.
Preostali sta nam le še dve železi v diviziji
buggijev. Tako Jure Sušnik, ki je postavil najhitrejši čas treningov, kot Ivo Bokal, sta bila
ves čas med najhitrejšimi, a je v zadnji kvalifikacijski vožnji sreča obrnila hrbet še Sušniku.
Okvara VW buggija ga je porinila v drugo
štartno vrsto v finalu, kjer pa je imel za preboj
naprej sila slabe razmere, saj se je za prvimi
močno prašilo. Po odličnem štartu je na koncu
slavil Bokal z buggijem alfa 3.0 in vendarle je
zmaga romala v Slovenijo. Za njim sta se
uvrstila domačina Vigor Grbac in Robert Vuradin, Sušnik pa se je moral zadovoljiti s četrtim
mestom.
Po ogledu dirke na Slovaškem bomo za Komendčani pesti spet lahko stiskali šele prvi vikend v septembru, ko se na Planini nad Horjulom nadaljuje državno prvenstvo, medtem ko
se bo Ravnikar v istem terminu ponovno preizkusil v češkem Přerovu. Nekateri pa že v avgustu napovedujejo nastop na dirki za odprto avstrijsko prvenstvo v bližnjem Meiseldingu.
Srečo Zupančič

Petr Bartoš je zmago poklonil nedavno preminulemu očetu.
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Komendske Kljuke
Že dvanajst let poteka aktivnost KLJUKA –
Klub ljubiteljev Kališča. V zimski sezoni od
začetka oktobra do konca aprila planinski
navdušenci skrbijo za ohranjanje svoje kondicije z vzponi na 1534 m visoko Kališče, hrib
nad Preddvorom, ki je obenem tudi izhodišče
za vzpon na Storžič.
V letošnji zimski sezoni smo čar tega tekmovanja prvič okusili tudi člani Planinskega
društva Komenda. Začelo se je že v oktobru,
ko smo se na Kališče podali brez posebnih
tekmovalnih nagnjenj in tekmovalnih načrtov.
A v koči na Kališču je vedno pisana družba,
beseda da besedo in tako smo se začeli vpisovati v knjigo Kljuk. Brez kakšnih posebnih ciljev, kar tako. Če bo, bo, če ne bo, pač ne bo,
nič hudega. Vseh vzponov v sezoni je bilo 64,
do 20, kolikor je potrebnih za bronasto medaljo, pa nam mogoče uspe, smo razmišljali, to je
približno trikrat na mesec. Ni taka reč …
Potem pa nas je Kališče pogosto zvabilo na

pot. Tudi ob slabši vremenski napovedi se nismo dali. In prav nikoli nam ni bilo žal, kadar
koli smo se odpravili proti cilju. Težko je občutja opisati nekomu, ki tega ni preizkusil. Kaj te
vleče? Vsakokrat je drugače. Daleč od tega, da
bi vlekla le želja po rezultatov. Vedno znova je
prijetno in enkratno. Pozdravi te narava, ki je
prav ob vsakem vzponu drugačna. Znanim
stvarem dajejo čar vedno nove malenkosti. In
ljudje, ki jih srečuješ! Kakšna izjema je planinec, ki ima zlovoljen izraz na obrazu! Vsi so
nasmejani, prijazni, dobre volje. Tisti, ki sopihajo navzgor, malo manj, tisti, ki se spuščajo,
pa malo bolj. Naključni znanci, ljudje, ki jim ne
veš niti imena ali zgolj le ime, imajo vsakokrat
pripravljen nasmeh ali prijazno besedo v
vzpodbudo ali pa se z njimi zapleteš v prijeten
klepet. Včasih se pot vleče, včasih mine, da ne
veš, kdaj si se znašel na vrhu. Cilj pa pohodnika
vedno nagradi z občutkom zmagoslavja, navadno tudi z lepim razgledom, in seveda s prijetno

družbo dobrovoljnih obiskovalcev planin.
Ko se je sezona prevesila v drugo polovico,
smo komendski navdušenci ugotovili, da cilj o
vsaj dvajsetih obiskih sploh ni kakšna iluzija,
ampak je še kako uresničljiv in oprijemljiv. In
smo še bolj zvesto vztrajali. Nekaterim, bolj
zagnanim, se je že nasmihala celo srebrna medalja, a kaj, ko ni privlačno samo Kališče, ampak vneto vabijo tudi drugi hribčki in hribi,
včasih pa načrte prekriža slabo vreme, kličejo
družinske obveznosti ali ponagaja zdravje.
Druga majska sobota nas je po enomesečnem
premoru ponovno zvabila na Kališče. Kako tudi
ne, to je bil dan, ko smo bili za svojo vztrajnost
nagrajeni ne le z odlično družbo in družabno
prireditvijo, ampak tudi z medaljami. Letos je
bilo med Kljukami šest komendskih planincev.
Pomenljivi pogledi udeležencev ob koncu pohoda so najbrž pomenili – jeseni se po številnih
poletnih potepanjih ponovno snidemo, kje drugje kot na Kališču med Kljukami.
Irena

AiA se predstavlja
V Mengšu je 26. maja zaživelo novo društvo
AIA, društvo za izboljšanje kvalitete življenja.
Namen mladega društva je delovati na vseh
področjih, ki bogatijo življenje. Področje delovanja društva je zelo široko, od umetniškokulturne dejavnosti, glasbe, športa, aktivnega,
organiziranega druženja, ljubiteljstva do živali,
sprostitvene dejavnosti, varstva okolja in humanitarne dejavnosti.
Temeljno načelo društva je biti odprt za nove
ideje, oblike delovanja in združevanja. Cilj
društva je spodbujanje k aktivnemu preživljanju prostega časa, krepitev pozitivnih socialnih
stikov in vpliv na razvoj pozitivnih vrednot.
Namenjeno je vsem ljudem dobre volje, ne
glede na starost, narodnost in raso, ne glede na
njihov pogled na svet in veroizpoved.
V soboto, 6. junija, je društvo AIA skupaj z

glavno organizatorko prireditve, Sanjo Tomšič
organiziralo glasbeno-zabavno prireditev za
mlade, ki smo jo poimenovali ŽUR NA FULL.
Namen prireditve je bila promocija društva z
izročilom mladim, da se lahko zelo dobro zabavajo tudi brez alkohola. Hkrati je bil namen
prireditve pomagati mladim glasbenikom in
DJ, da se predstavijo. Prireditev je odlično
uspela. Mladi so bili navdušeni in neučakano
pričakujejo naslednji ŽUR NA FULL. Na prireditvi so nastopali skupina DEJ, skupina PIJANE NEVESTE, DJ ALANYA in DJ KL(ej)
E(M). Zahvaljujemo se vsem, ki so nam pomagali pri izvedbi prireditve in sicer: predsedniku
ŠD Partizana Mengeš Jožetu Mlakarju, Društvu Sožitje Mengeš, PARTYNETU – DJ BAZI, fotografoma Mihi REKARJU in Roku
PREBILU, Luki PERNEK in Dejanu VONČI-

NI iz skupine PIKSNE. Zahvaljujemo se tudi
vsem prostovoljcem, ki so pomagali na prireditvi.
V času od 2. do 9. avgusta AIA organizira
aktivne, enotedenske počitnice za srednješolce
z udeležbo na POLETNEM PREKMURSKEM
FESTIVALU. Festival se dogaja pod velikim
šotorom, vsak večer bodo nastopali glasbeni
gostje in sicer SIDARTHA, BIG FOOT MAMA, SLAKI,…Poleg udeležbe na festivalu se
bodo čez dan dogajale tudi športne in umetniške aktivnosti. O podrobnostih se lahko pozanimate po telefonu številka 031-369-584 od
15. ure dalje ali po e-mailu DRUSTVO.AIA@
GMAIL.COM. V primeru premajhnega števila
prijavljenih, si pridržujemo pravico do odpovedi.
AIA

V slovo

prenašal na mlade. Kar osemkrat je bil mentor
pri letovanju gasilske mladine na Debelem rtiču.
Z marljivostjo in nesebično
pomočjo pomoči potrebnim se je zapisal v naša
srca. Za delo
je dobil vrsto
odlikovanj;
tudi gasilsko
odlikovanje
2. stopnje in
značko za 40
let dela v
društvu.
Med nas je vedno prihajal nasmejan, poln
idej in dobre volje. Dolga leta je bil v upravnem
odboru našega društva. Bil je poveljnik društva, podpoveljnik GZ Komenda, pomočnik
poveljnika GZ Komenda za gasilska tekmovanja.
Na službovanju v gasilski enoti na Brniškem
letališču si je pridobil nove izkušnje, znanje in

oboje nemalokrat delil z nami.
Ker pa je bolezen včasih močnejša od volje
človeka, se je moral predčasno upokojiti. Vendar Herman pod težo bolečin ni klonil. Po
svojih močeh je še naprej sodeloval v našem
društvu, hkrati pa postal član upravnega odbora
DU Komenda, kjer je bil zastopnik za vas
Križ.
Letos je bil za svoj življenjski trud nagrajen
z bronastim priznanjem Občine Komenda.
Prišel je trenutek, ko ne moremo verjeti, da
te ni več med nami. Izgubili smo človeka, ki
smo ga spoštovali in imeli radi. Obljubljamo ti,
dragi Herman, da bomo vestno in skrbno nadgrajevali tvoj vloženi trud v delovanje gasilske
organizacije. Za vse se ti najlepše zahvaljujemo.
Gasilci iz Križa
Tajnik PGD Križ Miran Cebek

Herman Pirc
V soboto, 11. julija, smo se na pokopališču v
Komendi poslovili od človeka, ki je za seboj
pustil nenadomestljivo praznino. V 59. letu
starosti nas je zapustil naš gasilski tovariš
Herman Pirc iz Križa. Bil je skromen človek z
velikimi uspehi, ki so prispevali k razvoju našega kraja.
Herman Pirc se je rodil 7. aprila 1950 v
Ljubljani. Član PGD Križ je postal 24. januarja 1963. Od tedaj naprej je bilo njegovo delovanje opazno. Po končani gasilski šoli v Zagrebu je v letih gasilskega udejstvovanja
napredoval v višjega gasilskega častnika 2.
stopnje. Po opravljenem tečaju za predavatelja
je svoje izkušnje in znanje posebno skrbno
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Čas dopustov

Se obeta nova
delavnica?

Tako daje slutiti dejanje »nekoga«, ki je 1.
junija okrog 2.33 na vzvod vlomil drsna vrata
v podjetje »DILEX« v Žejah in ukradel varilni
aparat za rezanje pločevine znamke »Inverter
Plasma 312«, vreden 4.000 EUR. Bil pa je nepozoren pri svojem delu, ker je na kraju pustil
sled rokavice, ki je bila po odkritju ustrezno
zavarovana. Forenziki bodo imeli delo, Policija
bo spisala ovadbo, tožilec bo opravil svoje delo, pristojno sodišče pa bo nepridipravu odmerilo pravično kazen. Z novo obrtjo ne bo nič.

Neprevidnost je mati
tatvine

Zgodilo se je 7. junija na parkirnem prostoru
pri cerkvi v Komendi. Neznani storilec je pri
osebnem avtu razbil zadnje trikotno okno in
»vstopil«, s posebnim namenom. Odtujil je
namreč žensko torbico z denarnico in dokumenti. Upajmo samo dvoje: da v denarnici ni
bilo bančne kartice in poleg nje še napisana
indentifikacijska številka računa in da bodo
policisti z zbiranjem poročil prišli na sled storilcu.
Je že tako. Boljše je imeti torbico v roki kot
pa na neprimernem mestu.

Moteno spanje

Ponoči, 15. junija, je bilo na Policijsko postajo Kamnik sporočeno, da so gostje pred lokalom MOTO BAR v Mostah zelo, zelo glasni.
Patrulja, ki je bila napotena na kraj dogajanja,
je lahko samo ugotovila, da v času njenega
prihoda ni bil kršen javni red in mir. Morda pa
so jo glasneži ucvrli še pred njenim prihodom.

Gobe rastejo

Gobe so priljubljena jed. Posebno še, če jih
nabereš sam. Tako je premišljeval lastnik
osebnega vozila, ki je svoj osebni avto pustil
parkiran na gozdni cesti med Podborštom in
Komendsko Dobravo in odšel (najbrž) po gobe. »Po gobe« pa je med njegovo odsotnostjo
odšla vsa njegova osebna dokumentacija, ki je
ostala v avtu. Naključno (?) mimoidoči lump,
ki se je 29. junija sprehajal po gozdu, je izkoristil odsotnost lastnika, razbil desna prednja
vrata in storil, kar je pač dopustila »prilika«.
Do konca počitnic in dopustov je še veliko časa. Vsem v prometu ali doma želim varen poletni čas in predvsem lepe spomine na proste
dni!
Tone Ogorevc

Odšli
so
Alojzij Cesar, rojen 6. 5. 1939, Moste 40
B, star 70 let
Janez Kralj, rojen 28. 4. 1944, Moste 53,
star 65 let
Ana Špruk, rojena 28. 7. 1935, Komenda,
Zajčeva cesta 1, stara 73 let
Zofija Jerman, rojena 12. 9. 1933, Moste
10, stara 75 let
Boris Jerin, rojen 15. 5. 1957, Križ 16,
star 52 let
Julijana Benda, rojena 8. 2. 1930, Moste
84, stara 79 let
Herman Pirc, rojen 7. 4. 1950, Križ 6,
star 59 let

SPOMIN NATE
draga
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ZAHVALA
Odšel si brez besed in pozdrava

ALOJZ CESAR
Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, ki so nam ustno
in pisno izrazili sožalje. Hvala za podarjeno
cvetje, sveče in sv. maše ter vsem, ki ste ga
pospremili na pot.
Posebna zahvala dr. Igorju Ivanetiču, s.
Nataši, celotni ekipi patronažne službe ZD
Kamnik za nesebično skrb ob njegovi bolezni.
G. Jožetu Globokarju topla zahvala za
ganljivo slovo, kolegom PD Bistrica za
njihovo prisotnost.
Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala!
Moste, 12. 6. 2009
Vsi njegovi!

Pa vendar, heroj koraka naprej
in nosi breme sveta vsega.
Na koncu težavne poti
pred stopala stopil bo
Gospoda Najvišjega.
V SPOMIN

Dotankal si je gorivo

Majhen rezervoar je imel, ali pa si je želel
dotočiti večji tank »na ful«, doslej (še) neznani
storilec, ki si je natočil 13,280 litra goriva, a ga
je »pozabil« plačati. Ko ga bodo izsledili, bo
dobil račun za natočeno gorivo in primerno
kazen za dejanje, ki ga je storil 16. junija.

Priljubljen kraj za
nečedna dejanja

Tako bi lahko imenovali parkirni prostor pri
cerkvi v Komendi. Že drugič ta mesec, tokrat
20. junija, je bilo v popoldanskem času vlomljeno v osebno vozilo. Na »klasičen« način.
Razbito okensko steklo, pa skoraj ponujena
torbica z vsebino. Obvestila zbirajo kriminalisti, nepridiprav pa nima mirne vesti in mirnega
spanca. Nič zato. Priporočam mu, da do sodnega epiloga zgodbe o svoji nečednosti premišlja
doma, pozneje jo bo premišljeval morda v kaki
primerni državni ustanovi.

JANA PIBERNIK
Poslednji dom preraslo cvetje
uspavanka ti je ptičje petje.
V srcih naših vedno bomo te nosili
štiri leta je, kar smo te izgubili.

JELKA KLEMEN
iz Most
4. 5. 1947 - 16. 7. 2008

Mojca, Petra, Peter

Minilo je 1. leto, odkar te ni več med nami.
Odšla si tiho v večno blaženost, luč, morje
ljubezni in varen objem Najvišjega.
Bila si velik duh, verjela si v nas in boš
večno živela v naših srcih in mislih. Odšla
naprej si svojo pot, v večno luč.
Hvala vsem, ki ste bili z njo do konca in ste
imeli radi našo drago Jelko.

Suhadole, julij 2009

Vsi njeni!

Premalokrat smo ti priznali,
kako srčno smo te imeli radi.
Hvaležni smo ti za trenutke sreče,
ob preranem grobu prižigamo sveče.
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Ni smrt tisto, kar nas loči.
In življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše.
Brez pomena zanje so razdalje,
kraj in čas.
(M. Kačič)
ZAHVALA
V 76. letu nas je zapustila draga

Glasilo občine Komenda 7/2009

Kako je prazen dom in dvorišče,
rosno oko zaman te išče.
Ni več tvojega smehljaja,
le trud in delo tvojih pridnih rok
za vedno nam ostaja.

Polje,
Nekje je večnost
kdo bo tebe ljubil,
in je Bog.
ko bom jaz v grobu spal?
Nekje tišina
(Narodna)
vsepovsod.
In onkraj si
in čas ni čas.
V prostoru si
od vekomaj.
(France Pibernik)

ZAHVALA
V 60. letu nas je mnogo prezgodaj zapustil
naš dragi sin, mož, ati, dedek in tast

ZAHVALA
V 74. letu življenja je odšla k Bogu po
večno plačilo naša ljuba žena, mama, babica, prababica, sestra, teta in tašča
ZOFIJA JERMAN
Pipanova Zofka iz Most

HERMAN PIRC
iz Križa pri Komendi

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem, sestram usmiljenkam,
prijateljem in znancem za izrečene besede
sožalja in tolažbe; za vse molitve in darovane maše, sveče in cvetje.
Hvala gospodu Žagarju in somaševalcem
za lep pogrebni obred ter vsem, ki ste jo
imeli radi in jo pospremili na njeni zadnji
poti.
Vsi njeni

Zahvaljujemo se vsem in vsakemu posebej, ki
ste nam stali ob strani v času po poškodbi našega
Hermana do njegovega preranega slovesa.
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, Milanu Erbežniku s.p., podjetju Planet Ljubljana, sodelavkam in sodelavcem
Titana, sodelavcem Aerodroma, praporščakom,
vojnim veteranom, Konjeniškemu klubu Komenda, Društvu upokojencev Komenda, pogrebni službi Jerič, g. župniku Zdravku Žagarju,
pevcem, trobentaču in govornikoma za poslovilne besede.
Posebna zahvala vsem gasilcem, posebno
GD Križ. Topla zahvala zdravstvenemu in negovalnemu osebju CIT Ljubljana.
Prav tako gre zahvala vsem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in svete maše in
vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji
poti.
Naša iskrena zahvala vsem je le droben odsev
hvaležnosti za občutek, da v težkih trenutkih ne
ostajamo sami.
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala.
Vsi njegovi
Križ, Šmarca, Godič, Mengeš, Vir, Vrhpolje, Belski Vrh, Mala vas, Zavrč, Velika
Nedelja, julij 2009

Življenje naše je kot knjiga,
za listom list,
za dnevom dan…
Nihče ne ve, kdaj bo roma,
kdaj bo končana zadnja stran.
ZAHVALA

JANEZ KRALJ
iz Most
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom,
sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje in tolažbo, darovane sveče in
cvetje ter darove za sv. maše. Posebej se
zahvaljujemo g. župniku Zdravku Žagarju,
pogrebniku g. Jeriču, pevcem, nosačem,
gasilcem iz Most in Čebelarski družini Komenda.
Hvala vsem, ki ste nam v težkih trenutkih
stali ob strani in ga z nami pospremili na
zadnji poti.
Vsi njegovi!
16. 6. 2009
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ANA ŠPRUK
roj. Pibernik, Mejačeva Ančka
Ob njenem slovesu se iskreno zahvaljujemo
sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, ki ste sočustvovali z nami, darovali za
sv. maše, cvetje in sveče. Hvala duhovnikom Zdravku Žagarju, nečaku Jožetu Piberniku in Maksu Ipavcu za slovesno
opravljen pogrebni obred, izrečene besede
tolažbe in njeno duhovno oskrbo. Hvala
pogrebnemu zavodu iz Dvorij, pevcem,
nosačem in ministrantom. Hvala vsem, ki
ste se v tako velikem številu udeležili pogreba ter molili za mir in pokoj naše mame.
Vsem, ki z nami sočustvujete, naj nam bo v
tolažbo vera, da bo naša mama srečna v
večnosti pri svojem Stvarniku in Odrešeniku.
Vsi njeni
Komenda, Zalog, Brezovica

Časopis Aplenca – Glasilo občine Komenda je naslednik časopisov Aplenca, ki je prvič
izšel 10. januarja 1992 in Glasila občine Komenda, ki je začel izhajati po ustanovitvi Občine Komenda. Skupaj sta izhajala do konca leta 2006. Od 25. januarja 2007 pa je časopis
Aplenca-Glasilo občine Komenda vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo pod
zaporedno številko 1135.
Aplenca-Glasilo občine Komenda izdaja Občina Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda

Če želite, da pri zahvali za pokojnika ob sliki
objavimo tudi znak

Odgovorni urednik Aplence-Glasila občine Komenda: Andrej Žalar
Telefon: odg. urednik: GSM 031 638 699, E-mail: urednistvo.gok@komenda.si
Uredniški odbor: Marta Jerebič (N.SI), Peter Cviren (SD), Anton Pogačar (SLS), Marija
Špehonja (LNO), Katja Tabernik (TRN), Bojan Tavčar (SDS) in Vesna Živadinov Štebe
(LDS). Člani uredništva: Viktorija Drolec, Vera Kepic, Baldomir Kremžar, Sabina Küzmič, Tone Ogorevc, Jože Pavlič, Tatjana Zadrgal Pirc, Mihaela Poglajen, Ana Zarnik, dr.
Marko Žerovnik... Priprava za tisk in tisk: BOLD. Naklada: 1850 izvodov. Izhaja enkrat
mesečno, vsa gospodinjstva v občini pa ga dobijo brezplačno.
Aplenca na spletu:
www.komenda.si

Aplenca-Glasilo občine Komenda,
Leto 18, številka 8-9 bo izšla
30. septembra 2009
Gradivo za objavo oddajte
do srede, 9. septembra 2009

to pripišite ali
sporočite ob
naročilu zahvale.
Uredniški odbor

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

KRIŽANKA

Aplenca
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POMOČ: KARAKUL: ovčja pasma iz Azije, dragoceno krzno. POTENCIAL: sila, ki obstoji v skrivni obliki. EVRIK: kralj
z. Gotov. ATAVIZEM: dedovanje lastnosti po davnih prednikih. MOS: pripadnik muslimanskega ljudstva v z. Afriki.

NAGRADNA KRIŽANKA
Login BV d.o.o., Suhadole 21, 1218 Komenda

1. nagrada - bon v vrednosti 30Eur
2. nagrada - bon v vrednosti 20Eur
3. nagrada - bon v vrednosti 10Eur
Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA)
pošljite na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda DO
VKLJUČNO 9. SEPTEMBRA. Na kuverto napišite: ime, priimek, naslov in pripišite Nagradna križanka.
Nagrajenci križanke SLOVENSKI HRAM, Planinski dom Komenda, Podboršt pri Komendi 7 G, 1218 Komenda v Aplenci, glasilu
občine Komenda, št. 6/2009:
1. nagrada – kosilo za 4 osebe - ŠPELA ŠPRUK, KLAVČIČEVA 10,
1241 KAMNIK

Arboretum Volčji Potok
Č

A R

O

B N I

v nedeljo, 30. 8. 2009

D

A

N

2. nagrada – kosilo za 2 osebi - KATARINA ZARNIK, MOSTE
103, 1218 KOMENDA
3. nagrada – BON V VREDNOSTI 10 EUR – RADMAN TANJA,
POT IZ VASI 2, ŠMARCA, 1241 KAMNIK
Čestitamo. Nagrade prevzamejo nagrajenci na podlagi tega potrdila
in osebnega dokumenta v lokalu SLOVENSKI HRAM Planinski
dom Komenda, Podboršt 7/G, 1218 Komenda
ODPRTO OD PONEDELJKA DO ČETRTKA 9.00 - 23.00
PETEK 9.00 - 1.00
SOBOTA 8.00 - 1.00
NEDELJA IN PRAZNIKI 8.00 - 22.00
Vse rezervacije in informacije dobite na telefonu 070 822 020.
Primerno za poroke, rojstne dneve in druge vam pomembne dogodke.

Vstopnice za tri
družine

Več na

www.carobnidan.si
1 vstop

nica =

Po t u č i n kov i ti h ko m u n i ka c i j

1 družin

a

Izžrebali bomo tri družine za
brezplačen obisk Čarobnega dne
(več na: www.carobnidan.si ) v
Arboretumu. Do 15. avgusta pošljite dopisnico na: Aplenca, Zajčeva 23, 1218 Komenda. Napišite
vaš naslov in število družinskih
članov, s pripisom: Čarobni dan.
– Uredništvo Aplence
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Poletni utrinki in popust
v Snoviku
Naj bo pravo poletje in na svidenje
jeseni smo podpisali sliko iz Term v
Snoviku na naslovnici. Avgusta bo namreč tudi Aplenca na počitnicah, zato
pa bo konec septembra izšla dvojna
številka.
In kaj je obeležilo prvi letošnji poletni mesec za objavo na zadnji strani?
Začeli smo s programom ob prazniku - dnevu državnosti. Tudi tokrat se niso izneverili Kajtimarovci, ki so s pevci pripravili lep,
kulturni praznični utrinek v dvorani. Hvala.
Izneverili pa se niso tudi obiskovalci. Bilo jih je toliko
kot vedno na tej proslavi – nekako polovica odstotka vseh v
občini.
Praznoval pa je, prav ob zaključku redakcije, v četrtek, 23. julija, eden najstarejših, če ne celo najstarejši občan Komende (ne občanka). Nande Vode iz
Komende, ikoni primerljiva podoba v
trenutku in času dogajanj v Komendi,
še vedno zdrava korenina, je ta dan
dočakal 90 let. Župan mu je segel v
roko in mu čestital, pa borci...; tudi v
uredništvu se pridružujemo čestitkam in željam za dobro zdravje.
Pričakovali smo veliki trenutek na drugi
letošnji kasaški prireditvi 5. julija na hipodromu v Komendi. Bilo je veliko gledalcev, bile so lepe borbe na
sedmih dirkah, ki jih je popestril Itro s prikazom traktorjev in kmetijske mehanizacije. Še naprej pa čakamo na 60.
zmago komendske kasaške legende. Morda celo 20. septembra na tretji letošnji dirki v Komendi.
Čeprav ne v najbolj poletnih oznakah
na termometru so v turističnem društvu
skupaj z ribiči pri bajerju z igrami in
odojkom ob prenovljeni brunarici in pod
šotorom »klicali« ta pravo poletje. Da
bo, je obljuba za kostanjev piknik.
In ker, končno, že nekaj časa vemo,
kaj je vroče poletje, smo pogledali v
(najbližje Komendčanom in najvišje
v Sloveniji) Terme v Snoviku. Pri
nakupu prenosljive dveurne vstopnice imajo namreč občanke in občani Komende 15-odstotni popust. - Naj bo vsaj poletje naše.
Andrej Žalar

