Aplenca

Leto 18

IZ VSEBINE:
2. stran:

Glasilo občine Komenda 8-9/2009

30. septembra 2009

15. stran:
Muzej starih predmetov

Kar dva prizidka

16. stran

3. stran:

Jasinova {estdeseta

Župan: Bilo je živahno poletje

6. stran:

Številka 8-9

OKTOBRA V APLENCI

- Mesec gasilcev
- V Medžugorje, v Kompostelo
- Sejem in Fejstoktober
Naslovnica: Ohranitev dragocene preteklosti; hvala, Janez Lon~ar
Komenda pred vsemi v Sloveniji

1

Aplenca

DOGAJANJA

Glasilo občine Komenda 8-9/2009

Prizidek k športni dvorani
Pred dobrimi osmimi leti in pol je občina Komenda dobila športno dvorano. Sedaj ima še 500 kvadratnih metrov velik prizidek.
Še preden so med pošto in šolo v Komendi
zakopali v gradnjo športne dvorane, je le-ta pri
referendumskem odločanju za izgradnjo takrat
precej razburjala oziroma razdvajala zagovornike in drugače misleče v takratni krajevni
skupnosti Komenda. Danes bi si v občini težko
zamišljali, da športne dvorane ne bi imeli, saj
objekt ni namenjen le šoli in učencem, ampak
vsem in številnim dejavnostim.
Po prvotnem prepričanju, ko so tudi nasprotniki ugotovili, da je bila odločitev za dvorano
vendarle utemeljena, čeprav da je prevelika, se
je kmalu pokazalo, da je pravzaprav premajhna
in da ji za celovito funkcionalnost in namembnost manjka nekaj prostorov; predvsem garderobe s potrebnimi dodatki. Lani je bila potem
sprejeta odločitev, da dvorana dobi še potrebni
prizidek.

Po odprtju prizidka je bila prva tekma

Odprli so ga 18.
septembra.
V
njem je šest garderob s tuši in sanitarijami, upravni
in klubski prostor,
manjši fitnes prostor, salon za
športnike in obiskovalce, sprejemnica, prostori za
čistila in poseben
prostor s sanitarijami in tušem za
športne pedagoge.
Dvorana bo poslej
tudi telekomunikacijsko
opremljena in usposo- Županova zahvala Romanu Grošlju za vodenje projekta
bljena za vse
večje prireditve z več telefonskimi priključki godek, ampak pomembna dopolnitev še tistega
in za sodobne telekomunikacijske prenose, kar manjkajočega dela, ki ga mora imeti kompletna
pa zadeva okolje prostorsko in varnostno ure- dvorana. Vem, da v Sloveniji in še dlje ni veliditev, bodo poslej šola, vrtec in dvorana »po- ko tako lepih, funkcionalnih in opremljenih
kriti« s hidrantnim omrežjem za hitro, nujno večnamenskih športnih objektov. Čeprav me v
današnjih razmerah za trenutek spreleti, da je
požarno posredovanje.
Roman Grošelj, občinski svetnik in predse- to za las kar prestižen objekt, pa je res, da ga
dnik gradbenega odbora za izgradnjo prizidka, nihče ne bo nikamor odpeljal.«
Zagotovo ne. Poznan pa je tudi izrek: Nisem
je povedal:
»Izgradnja prizidka ni le uspeh in velik do- tako bogat, da bi poceni…
- A. Žalar

Za 'Mehurčke', ki čakajo na varstvo
Dela pospešeno potekajo po programu.
Vodja projekta za letošnjo reševanje najmlajših
in staršev, ki čakajo na sprejem v organizirano
otroško varstvo v občini, in vodja občinske
uprave Ivan Kenda je že pred časom oziroma
v prejšnjem zapisu napovedal, da bodo v oktobru v občini rešili letošnji problem za varstvo
blizu 60 otrok. Ko smo ga tokrat povprašali,
kako kaže, je povedal, da so 7. septembra dobili zeleno luč oziroma gradbeno dovoljenje na
Upravni enoti Kamnik.
»Sedaj potekajo gradbena dela za ureditev
tako imenovane komunalne infrastrukture (temelji, električni, vodovodni in drugi priključki)
za tako imenovani mobilni oziroma montažni
objekt. Razpis za izbor objekta še sicer ni
končan. Če ne bo posebnih težav bo vrtec ob
sedanjem zaživel z novo sprejetimi malimi
Mehurčki med 15. in 31. oktobrom.«
V občini pa že v kratkem pričakujejo tudi
gradbeno dovoljenje za izgradnjo štirih vzgojno varstvenih oddelkov pri šoli v Mostah.
Gradnja naj bi se začela prihodnje leto, kasneje
pa bodo prostori namenjeni izobraževanju
oziroma šolskemu programu. Spodbudne pa so
tudi novice o načrtovanem bližnjem začetku
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izgradnje Medgeneracijskega središča oziroma
opredeljenega programa, po katerem bi dobili
prav tako 4 oddelke za varstvo najmlajših. Sicer neuradno, a iz zanesljivih virov, ta novica
ni iz trte izvita.
A. Žalar

Pospešeno potekajo gradbena dela za postavitev mobilnih enot vrtca ob sedanjem pri šoli
v Komendi.
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Župan Tomaž Drolec

Bilo je živahno poletje
Pod streho je program, ki bo zaznamoval Komendo. – Imamo
gradbeno dovoljenje za poslovno cono II. – Zgrajen je najtežji
odsek na Glavarjevi. – Rešujemo otroško varstvo, imamo eno
lepših športnih dvoran.
Za Komendo poletje ni bil čas kislih kumaric.
Dogajalo se je veliko na različnih področjih;
kot da se recesija tega dela ni dotaknila, bi rekel
kdo. Vendar bi morda bolj veljala ugotovitev,
da recesija je, vendar hkrati spodbuja, da različni »motorji« razvoja ne obmirujejo, saj je
treba nenehno skrbeti, da ne pride do »podhladitve«. Ni lahko, vendar je pogoj za rešitev iz
krize.
Veliko se je dogajalo čez poletje. Kako
komentirate dogajanje, oziroma dogodke?«
je bilo tokrat na začetku pogovora prvo vprašanje županu.
»Začel bi z dogodkom, ki je primerljiv le z
nekdanjo odločitvijo za poslovno cono. Pod
streho smo namreč spravili enega od programov, ki bo zaznamoval Komendo in hkrati
sprostil denar, ki smo ga programsko načrtovali za Medgeneracijsko središče. Sedaj ga bomo
lahko razporedili drugam. V mislih imam
predvsem izgradnjo športnega centra in še kaj
bomo lahko dodali.
Dodelujemo že idejne projekte in upam, da
bomo do polletja naslednje leto imeli gradbeno
dovoljenje za izgradnjo športnega centra v
Komendi. Po tem pa bo, če bo vse potekalo,
kot načrtujemo, v drugi polovici leta 2010 in v
letu 2011 nastajal športni center. Prepričan pa
sem, da o tem ta trenutek ne bi mogli govoriti,
če ne bi, kot sem uvodoma poudaril, imeli rešen program uresničitve projekta Medgeneracijskega središča.«
Se je kaj premaknilo v težko pričakovanem prenehanju mirovanja v poslovni coni?
»Končno je po dobrih dveh letih prišlo težko
pričakovano gradbeno dovoljenje. Tako so sedaj najprej na vrsti bivši lastniki, da v svojih
nekdanjih gozdovih posekajo in pospravijo les.
To naj bi trajalo mesec, dva, do takrat pa bo na
podlagi razpisa poznan izvajalec del, ki bi novembra potem začel z izgradnjo tako imenovane komunalne infrastrukture. Tudi to je, podobno kot Medgeneracijsko središče, velik in
predvsem spodbuden dogodek, saj bo prekinil
že kar »utrujajoče mirovanje« razvoja.«
Pravzaprav smo že kar navajeni, da je
občina že nekaj let enkrat tu, drugič drugje,
bolj ali manj »razkopana«. Gradbišče poleti
na Glavarjevi od občine do šole pa je bilo
vendarle posebno; bilo je kot, da iščemo
skrito podzemlje.
»Gradili smo zelo zahteven in pomemben
kanal ponekod tudi 6 metrov globoko. To pa

Na Glavarjevi od občine do šole je poleti potekala ena najzahtevnejših gradenj kanalizacije
odkar imamo svojo občino.
zato, da nam sredi Komende ne bo treba graditi črpališč do nekdanje čistilne naprave. Ta kanalizacijska cev je namreč namenjena tudi odvajanju fekalij od letališča oziroma iz občine
Cerklje v centralno čistilno napravo v Domžalah.

Po lanski izgradnji kanalizacije smo letos v
Suhadolah položili še asfalt.
Ta dela smo uspešno končali, cestišče pa ob
urejanju v prvotno stanje prekrili z grobim asfaltom. Prihodnje leto, ko bosta zgrajena oba
tretja, zavijalna pasova nasproti zdravstvenega
doma in v novi center, bomo na celotnem delu,
predvidoma do občinskega praznika 15. maja,
še enkrat položili dokončen asfalt.
Po tem, ko smo lani v Mostah in Suhadolah

Asfaltirano cesto po izgradnji kanalizacije
imajo sedaj tudi v Mostah.

dogradili kanalizacijo in vso potrebno infrastrukturo, pa smo to poletje na grobi asfalt položili še končno asfaltno prevleko.«
Če rečem v prispodobi, je bilo kar lepo in
toplo poletje, vroče pa glede varstva najmlajših.
»Tako kot po celi Sloveniji je nov zakon, ki
ga je sprejela prejšnja vlada, tudi v Komendi
povzročil pomanjkanje prostora za varstvo
najmlajših. Odločili smo se za trenutno mogočo rešitev. Dogovorili smo se za najem štirih
mobilnih enot vrtca. S tem bomo premostili
pomanjkanje do izgradnje štirih oddelkov v
Medgeneracijskem središču in do izgradnje
prizidka ob šoli v Mostah. Predvidevamo namreč, da bomo lahko po štirih letih mobilne
prostore vrnili dobavitelju. Sedaj pa se bodo
otroci, ki čakajo na varstvo, lahko vselili v
mobilne prostore.
Prav tako je šola v Komendi pred začetkom
jesenskega pouka dobila prenovljeno šolsko
kuhinjo, in imajo tako sedaj učenci svojo,
otroci v vrtcu pa svojo. Pridobitev je pomembna in velika, občinski proračun pa je olajšala za
nekaj deset tisoč evrov.«
No, med veliko družbeno pridobitev nedvomno sedaj z novim prizidkom sodi tudi
športna dvorana.
»Že pred leti smo se začeli pripravljati na
izgradnjo dodatnih šestih garderob, potrebnih
dodatnih prostorov in hkrati za delno predelavo
v starem delu. Sedaj, ko so naši mladi košarkarji presegli pričakovanja in se uvrstili v prvo
državno mladinsko košarkarsko ligo, bodo v
Komendi tekmovanja. Zato so sedanji novi
prostori kot naročeni. In tako imamo sedaj tudi
eno sodobnih športnih dvorani in smo nanjo,
kot sorazmerno majhna občina, lahko ponosni.
Takšnih v Sloveniji res ni veliko.«
In kako ob recesiji jutri?
Če je bilo doslej morda dokaj enostavno, v
prihodnje čisto vsega res ne bomo mogli strpati v občinski proračun. Res je tudi, da tako brez
prispevka občanov, kot se pri nas gradi, se v
zelo malo slovenskih občinah. In resno se nagibam k temu, da v naslednjih mesecih, ko se
dokopljemo do pravih številk, občinskemu
svetu predlagam, da ponovno razpišemo koncesijo za izgradnjo fekalne kanalizacije. V teh
časih si namreč občina sama ne bo mogla privoščiti celotne izgradnje. Trajalo bi namreč
najmanj pet do deset let. Tako pa bi lahko
zgradili športni park, kulturni dom…«
Andrej Žalar
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Kuhinja
in pot
za invalide
Med počitnicami je šola Komenda dobila prenovljeno kuhinjo. Tako imajo malčki v vrtcu
sedaj svojo, učenci v šoli pa
svojo kuhinjo.
Mehurčki ob šoli pa so dobili
tudi prijazno urejen dostop v
vrtec z invalidskim vozičkom.
– A. Ž.

Uresničevanje projekta
Na 26. seji 17. septembra so občinski svetniki z zanimanjem poslušali
razlago o možnem sodelovanju Triglavove zdravstvene dejavnosti pri
uresničevanju tega projekta. Predstavil jo je direktor te dejavnosti v
Triglavu Gregor Strmčnik.
Po uvodni razlag je na vprašanje Janeza Dolinarja pojasnil, da so
potrebe v tretjem življenjskem obdobju drugačne, zato so tudi življenjska zavarovanja drugačna. V tem primeru gre za »Triglav zdravje«, kjer
pa je formula dobička pozitivna izravnava plus 1 evro. Baldomir
Kremžar in Janez Kimovec sta spraševala po koncesiji in ceni in bila
zadovoljna s pojasnilom, da bo naslednji korak priprava družbeniške
pogodbe, da bo Medgeneracijsko središče samostojna gospodarska
družba, da bodo deleži družbenikov ovrednoteni, koncesija pa že obstaja. Cenovna politika pa se ve, da je primerljiva. Danico Zmrlikar je
zanimala dinamika po sedanji prvi razlagi in je dobila odgovor, da bodo
svetniki v mesecu, dveh lahko odločali o soglasju. Gregor Strmčnik je
še okvirno napovedal, da bo središče, če bo vse potekalo, kot je želja,
končano do 31. 12. 2011, z upravljanjem pa bo začelo 1. 1. 2012. Mirka
Kepica je zanimalo, če so v tem programu tudi posojila, in je v odgovoru izvedel, da so in, da so v Komendi največ vredni dosedanji dosežki in
program sobivanja, v katerem je tudi vrtec. Roman Grošelj je čestital
županu za to potezo in še dodal: »Vesel sem, da smo dobili bodočega
partnerja.«
- A. Žalar

Varno v šolo

Priporočilo staršem
Čim več časa namenite prometno varnostni vzgoji otrok. Preverite,
kaj vaši otroci znajo in zmorejo, česa ne. Poučite in opozorite jih na
nevarnosti in predvsem, kaj je prav in kaj ne. Na sprehodu, kolesu, v
avtomobilu ne pozabite: NAJBOLJŠA VZGOJA JE VEDNO VAŠ LASTEN VZGLED!
Otroke med prevozom dosledno vedno zavarujete z varnostnimi pasovi oziroma jih vozite zavarovane v ustreznih sedežih. Ne vozite jih na
prednjih sedežih (mlajši od 12 let in manjše od 150 cm). Tudi sami se v
vozilu vedno pripnite!

Priporočilo voznikom
Bodite v prometu še posebno pozorni na otroke in njihove nepredvidljivosti. Prilagodite temu tudi način vožnje. Še posebna pozornost velja
za bližino vrtcev, šol in tam, kjer se otroci igrajo (ulice, parkirišča…)
Vsem šolarjem in tudi drugim udeležencem v cestnem prometu želim
srečno in varno pot v šolo, voznike pa še posebej opozarjam na previdnost in strpnost v prometu.
Komandir PP Kamnik,
Dejan Čulk s sodelavci
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Kako uresničevati projekte z evropskimi sredstvi

Najprej objekt, potem
evropski denar
Vprašanje, Ali občina res ne zna izkoristiti evropskih sredstev? je eno
od tistih, ki ga bomo še marsikje in v prihodnje zagotovo še večkrat
slišali. To domnevo potrjujejo primeri iz obdobja pred zadnjimi lokalnimi volitvami. Na to temo je bil na primer glavni program ene od volilnih
skupin v veliki občini. In z njim je skupina potem celo prepričala volivce in se dokopala do oblasti. Danes pa, po treh letih tega mandata v tem
vodstvu, še niso uspeli pridobiti niti evra na ta način.
V naši občini smo na to temo že prebrali v Aplenci. V bližajočem se
predvolilnem in volilnem obdobju, kot rečeno, lahko tovrstnih vprašanj
pričakujemo še več. Tudi z naštevanjem in prikazovanjem tistih, ki so ta
denar dobili. Koliko pa bi ga Slovenija lahko izkoristila, a ga ni, seveda
predvolilno ni ravno najboljša primerjava! Vsekakor pa tudi sedanja in
jutrišnja recesija govori v prid zastavljalcem takšnih vprašanj, saj že
navadni občani ugotavljamo in verjamemo, da bo doma denarja za različne projekte vse manj. Zakaj torej ne gremo ponj v Evropo, če smo že
njeni člani. Se mar bojimo, ne znamo, smo nesposobni…?; skratka, že
na prvi pogled dovolj razlogov, da poiščemo druge, takšne, ki to znajo,
hočejo, morda celo tiste, ki to sprašujejo.
Pa pustimo politične špekulacije.
Bolj pomembno je, da pravzaprav navadni občani niti ne vemo in ne
poznamo poti oziroma postopkov, da bi potem lahko ocenjevali. Pa tudi
zato, ker so mnenja o teh nepovratnih sredstvih precej navskrižno deljena, smo vprašali, kako je z njimi in predvsem, kako jih pridobiti.
Vzemimo za primer kar našo komendsko občino. Za pridobitev nepovratnih sredstev (na primer za kanalizacijo) bi se jih dalo pridobiti po
letu 2013 do leta 2017, ker pač spadamo med tiste občine. Torej bi morali v recimo dokaj dobrem primeru čakati na ta denar najmanj še pet let.
Je to ugodno? Ne vem, koliko veliko jih je, ki bi odgovorili pritrdilno.
Skoraj mi je bolj blizu odgovor tistih, ki niso za takšno čakanje. Pa še po
petih letih bi lahko pričakovali morda nekaj sto tisoč evrov, ker pač
spadamo med tiste najbogatejše občine v Sloveniji.
Pozanimali pa smo se tudi, kakšen je postopek.
Izvedeli smo, da mora za pridobitev nepovratnih evropskih sredstev
občina pridobiti ustrezno projektno dokumentacijo z vsemi potrebnimi
soglasji in dovoljenji (nosilcev prostora), gradbeno dovoljenje, revizije
projektov, sofinancerske sporazume v primeru sodelovanja z državo,
izdelan dokument identifikacije idejnega projekta, invest oziroma investicijski projekt, dokumentacijo za to, da se sploh lahko začne postopek
pridobivanja evropskih sredstev. In da se vse skupaj res lahko zgodi
mora občinski svet pri sprejemanju občinskega proračuna uvrstiti projekt kot proračunsko postavko v veljavni proračun za tekoče leto in v
načrte razvojnih programov.
Čeprav občina pričakuje, da bo pridobila ta sredstva oziroma ima
potrjena, mora najprej zagotoviti 100-odstotno vsa sredstva v proračunu
za izvedbo tega projekta oziroma investicije. In šele, ko občina projekt,
s katerim kandidira za nepovratna sredstva, uresniči in s potrdili to tudi
dokaže, lahko uveljavlja pridobitev teh sredstev.
Torej, kar precej huda in lahko tudi tvegana pot, saj denar dobiš potem, ko si ga že zbral, da si z njim prišel do cilja. Skratka, ni tako enostavno, kot je lahko enostavno zastaviti prepričljivo všečno vprašanje.
A. Žalar

Kaj je s to našo TV?
Vprašanje je vse pogosteje tudi na sejah občinskega sveta. Čeprav najbrž
ni ravno čisto pravi naslov, smo ga po zadnji seji občinskega sveta naslovili na župana. Dobili pa smo tudi nedvoumen odgovor: »Morda tako
sedaj vemo, kaj sploh hočemo. Programov imamo, bi rekel, dovolj.
Potrebno pa je naše ljudi seznanjati z našimi problemi in dogajanji.«
- A. Ž.
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Rebalans letošnjega proračuna
Na 26. seji, 17. septembra, so svetniki sprejeli rebalans letošnjega proračuna občine Komenda.
Za komentar sprememb letošnjega proračuna smo zaprosili Miro Crnkovič, višjo
svetovalko v občinski upravi.
»Zaradi uvedbe novih proračunskih postavk
v družbenih dejavnostih in na cestah smo pripravili prerazporeditve proračunskih sredstev
iz tistih proračunskih postavk, ki v letošnjem
letu ne bodo realizirane. S sprejemom rebalansa občinskega proračuna so zato izpolnjeni
pogoji za izvedbo postopkov za nameravane
investicije, za katere se je tekom leta izkazalo,
da jih je potrebno izvesti še pred koncem leta.

Ceste in šport
Na cestah smo dodali novo postavko za
ureditev dovozne poti do novih konjskih hlevov v Komendi. Pristopili bomo tudi k izdelavi
projektov za gradnjo desnega zavijalnega pasu
na R2 – 413 v Mostah, za postavitev semaforja
na isti cesti ter za izgradnjo krožišča na Zajčevi
cesti v Komendi.
Na področju športa smo za 70.000 € povečali postavko za gradnjo prizidka k Športni
dvorani v Komendi. Sedaj je celotna vrednost
izgradnje prizidka v letošnjem letu 800.000 €.
Dodatnih 100.000 € je bilo treba zagotoviti za

vzdrževalna dela in obnovo obstoječih prostorov v Športni dvorani.

Za otroško
varstvo
Ker je bilo letos prosilcev za sprejem v vrtec
več, kot je bilo prostih mest, smo se odločili,
da bomo zagotovili prosta mesta vsem, ki jih
prvotno nismo uspeli sprejeti v vrtec. Tako je
glavnina novih postavk namenjena prav reševanju vzgojno varstvenih zmogljivosti in storitev na področju otroškega varstva.
Za postavitev začasnega montažnega vrtca
bomo namenili 162.000 €. Občinski svet je namreč na 25. seji potrdil postavitev začasnega
montažnega vrtca za dve oziroma največ za
štiri leta. Za izdelavo projektne dokumentacije,
pridobivanje vseh soglasij, investicijskega projekta in izvedbo nadzora pri postavitvi vrtca z
izvedbo vseh gradbenih posegov je potrebno
zagotoviti 17.000 €. Za montažo najemodajalca
z notranjo obdelavo in za trimesečni najem v
letu 2009 pa 40.000 €. Za izvedbo vseh gradbenih del (temelji, kanalizacijski, vodovodni in
elektro priključki) ter za strehe je treba zagoto-

Mira Crnkovič
viti 55.000 € in za opremo vrtca, ki bo kasneje
uporabna tudi v novem centralnem vrtcu v
Mostah, pa še 50.000 €. Razen tega pa je zaradi
povečanja števila sprejetih otrok (za 50 novih)
v vrtcu je treba zagotoviti še dodatnih 115.000
€ za doplačilo oskrbnih stroškov.«
- A. Ž.

Gradbeno dovoljenje za 2. fazo Poslovne cone
Dogajanja v poslovni coni je na zadnji seji občinskega sveta predstavil Marjan Potočnik, podsekretar na Občini Komenda
I. faza cone:
Sprememba lokacijskega načrta, ki poleg
zemeljskega plina nedvoumno omogoča uporabo obnovljivih virov energije ( sonce, biomasa, toplotne črpalke…. ) je bila s korekcijami
na prejšnji seji sprejeta in tudi že objavljena.

sko upravo in čakamo izdajo odločbe o novem
parcelnem stanju, prilagojenem gradbenim
parcelam po lokacijskem načrtu.
- Na zahtevo Zavoda za varstvo narave

II. faza cone:
- Konec julija je Upravna enota Kamnik izdala gradbeno dovoljenje za gradnjo infrastrukture v večjem delu 2. faze cone. Iz dovoljenja je izvzet del cone, za katerega ni bilo
pridobljeno okoljevarstveno soglasje (z obsegom in lokacijo izvzetega dela ste bili že seznanjeni na junijski seji ).
- Ker je gradbeno dovoljenje že postalo
pravnomočno, so geodeti za potrebe gozdarske
službe oziroma označitve drevja za posek tudi
na terenu že označili obod cone.
- Prejšnji lastniki zemljišč so bili pred dopusti že opozorjeni, da bo v kratkem možna sečnja
in da naj se za to, da ne bo nepotrebnih kasnejših zastojev ustrezno pripravijo. Te dni bodo
dobili še uradna obvestila, da se sečnja lahko
začne in da imajo tri mesece časa za spravilo
lesne mase.
- Komasacijski elaborat je oddan na Geodet-

Marjan Potočnik

(oziroma okoljevarstvenega soglasja Agencije
RS za okolje) je izdelan projekt nadomestnih
habitatov (mlak) za dvoživke. Mlake bodo na
jugovzhodnem robu izven cone izvedene pred
začetkom gradnje infrastrukture,
- PCK, d. o. o., je pripravila razpisno dokumentacijo za izbor izvajalca infrastrukture,
razpis je objavljen, z gradnjo pa bomo začeli
po končani sečnji.
- Pripravlja pa se razpis za izbor strokovnega
nadzora nad gradnjo.
Ker je bilo na junijski seji postavljeno vprašanje,
koliko kupnine lahko zaradi prodaje zemljišč v
coni še pričakujemo, ugotavljamo, da glede na
že sklenjene pogodbe in po končani komasaciji na občini od svojih kupcev lahko pričakujemo
cca 1,1 mio EUR, PCK, d. o. o. pa cca 9,9 mio
EUR (brez DDV). Višino pričakovanih prihodkov od nadaljnje prodaje je ta trenutek težko
oceniti; odvisni so namreč tudi od uspeha v
postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja za
izvzeti del (v igri je cca 60.000 m2 neto površin),
od gibanj cen nepremičnin na našem trgu, od
dinamike nadaljnje prodaje itd. Vsekakor pa je
za prodajo takoj na voljo še okrog 120.000 m2
neto prodajnih površin; skupaj z izvzetim delom
pa torej okrog 180.000 m2.
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Medgeneracijsko središče Komenda

Komenda je korak pred vsemi
v Sloveniji
Načrtovana gradnja Medgeneracijskega središča Komenda je pomemben razvojni projekt, ki kot
vzorčni primer močno presega občinske meje. Razmere gospodarske krize so, razumljivo, njegovo
uresničitev potisnile v nekoliko bolj nejasne časovne okvire. Toda na zadnji seji občinskega sveta v
četrtek, 17. septembra, se je pokazalo, da projekt ostaja tudi v teh pogojih aktualen in lahko računa
na resnega partnerja.

Gregor Strmčnik

nadgradnjo domov četrte generacije ne
samo z gospodinjskimi skupnostmi, ampak dejansko s sobivanjem več generacij
na istem prostoru. V tem razmišljanju je
pri nas prav Komenda z načrtovanim
Medgeneracijskim središčem naredila
največji korak«, nam je pojasnil Gregor
Strmčnik, ki vodi družbo TRIGLAV,
Zdravstvena dejavnost, d.o.o.. Ustanovila jo je TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., z njo pa se Skupina Triglav
vključuje v nacionalni program institucionalnega varstva starejših in izgradnjo
vseslovenske mreže organizirane pomoči
in nege na domu ter izgradnjo oskrbovanih stanovanj, medgeneracijskih središč
in domov za starejše občane.
TRIGLAV, Zdravstvena dejavnost,
d.o.o., se je projektu Medgeneracijskega
središča Komenda pridružila s podpisom
pisma o nameri z občino in Zavodom
Medgeneracijsko središče Komenda.
»Odločitev smo sprejeli zaradi odlik komendskega projekta, ta ima poleg uveljavljanja

Da je program Medgeneracijskega središča
Komenda v Sloveniji že najmanj dve leti
nekakšen idejni vzorec bodočega reševanja
bivanja oziroma sobivanja v tretjem življenjskem obdobju, je poznano.
Dosledna vztrajnost v medgeneracijskem
društvu v Komendi, še posebej z zavzetostjo vodstva društva, korak za korakom
vse bolj prepričljivo potrjuje ta projekt tudi
doma, v občini, in korak za korakom odpravlja posamezne, na trenutke poudarjane
pomisleke v izvedljivost projekta. Seveda
pa so potrebna investicijska sredstva v višini več kot 10 milijonov evrov predpogoj, ki
je v danih razmerah še toliko višji.
Redno poročilo o postopkih pred gradnjo
Medgeneracijskega središča Komenda je
17. septembra, na zadnji seji občinskega
sveta septembra in prvi po počitnicah, pričakovano predstavilo postopke pred gradnjo centra in nepričakovano postreglo s
spodbudno informacijo. Koncept sožitja
generacij, ki starejše z družbenega obrobja,
kamor so pogosto umaknjeni v današnjih
domovih upokojencev, postavlja v stičišče
generacij, podpirajo v družbi Triglav,
Zdravstvena dejavnost. »Gre za uspešno Predstavitev projekta na seji 17. septembra
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Medgeneracijsko
središče Komenda je
pomemben razvojni
projekt, ki kot vzorčni
primer močno presega
občinske meje.
najboljše mednarodne prakse več prednosti«,
je pojasnil Strmčnik. »Komendski projekt
odlikujejo sistemski pristop, napredne vsebinske in strokovne prostorske rešitve. Središče je
zasnovano kot preplet različnih dejavnosti, ki
zagotavljajo bogato druženje vseh generacij in
kakovostno staranje. Gotovo pa so za uspešnost
zastavljenega projekta pomembni znanje in
izkušnje ter visoka stopnja ozaveščenosti celotnega lokalnega okolja, kar je še ena, nedvomna
prednost Komende«.
Andrej Žalar

Aplenca

DOGAJANJA
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Poslanski kotiček
Spoštovane občanke in
občani,
morda ste avgusta v
medijih zasledili informacijo o poslanski pobudi, ki sem jo naslovila
na ministra za zdravje.
Zavzela sem se za izpolnitev tistih predvolilnih obljub koalicijskih
Mag. Julijana Bizjak
strank, ki lahko omogoMlakar
čijo vsem dostopno
(univerzalno), kakovostno in učinkovito zdravstvo. Te dni pričakujem ministrov odgovor.
Od odprtja poslanske pisarne v Kamniku je
minilo že nekaj tednov. V Komendi je bila pisarna prvič odprta v začetku septembru. Presenetilo me je veliko število občanov in občank,
ki so se v tem času s prošnjo za rešitev raznovrstnih težav obrnili name. Njihovi problemi
so s področja delovnih razmerij, zdravstva,
premajhne odzivnosti državnih in občinskih
uradnikov, sodnih sporov, počasnosti sodišč,
dela inšpektorjev, okoljske problematike ipd.
Zame pomeni razgovor z občanom ali občanko šele začetek zahtevnega dela. Zato sem
vesela, da mi v poslanski pisarni pomaga moja
asistentka Mojca Jončeska Malovrh. Po razgo-

vorih v poslanski pisarni me namreč čaka še
veliko dela v Državnem zboru RS.
Ker poslanci odločamo o sprejetju ali zavrnitvi zakonov, ki jih predlaga Vlada Državnemu zboru RS v sprejem, je pomembno sodelovanje poslancev med seboj, z ministri in z
Vlado že v času, ko ministri pripravljajo predloge zakonov. Zato poslanci med seboj in z
Vlado usklajujemo vsebine ogromnega števila
zakonov.
Vlada je v tem letu sprejela nekaj dobrih
odločitev na gospodarskem in na socialnem
področju. Žal pa je bil umaknjen predlog ministra Križaniča o obdavčenju okoli 6% najbolj
premožnih prebivalcev. Upam, da le začasno.
Ni namreč pošteno, da največje breme gospodarske krize in financiranja preživetja socialno
najbolj ogroženih slojev prebivalstva nosi
manj premožen in srednji sloj prebivalstva.
Eden izmed pomembnejših ukrepov Vlade
je brezplačno sadje v šoli, kar je bilo uvedeno
s tem šolskim letom. Dobro je tudi, da so bili te
dni s podporo SLS in koalicije po večletnem
usklajevanju med političnimi strankami sprejeti tako imenovani vojni zakoni. Dogodki med
drugo svetovno vojno in po njej ne bi več
smeli razdvajati Slovencev.
mag. Julijana Bizjak Mlakar, poslanka DZ RS

Počitnice v Pomurju
Društvo AIA iz Mengša je od 2. do 9. avgusta
organiziralo aktivne počitnice v Pomurju, ki so
se jih udeležili energije polni najstniki in spremljevalci. Avtorici daljšega prispevka Blanka
Tomšič in Alenka Miklavčič, ki ga zaradi dolžine nismo mogli uvrstiti v objavo, sta zapisali,
da so »Počitnice potekale v res prijetnem ritmu,
polnem zabave, smeha, pa tudi časa za počitek
je bilo dovolj. V toplem in sproščenem vzdušju
je čas kar prehitro minil…« Ena od spremljevalk pa je zapisala: »Ker premalo pozornosti

posvečamo mladim, ki hrepenijo po zabavi,
druženju in samostojnem preživljanju prostega
časa, mislim, da je naše društvo AIA naredilo
pravi korak v to smer…«

Vodnik po
podeželju Srca
Slovenije
Na Centru za razvoj Litija smo v okviru skupnega projekta LAS Srce Slovenije, Kažipoti v
Srce Slovenije, izdali vodnik po podeželju in
drugih zanimivostih z naslovom Vse, kar vas
vabi v Srce Slovenije. Srčna dežela med Ljubljano in Kamniškimi planinami ter med griči Dolenjske in ravnicami Posavja vas vabi, da
jo obiščete.
V knjižici so predstavljene glavne znamenitosti kulturne in naravne dediščine območja
Srca Slovenije, rekreativne površine in objekti,
gostilne, turistične in izletniške kmetije, kmetije s ponudbo, pa tudi prenočitvene kapacitete
in točke, na katerih se je v Srcu Slovenije mogoče poročiti.
S katalogom želimo spodbuditi zavedanje o
pestrosti in raznovrstnosti podeželske ponudbe
in v naše kraje privabiti tudi goste, ki območja
še ne poznajo, pa jih bo to s svojo raznovrstnostjo in pestrostjo zagotovo navdušilo.
Brošuro lahko brezplačno dobite na Centru
za razvoj Litija (01-89 62 710, info@razvoj.
si). Doživite utrip Srca Slovenije!
Ana Savšek

Obvestilo uporabnikom kanalizacijskega sistema
Občina Komenda se že vrsto let trudi z izgradnjo javnega kanalizacijskega omrežja na področju občine s ciljem zagotoviti uporabnikom
nemoteno odvajanje in učinkovito čiščenje
komunalnih odpadnih voda.
Javna kanalizacija je kanalizacijsko omrežje
s pripadajočimi objekti in napravami, ki služijo
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in
padavinske vode iz priključenih stavb in površin ali samo odvajanju padavinske vode iz utrjenih površin.
Odpadna komunalna voda se odvaja preko
ločenega sistema za komunalne odplake in se
na nekaterih področjih pretaka preko črpališč.
V času delovanja kanalizacijskega sistema se
Režijski obrat Občine Komenda, ki je izvajalec
odvajanja odpadnih voda, srečuje z velikimi
težavami pretokov odplak preko črpališč zaradi

nanosov raznih drugih odpadkov, ki povzročajo zamašitve na črpališčih. Nanosi raznovrstnih
odpadkov povzročajo nepotrebne stroške
vzdrževanja in zastoje delovanja črpališč.
Posebej želimo izpostaviti črpališče Č-5 v
Suhadolah, kjer Komunalno podjetje Kamnik
d.d. pogosto izvaja interventno odstranjevanje
raznih tekstilnih in drugih trdih snovi, ki ne
sodijo med komunalne odplake.
Vse uporabnike javnega kanalizacijskega
omrežja zato želimo opozoriti na odgovorno
vedenje pri ravnanju z odpadnimi komunalnimi vodami. Kanalizacijski sistem je namenjen
izključno odvajanju odpadnih vod. Ostali komunalni odpadki, predvsem tekstilni in drugi
trdi odpadki v javni kanal ne sodijo. Obveznosti uporabnika ter vsebnosti komunalnih odplak
določa Odlok o odvajanju in čiščenju komu-

nalne odpadne in padavinske vode kakor tudi
nadzor nad izvajanjem določb odloka in kazenske določbe zaradi nespoštovanja odloka.
Odmašitev in čiščenje kanalizacijskega priključka lahko naročite na telefonsko številko
dežurne službe 041 616 087 (Komunalno
podjetje Kamnik d.d.). Delovnemu stroju, s
katerim se izvaja čiščenje in odmašitev kanalizacijskega priključka, mora biti omogočen
dostop do mesta zamašitve. Čiščenja vertikalnih vodov in interne kanalizacije v objektu se
ne izvaja.
Dodatne informacije uporabniki kanalizacijskega sistema lahko v delovnem času dobijo v
Režijskem obratu Občine Komenda ali na Komunalnem podjetju Kamnik d.d.
Občina Komenda
Režijski obrat
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DRUŠTVO ZA MLADINSKO DEJAVNOST MRAVLJIŠČE
Zajčeva cesta 23 / 1218 Komenda / gsm: 031 297 712 / mravljisce@gmail.com /
www.mravljisce.com

POGOVORNI VEČER “TO SMO MI
- DRUŽINA Z MLADOSTNIKOM”
V Mravljišču – Mladinskem centru Komenda se
bo v sredo, 7. oktobra 2009, ob 18. uri odvijal
pogovorni večer na temo “Družina z mladostnikom”, na katerem bomo spregovorili o:
• radostih in težavah, ki jih prinaša mladostniška doba in s katerimi se srečuje družina z mladostnikom;
• potrebah in željah mladostnikov znotraj
družine;
• vlogah staršev mladostnikov – mame in
očeta;
• mladostnikovem in starševem doživljanju
sebe in drug drugega;
• sporočilih otrokovega vedenja v okolju;
• odražanju družinskega vzdušja in odnosov
v šolskem okolju;
• vzgoji mladostnika s strani staršev in šole.
Svoja mnenja in poglede bodo izražali mladostniki 7., 8. in 9. razredov Osnovne šole
Komenda Moste, njihovi starši, predstavnik
učiteljev, mentorji Mravljišča in dr. Tomaž Erzar, zakonski in družinski terapevt.
Pogovornemu večeru bodo v naslednjih
tednih v Mravljišču sledile delavnice, namenjene mladostnikom 7., 8. in 9. razredov
osnovne šole in njihovim staršem z namenom okrepiti družinske vezi v družini z
mladostnikom.

Izpostava Kamnik
Trg talcev 1, 1240 Kamnik
Tel.: 01/8317533,018397769 GSM: 041310172
Email- kss.kamnik@lj.kgzs.si
ek za kmetijsko svetovanje

OBVESTILA
1. Javni razpis za dodeljevanje proračunskih
sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v občini Komenda v letu 2009 je
odprt še do 30.10.2009. Kmetijska gospodarstva ste upravičena do pomoči pri urejanju kmetijskih zemljišč in pašnikov, do
pomoči pri plačilu zavarovalnih premij in
do pomoči pri posodabljanju kmetijskih
gospodarstev – nakup kmetijske mehanizacije in opreme, naložbe v skladiščne prostore, naložbe v hleve s pripadajočo opremo,
… (več na www.komenda.si).
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VABILO
»SVETOVANJE IN TERAPEVTSKA
POMOČ POSAMEZNIKOM, PAROM
IN DRUŽINAM«
V Mravljišču - Mladinskem centru Komenda bo vsako sredo, od 14. oktobra 2009
dalje, od 16.30 do 17.30 na voljo svetovanje in terapevtska pomoč posameznikom
– otrokom, mladostnikom in odraslim, parom in družinam, ki so se znašli v težavah
ali duševnih stiskah in bi se o pereči problematiki želeli pogovoriti s strokovnjakom.
Brezplačno storitev nudi Ana Zarnik Horvat, psihologinja in specialistka zakonske
in družinske terapije.
Svetovanje in terapevtska pomoč sta še
posebej namenjena družinam z osnovnošolskim in srednješolskim otrokom, ki imajo
težave na področju komunikacije med družinskimi člani, vzgoje in negativnega vedenja otroka.
Za obisk predhodno pokličite na 041/954125 ali pišite terapevtki Ani na elektronski naslov: drustvoknofljica@yahoo.com.
Uporabnikova identiteta je varovana z anonimnostjo!

2. Od 2. do 4. oktobra 2009 se bo v Komendi
odvijal Jesenski kmetijsko podjetniški sejem.
V okviru sejma bo v petek, 2. oktobra, ob 9.30
uri v dvorani Kulturnega doma, Zajčeva 23,
Komenda tudi strokovno predavanje na temo
Prilagajanje integrirane poljedelske pridelave podnebnim spremembam – Zgodnja
pridelava krompirja in Novosti pri pridelavi
krompirja v svetu.
Predavanje bo priznano za SKOP/KOP program za leto 2010.
3. Kmetijsko gozdarski Zavod Ljubljana je
dobil v okviru javnega razpisa za zagotavljanje
tehnične pomoči na področju kmetijstva Občine Komenda odobrena sredstva za monitoring
rodovitnosti tal. Vsi tisti kmetje, ki bi želeli
dati vzorce tal v analizo, se čim prej oglasite
na izpostavi Kmetijsko svetovalne službe,
kajti število »subvencioniranih« vzorcev je
omejeno in jih sprejemamo samo do izpolnitve
kvote.
4. V prvi polovici meseca novembra pripravljamo predavanje z delavnico na temo: Kako
s spremljanjem tehnologije lahko vplivamo
na kvalitetno in ekonomično prirejo mleka
v čredi. O točnem datumu izvedbe boste obveščeni naknadno.

Prošnja
Pred meseci se je v občinskem glasilu pojavil
članek z naslovom V PREMISLEK. Opisoval
je uspehe komendskih hokejistk, ki igrajo v
HK Triglav v Kranju. Sezona se je sklenila in
kot ve vsa Avstrija, Slovenija ve tudi Komenda,
da so dekleta postale prvakinje Avstrijskega
državnega prvenstva. Tekmo si je ogledalo tudi
nekaj komendskih občinskih mož, prav tako so
bili nekateri (Grošelj, Koritnik, Zarnik) prisotni pri zaključku sezone, ko so dekleta dobile
tudi medalje za slovensko državno prvenstvo.
Slovenske podprvakinje so se zbrale na pikniku
v Komendi, kjer vsako leto zaključijo sezono.
Prihaja pa nova sezona nov izziv. Dekleta
za svoje nastope ne dobijo nobenih premij,
ampak morajo pred sezono plačati letno članarino v višini 500€. Ta članarina pokrije 10%
vseh stroškov, ki jih imamo. Dekleta so šoloobvezna in ne zmorejo dobiti sredstev, zato kot
vodja ekipe in trener prosim Občino Komenda-Poslovno cono Komenda, da nam priskočijo
na pomoč. Če občina pokrije stroške članarine
za komendska štiri dekleta (Hafner Suzana,
Hafner Špela, Svetina Tamara in Rems Tamara). Letos je v igri tudi še ena igralka iz Komende; to je Povšnarjeva iz Podboršta. Tako bi
se igralkam, kot meni, odvalil velik kamen iz
srca. Je pa še druga varianta, da se klub preimenuje v HK Komenda Triglav.
Za kaj takega, pa bi se seveda morali sestati
in se pogovoriti.
Za odgovor se vam že v naprej zahvaljujem.
Hafner Cveto, 041 343 050

5. Za vse tiste, ki jim v letošnjem letu preteče
veljavnost izkaznice za uporabnike fitofarmacevtskih sredstev, bodo organizirani obnovitveni tečaji. Za udeležence – uporabnike FFS
iz občine Komenda, in drugih okoliških občin,
bo obnovitveni tečaj v sredo, 4. novembra
2009, v Kulturnem domu Vodice. Vsi tisti, katerim veljavnost izkaznic preteče v letu 2009,
bodo prejeli osebna vabila, priložena bodo tudi
vsa navodila in nove prijavnice.
6. Od 1. do 31. oktobra 2009 boste lahko
vsi, ki ste oddali zbirno vlogo za leto 2009 in
izpolnjujete pogoje, vložili naslednja dva zahtevka:
- Zahtevek za ekstenzivno rejo ženskih govedi: za telitve od 1.4.2009 – 31.7.2009 ter so
bile živali (krava in tele) na kmetiji skupaj
najmanj dva meseca po telitvi in so bile vse
spremembe v CRG javljene v zakonitem roki;
- Zahtevek za posebno premijo za bike in
vole: za živali, ki so bile zaklane od 1.6.2009
– 30.9.2009 in so bile pred tem najmanj dva
meseca na kmetiji.
KGZS – Zavod Ljubljana,
Izpostava KSS Kamnik - Komenda

Aplenca

POLITIKA - PISMA

Varstvo
otrok
Uvodoma velja pohvaliti odločitev občinske uprave in zatem potrditev
občinskih svetnic in svetnikov, da se letošnje pomanjkanje prostora za
umestitev predšolskih otrok v vrtec rešuje ob obstoječih kapacitetah;
tokrat v Komendi. Najbolj poceni, a kvalitetna, rešitev bo tudi najmanj
organizacijsko naporna za vodstvo šole, kamor sodi dejavnost predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja. V LDS smo javno zastopali takšno rešitev in imamo vseskozi odklonilno mnenje do velikih in
hudo dragih arhitektonskih rešitev monumentalnega pomena.
Medgeneracijsko sodelovanje med starši in njihovimi vnuki bo kljub
vse večjemu vključevanju predšolskih otrok v vrtec ostalo. V nekaterih
družinah je tega nekaj več, v nekaterih pa malo manj. Babice in dedki se
praviloma angažirajo pri varstvu, negi in pri igranju z vnuki in z vnukinjami, dedki pa so bolj vešči pri zunanjih aktivnostih, pri prostočasnih
dejavnostih… Navedena dejavnost starih staršev lajša prezaposlenost
staršev, znižuje stroške proračuna mladih družin in je v pomoč pri negi
otrok, ko le-ti zbolijo. Poklicne in družinske obveznosti se tako medgeneracijsko povežejo, računajoč na to, da tega posamezna generacija ne
bo povsem pozabila. Praviloma gre to iz roda v rod ali pa sploh ne.
Ne gre pozabiti na samostojnost, neodvisnost, takšno in drugačno,
tudi finančno, posameznih družin, gospodinjstev. Solidarnost, ali bolj
razumljiva beseda: dobrotništvo, ne sme iti na račun kvalitete življenja
starejših. Čas za rekreacijo in s tem telesno zdravje, za kulturo in za
psihično zdravje, čas za potovanja ter morda celo za izobraževanje
(tretja univerza) mora biti v simbiozi, sinergiji s časom za vnuke in
vnukinje, za medgeneracijsko dopolnjevanje.
mag. Stanislav Zarnik, predsednik LDS Občinski odbor Komenda
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“Vizija brez akcije je
sanjarjenje. Akcija brez
vizije je mora!”
Nelson Mandela
Akcijo brez vizije doživljamo že odkar imamo svojo občino. Spuščamo
se v brezglavo pozidavo, vzporedno s tem pa ne zagotavljamo pripadajoče infrastrukture. Novi priseljenci, ki smo jih mi sami pritegnili v našo
občino, imajo vso pravico do zagotovljenega otroškega varstva. Če
gremo že v gradnjo novih stanovanjskih naselij, moramo tudi poskrbeti,
da je dovolj prostora v vrtcih in šolah. Sedaj za nazaj rešujemo pomanjkanje prostora v vrtcih, čez nekaj let bomo imeli spet premalo prostora
v šolah itd. Kje je tu kakšno preudarno načrtovanje? Župani, ne samo v
naši občini, ampak tudi v drugih imajo neomejene apetite.
Ni lepo, da posnameš samo smetano, probleme pa prepustiš drugim.
Tako mora zdaj direktor občinske uprave začasno s prenosnimi kontejnerji reševati stisko otroškega varstva. Zavedati pa se moramo, da so
začasne rešitve na koncu najdražje.
Veliko nas stanejo tudi ne dovolj premišljeni projekti na zalogo. Čeprav smo že pred nakupom zemljišča za vrtec v Mostah opozarjali, da ta
prostor ni primeren za vrtec, je to zemljo občina kljub temu kupila, zdaj
pa na njej ne more graditi, ker ji ARSO ne da soglasja zaradi poplavnega
območja. Gospod župan pa še vedno trmasto vztraja na tej isti lokaciji.
Zato se lahko zgodi, da bomo izgubili še veliko časa in denarja za projekte, nazadnje pa še vedno ne bomo mogli graditi na tem mestu. Ali ne
bi bilo bolje poiskati primernejšo novo lokacijo, kjer je dovoljena gradnja?
Pavel Šmid, predsednik OO SDS Komenda
www.komenda.sds.si; pavel.smid@sds.si

VAŠA PISMA

Žvečenje »čik gumija«
(politična satira)
Uh! ta država in njene obljube! Mi nikakor nismo več zdržali, morali smo graditi na poplavnem svetu! A brez skrbi. Z ogromnimi, suhimi
in lepimi zadrževalniki bomo sami potapljali
kakšno obskurno dolinico ali dve… in tako
vsaj to zaščitili pred pozidavo in pohlepnimi
zaslužkarji!! K tej pogumni odločitvi nas je
vodilo navdušenje nad naravo, kulturno dediščino in… ostali razlogi. Gre za plemenito namero, ki nima cene in jo morda odtehta le denar
kakšne javne,´Romanove rente´.
In ker nam gre odlično in nam bo šlo še bolje
(in ker to delajo tudi drugi), smo po dolgem in
skrbnem tuhtanju zelo hitro dojeli, da v principu
niso najvažnejše prizidane športne garderobe in
fitnes, ampak vrtec-kontejner. Pri nas imajo
najmlajši in najranljivejši vedno prednost!
Kajti, veste, mi smo realni. Vse študije, prividi in vizije nam jasno kažejo, da naj bi ne
bilo ovir za nadaljnje priseljevanje in nesluten,
skladen razvoj naše občine. Ko bi le ne bilo
zakonov in Amerike. Zato varčujemo. Dobro,
lahko imamo dva podžupana in nove službene
avtomobile, toda samo tako; teoretično. Vsekakor lahko popolnoma zaupate občinskemu
vodstvu, ki vam bo gotovo nekoč, prav kmalu,
dokazalo, da mu od danes dalje lahko verjamete na besedo.
Torej ne nasedajte raznim neobčinotvornim

pisunom in čudakom, ki jim je občasno treba
objavljati prispevke. Tudi sam sem sprva naivno
mislil, da je nekaj hudo narobe z dobro znanimi
politiki, pa sem to kar tako napisal. V nekih
prispevkih sem bil siten, zelo siten, priznam,
zato sem bil upravičeno kaznovan. Potem pa
sem postal bolj splošen in – objave! Pa si rečem:
»No, vidiš, tako je treba! Občina je dobra!«
Ja, nekateri niso manipulativni capini. Ne,
nekateri skrbijo za mlade, za stare, za one vmes
in pozabljajo nase. Ste že videli nekatere med
sejami trgati grižljaje pod mizo, ki jih nato
kradoma meljejo pred kamero; ali pa, ko si prvi
v Sloveniji za nas kaj zapičijo v glavo? Mislim,
da je edino prav, da dobi vsaj kakšna ulica ime
tudi po teh častivrednih, prikrajšanih in hendikepiranih možeh (in ženah).
Imate radi drevesa? Res, kaj pa kmete? Glejte,
mi jih naravnost obožujemo! V primeru, da kdo
leta s traktorjem po hipodromu - kot nekakšna
redka, divja ptica - ga poslikamo. Je pa ljubezen
obojestranska; ko se ta isti kmet (samovoljno)
podi s konjem po stezi in nenadoma naleti na,
npr. iskalca žoge, se vedno rad ustavi in v šoku
veselo pozdravi, potem pa skupaj poiščeta žogo.
Podobno zbliževanje posebej pozdravljata še
oba najbolje plačana politika, neznani občanituristi in prijazno uredništvo časopisa, ki svoje
drzne kmečke idole primerno spodbuja.

Naj bo zaenkrat dovolj, saj vem, da je nekaterim velikim prijateljem naše male skupnosti
od same hvale že malce nerodno. Sprijazniti se
bodo morali, da je nenehen razvoj in napredek
pač treba pohvaliti, še posebno, če ta spominja
na žvečenje ´čik gumija´.
Stane Močnik

VABILO
Vabim Vas na predstavitev svoje prve
pesniške zbirke Skozi življenje,
v petek, 9. oktobra 2009, ob 19. uri
v OŠ Komenda – Moste v Komendi.
Pesniško zbirko bomo ob spremljavi
mlade citrarke Špele Ravnikar predstavili
Marija Koželj, Anica Gladek,
Iva Ogorevc
in voditelj kulturnega večera
Darko Mavsar.
Sodelovalo bo tudi Medgeneracijsko
društvo za kakovostno starost.
Veselimo se srečanja z vami.
Marija Koželj z nastopajočimi
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Tudi Italija gostila naše folkloriste
Člani folklorne skupine DU Komenda so
osvojili tudi italijanski trg. Tako bi zapisali, če
bi bili člani kolektiva, ki izvaža svoje storitve.
So pa nekaj več – »izvažajo« in predstavljajo
slovensko kulturno dediščino kot sestavni del
slovenske biti in med tujci sejejo seme prijateljstva, medsebojnega razumevanja in zavest
o enakovrednosti kulture, ne glede na to, kje se
je rodila in kje je še vedno živa kot izročilo
preteklosti.
Za nastop v tujini je potrebna kvaliteta izvedbe in dobra organizacija, za katero skrbi
Valter Horvat. Izvedba pa – še vedno mlade
poskočne noge in mlada srca plesalk in plesalcev vnamejo še tako zahtevno publiko.
S prijaznim posredovanjem gospe Brede
Horvat Grubler, ki že leta sodeluje z mnogimi
društvi v tujini, so bili povabljeni na 5. mednarodno folklorno prireditev prijateljstva v kraju
Nimis v Furlaniji. Ta prireditev je bila v okviru
celotedenskih tradicionalnih najstarejših pra-

znovanj praznika zvonov in poleg kulturnih
prireditev ponuja različne vsebine od zabave,
raznih predstavitev tradicije Furlanov in gostov, do prijetnih srečanj.
Poleg naših folkloristov so nastopale tudi
folklorne skupine iz Trenta, Bolzana, Sabaudia
in seveda domače folklorne skupine Lis Zirandulis (Vetrnica). Ni potrebno posebej povedati,
da je bila naša skupina izredno toplo sprejeta z
znano italijansko gostoljubnostjo in priznanjem za kvalitetno izvedbo gorenjskih plesov.
Po poti, kjer jih je vodila gospa Breda, so iz
doline pozdravili Svete Višarje in se oglasili na
ogled srednjeveškega mestnega jedra mesta
Venzone, ki je bilo ob potresu leta 1976 najbolj
prizadeto. S pomočjo evropskih in državnih
sredstev so obnovo končali šele 2004, in sicer
tako kvalitetno, da ta obnova upravičeno služi
kot zgled vsemu svetu, kako se obnavljajo
kulturni spomeniki.
In na koncu – izmenjava daril med predstav-

nikoma domačinov in gostov – prijazen stisk
roke, zahvala in knjižno darilo, ki ga je pri
nas prispevala Občina. Pa morda je vredno
omeniti tudi to, da so bili naši plesalci deležni
pogostitve (brez participacije) in tudi delnega
povračila stroškov prevoza. To pa da misliti,
da je kultura morda drugod bolj cenjena in
seveda izdatno podprta s strani države, delno
tudi občine in ni problema najti pokroviteljev
za mednarodna srečanja. Naša folklorna skupina pa je že dobila načelno povabilo za nastope v Rimu!!
Tone Ogorevc

Nova knjiga o komendski zgodovini
Izšla je nova knjiga o
komendski zgodovini. Napisal jo je dr.
Branko
Marušič,
vnuk Andreja Mejača, ki je bil pred drugo
svetovno vojno veleposestnik v Komendi
in je dal v marsičem
močan pečat zgodovini Komende in njenemu razvoju.
Branko Marušič je
bil rojen 4. februarja
1938 v Gorici. Maturiral je na novogoriški gimnaziji (1955), na
ljubljanski univerzi je končal študij zgodovine
(1962) in bil prav tam promoviran za doktorja

Ogledali so si
Orlovo gnezdo
Člani Društva upokojencev Komenda so si
septembra na izletu po Avstriji ogledali Orlovo
gnezdo in rudnik soli. Pod vodstvom Marije
Špehonja, ki je poznana po vodenju po zanimivih izletov Društva upokojencev Komenda, se
je izleta udeležilo kar 58 članov društva. Tako
se v društvu že pripravljajo na izlet in veselo
martinovanje v Prekmurju. Tudi ta izlet, ki bo
12. novembra, bo vodila Marija Špehonja. Na
sliki z izleta, ki ga je v ogled Orlovega gnezda
vodila Marija, pa so upokojenci v zaščitnih
oblekah pred vhodom v rudnik soli v Avstriji.
- A. Ž.
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zgodovinskih ved (1987). Služboval je najprej
kot asistent na Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani, med letoma 1965 – 1987 je bil
kustos ter ravnatelj Goriškega muzeja, nato do
upokojitve leta 2004 deloval kot raziskovalec,
nazadnje znanstveni svetnik, v Zgodovinskem
inštitutu Milka Kosa ZRC SAZU, in sicer v
Raziskovalni enoti/postaji v Novi Gorici. Habilitiral je za rednega profesorja.
Bibliografija Branka Marušiča obsega objave v dnevnem tisku, ocene in poročila, gesla v
leksikonih, članke, znanstvene razprave tudi v
italijanskem, nemškem in francoskem jeziku.
Objavil je več knjižnih izdaj, tudi v italijanskem jeziku. Bil je član slovensko – italijanske
kulturnozgodovinske komisije (1993-2000).
Prejel je Valvasorjevo (1983) in Bevkovo nagrado (1985) ter priznanje častni član ZRC

SAZU (2004)
V spremnem dopisu mi je avtor knjige sicer
omenil, da so v njegovem poročanju morda
kake napake in vsem Komendčanom to morda
ne bo všeč, po bežnem pregledu knjige pa bi
dejal, da ne gre za napake, ampak za razliko
gledanja iz različnega zornega kota na dogodke. Ker knjiga zajema tudi vojne dogodke, mi
je na misel prišel primer, da veliko ljudi ni
sprejelo povojni režim zato, ker so jim vse pobrali in so morali tolči lakoto, spet drugi bodo
za isto obdobje rekli, da je bilo čudovito, saj so
jemali iz obilja pobranega.
Predvsem pa vsebina knjige odpira nov pogled na družino Mejačevih. Škoda, da je izšla v
tako nizki nakladi (400) izvodov in zato morda
ne bo prišla v roke vsem, ki bi si jo želeli.
Baldomir Kremžar

Aplenca

POGLED

Glasilo občine Komenda 8-9/2009

Retrospektiva: gobe, psi in še kaj …
»Konec vsega lepega!« je marsikdo zavzdihnil
te dni, ko se je spomnil minulega dopusta, počitnic, sprostitve. Nič več plavanja v letos izredno toplem Jadranskem morju, poležavanja v
pesku, branja lahkotnega poletnega čtiva – od
ljubezenskih prigod do kriminalk, planinarjenja in gobarjenja.
Zadnjega, se pravi »gobarske bere«, je bilo
do začetka septembra bore malo. Še Majda
Drolec mi je nedavno potožila, da letos ni
jurčkov, čeprav mi je zanjo in njenega moža
Franceta vaščan, čigar ime si ne upam izdati,
dejal, da pobereta vse jurčke od Komende do
Šenturške Gore. Zato sem se, čisto po neumnem, kar jezil nanju, misleč, da je res tako,
ko sem pretaknil skorajda vse gobarske kotičke
od Komendske Dobrave do Šenturške Gore,
pri tem pa trepetal, kdaj bo iz gošče pogledala
kakšna mojega poželenja po gobah sita divja
svinja z mladiči. Tega »srečanja bližnje vrste«
k sreči ni bilo, sem pa v Potokih prepodil divjega zajca (tega bi se gotovo razveselili člani
lovske družine iz Komende, ker jim jih pride
vse manj na muho), nad Potoki pa sem izgubil
orientacijo, kje točno sem, tako da sem moral
povprašati enega izmed gorskih tekačev, ki je
prisopihal po Komendski planinski poti. Ko
sem mu potožil, da nimam gobarske sreče, mi
je dejal, da mu je gobarski poznavalec povedal,
da v avgustu jurčki »počivajo«. S tem me je
vsaj malo potolažil, kajti pogled v mojo gobarsko košaro je bil resnično žalosten: le nekaj lisičk in golobic. Ravno za eno gobovo juhico,
kot je ugotavljal gorski tekač, ki se verjetno
misli prihodnje leto na teku Dvanajst ur Šenturške Gore okititi z zlatom; zato tudi tako
marljivo trenira.
Tudi sam bi mu pol ure zatem kmalu sledil,
vendar v drugo smer – proti domu, če bi bil
dovolj hiter oziroma bi bilo to najbolje ob

»bližnjem srečanju« s psom na samotni poti, ki
vodi iz Zaloga proti Viševici. Ko sem ga zagledal, sem sprva pomislil, da je volk, kajti bil je
takšne velikosti, pa tudi belo-sivih dlak. Nagonsko sem pobral eno izmed suhih vej, saj je,
kot mi je pozneje v službi dejal sodelavec Jože,
če naletiš na psa na samem, skorajda tako, kot
da bi srečal volka. Tega res še nisem, zato pa se
je uresničila starodavna zgodba iz Nasovč o
psu, ki ni bil volk, zapisal pa jo je zbiralec
ljudskega izročila Andrej Mejač iz Komende.
Tokrat je res šlo za psa in ne volka. »Nikoli ne
veš, kako se bo takšno srečanje končalo,« mi je
še dejal sodelavec. Zame se je tokrat srečno.
Vseskozi sem si prigovarjal: Ostani miren!
Čisto miren! In se začel, kot mi je svetoval moj
učitelj biologije Rudi Ocepek s Komendske
Dobrave, velik poznavalec živali, »pogovarjati« z nepričakovanim »obiskovalcem«: »Priden, kuža! Čigav pa si? Ali si se izgubil? Ne
znaš domov?«
Očitno ga je ta moja prijaznost prepričala,
da me je samo ovohaval, jaz pa sem ga neprestano gledal v oči.
Vendar nevarnost še ni minila. Ubral sem jo
po poti do »Janotove brvi«, spotoma pa pobral
malce debelejši oklešček. Za vsak primer. Pes
pa za mano. Sledil je že opisani scenarij, samo
da sva se tokrat vrtela v krogu. Psu sem molil
oklešček in k sreči je ugriznil vanj, ne pa v
mojo nogo ali kam drugam, prej pa mi je preteče pokazal lepo raščene zobe. Nato jo je, hvala
Bogu, mogoče tudi zaradi moje goreče molitve,
ucvrl po stezi navzgor v smeri Šenturške Gore.
Kam ali za kom, bogve? Me je pa že nekaj dni
pred tem zaskrbelo, ko sem v globeli pod Šenturško Goro zaslišal čudno zavijanje, podobno
pasjemu. Pomislil sem na klateške pse. Mogoče je bil to ravno ta, s katerim sem se tokrat
sam srečal.

Kaj reči o takšnih »srečanjih«, ki niso bila
prva te vrste? Poleti me je pri nabiranju borovnic v suhadolskih gozdovih »presenetila« velika pasja mrcina, ki se je nenadoma pojavila
izza grma, da o prosto tekajočih psih po suhadolskih gozdovih in vasi ne govorim. Priznam,
da tudi naš Kimi prosto teka, ko greva na
sprehod, vendar ni nevaren ljudem, gre pa »na
trdo«, kadar se sreča s kakšnim »hudim« štirinožcem. Ne vem pa, kako bi se takšno samotno
srečanje s psom, kakršno sem sam doživel,
končalo za mojo ženo ali koga drugega, ki se
boji psov. O tem raje ne razmišljam. Prav pa bi
bilo, da bi lastniki teh živali mislili tudi na to.
Rajni lovec Stane Grgič iz Komende mi je
pripovedoval, kako veliko škodo divjadi lahko
povzročijo klateški psi. Ljudi pa lahko ogrožajo. Ne upam si niti pomisliti, kaj bi bilo, če bi
šli naši lovci po vaseh in njihovi okolici in nekaj teh nevarnih živali postrelili. Njihovi lastniki bi gotovo zagnali pravi vik in krik. Mogoče ima že omenjeni biolog Rudi Ocepek
kakšen pameten nasvet? Mogoče bi moral tudi
naš občinski vrh začeti razmišljati o kakšnem
občinskem zavetišču za tovrstne ščetince, ki
kot izgubljeni tacajo po vaseh in okolici? Ali
pa je vam, spoštovani občani, prišlo kaj pametnega na misel? Meni je prvi hip zgolj to, da
brez mobitela in pohodnih palic ne grem več
nikamor. Mobitela, da bom lahko poklical v
stiski, če se mi bo kaj hudega zgodilo, pohodnih palic, da se bom imel vsaj s čim za silo
braniti, če me bo napadel kakšen popadljiv
pes, ko se bom spet odpravil na krožno pot na
Šenturško Goro. Zaenkrat pa raje izbiram druge planinske in sprehajalne poti.
Pa srečno! Brez tovrstnih neprijetnih srečanj! In več gobarske sreče, kot sem je imel
jaz! Jurčkov, seveda!
Jože Pavlič

Povabilo k sodelovanju na koncertu z domačimi
talenti v letu 2009
Spoštovani!
Ustanova Petra Pavla Glavarja ima med
svojimi ključnimi nalogami tudi pospeševanje razvoja talentov, preko spodbujanja k
aktivnostim na področjih, za katere se izkazuje nadarjenost.
Izhajajoč iz tega poslastva Ustanove, Vas
vljudno vabimo k sodelovanju na tradicionalnem oktobrskem koncertu Ustanove Petra
Pavla Glavarja. Na koncertu se boste lahko
pridružili domačim talentom, ki jim želim
dati priložnost za večjo prepoznavnost in
vzpodbudo in nadaljnji razvoj.
Letošnji koncert bo 22. oktobra v Domu
krajanov Antona Breznika na Križu. Če se
boste odločili sodelovati, Vas vljudno prosi-

mo, da nam do 10. oktobra 2009 pošljete prijavo z naslednjimi podatki:
• ime in priimek nastopajočega, nastopajočih
oz. skupine, skupaj s kontaktnimi podatki,
• naslov oz. naslove del, ki jih nameravate
predstaviti,
• predviden čas trajanja nastopa,
• morebitne posebne pogoje, ki so potrebni
za izvedbo Vašega nastopa (npr. klavir,
ipd.)

V želji, da se nam pridružite med nastopajočimi na koncertu, Vam želimo vse dobro
in Vas lepo pozdravljamo.
Uprava UPPG

Prijavo pošljite na elektronski naslov: igor.
bosevski@gmail.com. Za dodatne informacije
se, prosimo, obrnite na: mag. Igor Boševski,
namestnik predsednice uprave UPPG, telefon:
031 380 077.
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Oratorij se je dogajal tudi letos

Računam nate!
Najbrž ste v Komendi konec avgusta srečevali skupinice poskakujočih otrok v zelenih majicah.
Mogoče ste srečali nekaj animatorjev, ki so ob šestih tekli domov pod tuš in nabirat energijo za nov
dan, mogoče ste v pekarni stali v vrsti in si razbijali glavo s tem, zakaj ljudje množično kupujejo žemljice in štručke. No, če res niste opazili, vam povemo naglas: tudi letos se je dogajal oratorij - Računam nate!
...na tvoje sestre in brate. Na otroke, ki so
tudi letos (že enajstič!) pridrveli na cerkveni
trg in ga za en teden obarvali v mavrične barve.
Ki so nas presenečali z iskrenostjo in razigranostjo, ki so pozorno poslušali pametne besede,
z majhnimi rokami čarali umetnine na delavnicah, peli na vse grlo in molili s srcem, tekli in
navijali za svojo skupino do zadnjega diha.
... na animatorje. Študente, dijake in skoraj
dijake, mlade, ki otrokom poskušamo približati Očeta v nebesih, jim pokazati, da je mladost
norost, jih učiti, vzgajati, z njimi peti in se
igrati. Začnemo že pozimi, da se pretegnemo,
ugotovimo, kdo je nov in pozdravimo ta stare.
Ko iz zemlje kukajo zvončki, mi že pojemo
oratorijsko himno in mislimo na delavnice. Ko
gredo ostali na prvomajske počitnice, se mi za

dva dni podamo na Sela v Tuhinjsko dolino in
skupaj sestavljamo velike igre in kateheze,
iščemo nove igrice, plešemo in pojemo nove
banse. Vmes na veliko »mejlamo«, iščemo
sponzorje, zbiramo material in nove ideje. Ko
se šola končuje, zbiramo otroke in skrbimo, da
v skupino ne pridejo tri Nike, saj bi tako nastala zmeda. Ko ostali čofotajo v morju, mi iščemo
majčke, naročamo avtobuse za izlet, vadimo
Glej babi, tudi jaz znam šivat!

Čevelj je lahko super cvetlični lonček.

Frančiškove modre besede

igrico, barvamo neskončno količino rožic in
zajčkov za sceno. Ko ostali nestrpno čakajo
oratorij, mi švicamo – fantje ob postavljanju
šotora, punce ob risanju plakatov, šiljenju barvic in pripravljanju prostorov za delavnice. Že
vidite, kako naporno je biti animator? In ko
otroci uživajo na oratoriju, mi... uživamo še
bolj! ☺
...na starše. Tiste, ki skrbite, da so vaši
malčki in pubertetniki pravočasno prijavljeni,

ki jih pripeljete pred šotor in najmlajšim obrišete kakšno solzico. Ki vsak dan poskrbite, da
niso lačni in pozorno poslušate vse najmanjše
a tako pomembne podrobnosti, ki so se čez dan
zgodile vašim otrokom. Ki doma pomagate
izpolniti nalogo in pri jedi molite skupaj z
otroki. Ki pokažete mladim, da nam zaupate.
...na sponzorje. Na tiste, ki nam že leta in
leta stojite ob strani in na tiste, ki so se na novo
opogumili. Na frizerke, ki nam dajo špangice
in barve, da imamo lahko frizersko delavnico.
Na gospe, ki znajo šivat najbolj priljubljene
povštrčke na svetu. Na peke, lončarje, prodajalce traktorjev, gasilce, ki so otrokom pokazali svoj poklic, na vse te čudovite ljudi, ki so
nam dali denar, vosek, sok, bonbone, ... in velik
nasmeh na obraz. Hvala vam.
...na štiri gospodinje z zlatimi rokami, ki so
kuhale, pekle in dostavljale hrano animatorjem.
Energija nam je še kako koristila.

Odnosi v krizi: Zakaj se poročiti
Ljubezen dveh je proces, ki se prične z zaljubljenostjo in je popolnoma biološka ter nato
preraste v ljubezen in zrelo ljubezen ali pa se
ljubezenski odnos konča, ko zaljubljenost mine
in par ugotovi, da ni več za skupaj. Tekom
procesa ljubezen raste: par jo doživlja kot večjo
intimnost, stabilnost, kvaliteto, izpopolnjenost
drug ob drugem in občutek osamljenosti ali
nepopolnosti, kadar moški in ženska nista
skupaj.
Kaj je poroka? Je namerna, življenjska odločitev dveh posameznikov, ki sta se zavestno
odločila, da bosta živela skupaj kot eno, ne
glede na dogodke, ki jih življenje prinese (v
zdravju in bolezni), ki se bosta ljubila, si bosta
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vdana in zvesta. Poroka je proces rasti dveh, ki
postaneta eno.
Nekje v toku rasti partnerske ljubezni se
pojavijo razmišljanja in vprašanja o poroki. Ali
bi se poročila? Zakaj? Kaj bo po poroki drugače? Ali list podpisanega papirja res toliko
spremeni? Kdo se pa danes še poroča? Imam te
enako rad: če sem neporočen ali poročen s teboj!
Danes živimo v neugodnih časih, kar se porok tiče. Mladi več ne verjamejo vanje. Poroka
se jim ne zdi nekaj samoumevnega, kot se je
zdela našim staršem, starim staršem, ampak je
stvar, o kateri želijo resno premisliti, preden jo
udejanjijo. Mnogi jo izenačujejo z listom pa-

pirja, ki ga ne potrebujejo kot potrdilo ljubezni,
drugi so mnenja, da je življenje v dvoje brez in
s poroko enako, tretji se poroke enostavno bojijo ali pa jo vzamejo preveč lahkotno v smislu:
če nama ne bo šlo, se bova pa ločila, saj se itak
vsak drugi zakon v Sloveniji konča z ločitvijo,
četrti vanjo ne verjamejo, ker imajo slab vzgled
pri starših in ne želijo, da bi se enake stvari
dogajale tudi njim.
Zakaj se poročiti? Naštela bom nekaj sil, ki
ženejo par k poroki:
Emocionalna; čustvena rast: je ena od najbolj zdravih sil, ki žene par k poroki. Pomeni,
da se moški in ženska čustveno odcepljata od
svoje primarne družine (mame, očeta, bratov
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za kosilo spečeš zunaj na ognju, nabereš še
zdravilna zelišča za čaj in herbarij, za lepo frizuro ne potrebuješ frizerja, ampak le spretne
roke in malo domišljije. Če nisi reva, moraš
poskusiti tobogan v blato, plezanje čez potok
in spust po škripcu, lahko si raziskovalec in s
pomočjo kompasa in zemljevida iščeš skriti
zaklad (pa nikomur povedat, da v Komendi na
drevesih raste sladoled), če si plesalec pa se
zavrtiš v plesni delavnici. Umetniki so risali
čisto prave portrete, radovedneži so si lahko od

Naš stolp je pa večji od vašega.
...na gospoda župnika, ki je otrokom vsako
jutro povedal, kdo je njihov pravi Oče in kako
se lahko pogovarjajo z njim.
...na toliko drugih ljudi, ki so pomagali tako ali drugače.
In ker je imel Bog prav, da se lahko zanese
na vse, je tudi letošnji oratorij uspel. 192 otrok,
37 animatorjev, 16 skupin, 13 delavnic, 7 dni,
5 avtobusov, 2 sveti maši, 1 oratorij in nešteto
nasmehov.
Zanimiva zgodba in igrica nam je letos govorila o svetem Frančišku Assiškem. Njegova
velika skromnost, občudovanje narave, močna
bratska povezanost, vesela pesem in globoka
molitev so nam bili zgled in tema pogovorov v
skupinah.
Na delavnicah
so otroci ugotovili, da star čevelj ni
za v smeti – če ga
pobarvaš in okrasiš, nastane čudovit lonček za rože.
Svečke se lahko
naredi kar s pomočjo peska, povštrčke lahko sešiješ sam, še celo
cofek za kapo naJoj, tile animatorji pa so stane, če le imaš
nekaj volne. Pico
smešni.

in sester) in se v vseh pogledih predajata drug
drugemu. Postaneta si najpomembnejša v življenju. To seveda ne pomeni, da ne ohranjata
vezi s svojo družino. Nasprotno. Domov se
vračata kot zrela, neodvisna in samostojna
človeka.
Zakon me bo naredil odraslega: nekateri
ljudje zakon tretirajo kot dogodek, ki spremeni
pravila med osebo, ki se poroči in njegovo
primarno družino, kar kaže na emocionalno in
fizično odvisnost od nje in katera veže nase s
patološkimi nevidnimi vezmi. Sin ali hči želi
pokazati mami in očetu, da je poroka upor nečemu nezdravemu, da je sedaj on, ona tista, ki
postavlja pravila igre v primarni družini, čeprav je to le mit. Kaj hitro po poroki te vezi
postanejo še bolj nezdrave, zadušljive, uničujoče, ko se npr. mama začne vtikati v partnerski

Modna revija: Rjava je barva letošnje jeseni.
blizu pogledali nekaj poklicev, športniki pa se
podili po igrišču. Vsega tega še starši ne znajo,
kajne?
Popoldne je bil čas za bojevite igre. Blatne,
prašne, družabne, športne in vodne so nam jemale sapo in nekaterim celo glasove. Ampak
na koncu moramo priznati, da so zmagali
otroci, ki so ne le pošteno namočili animatorje,
ampak tudi dokazali, da imajo več kondicije in
energije.
Najmlajši so imeli svoj program – gradili so
cerkvico, se igrali igrice, imeli pri vodni igri
cel čoln vode, veliko so peli in plesali. Ko pa
smo se šli ogromen Človek ne jezi se, so pomagali starejšim in veselo metali kocko.
V sredo smo se usedli na avtobuse in se odpeljali na čisto pravi izlet. Šli smo v Višnjo
Goro, v Krško jamo in v Stično. Veliko smo se
igrali, na avtobusu smo peli, v jami preizkušali
odmev in se čudili kapnikom, v Stični pa smo

odnos, vzgojo otrok, postane tekmica z moževo
ženo itd.
Poročiva se zaradi otroka: mnogim parom
rast oziroma potrditev ljubezni pomeni otrok
(pred poroko), nato pa, ko se otrok rodi, začutijo, da je čas tudi za poroko. Otrok jim da dovoljenje, da lahko potrdijo svojo ljubezen uradno in javno; s poroko.
Zakon me bo spremenil: s to mislijo se v
zakon podajajo ljudje, ki imajo boleče izkušnje
iz primarne družine in se s poroko želijo ločiti
od nje. Mislijo, da bo zakon zacelil stare rane
in bolečine, da se bodo ob partnerju spremenili
ali celo – da jih bo partner spremenil v bolj
srečne ljudi.
Po poroki bo vse drugače: takšne stavke
ponavadi izrekajo ljudje, kadar v vezi že pred
poroko nekaj ni v redu, odnos ni zadovoljujoč

imeli sveto mašo, pri kateri smo vsi sodelovali.
In če vaši otroci doma še vedno skačejo in si
prepevajo »tunči tu tunči, tunči ta taua«, ne
skrbite. So samo veseli. In to je pomembno.
Vsem nam, saj iz malega raste veliko...
Ali koga zanima, kako se naša himna konča?
Računam nate, ljubezen dajem le zate, da z njo
svetost na novo zgradiš in jo živiš! Se vidimo
drugo leto!
Pa še to: Vse ostale fotografije, sponzorje in
ostale informacije najdete na naši spletni strani
http://oratorijkomenda.webs.com/.
Katarina Pavlinič, slike: Matevž Cerar

KRAJEVNI ODBOR
RDEČEGA KRIŽA KOMENDA IN
KRIŽ
Glavarjeva cesta 104, 1218 KOMENDA
Telefon 040 414 143
Letošnje leto je zaznamovala finančno gospodarska kriza in precej posameznikov in
družin je v velikih finančnih in siceršnjih
težavah.
Zato smo se v KO RDEČEGA KRIŽA
KOMENDA IN KRIŽ
odločili, da bomo 1.000,00 € razdelili
med občanke in občane, ki bodo v pisni
obliki ali osebno zaprosili za pomoč.
Upravni odbor bo skrbno pregledal vaše
prošnje in upam, da čim bolj pravično razdelil desetim posameznikom ali družinam
po 100 €. Tajnost podatkov je zajamčena.
Pisne prošnje pošljite na zgornji naslov,
lahko pokličete po telefonu ali se osebno
zglasite vsak delovnik, od 8. do 12. ure, na
Glavarjevi 104 v Komendi.

in ga s poroko želijo spremeniti v dobrega,
srečnega, zadovoljujočega. Poroka jim predstavlja orodje spremembe, izhod iz nesreče, ki
jo doživljajo v odnosu. Po poroki pa se težave
le še stopnjujejo, spremeni se le to, da postanejo še večje in nevzdržne.
Za konec naj zapišem, da zdrave sile, ki
ženejo par v rast in s tem v poroko in da vzgledi, kot so srečni pari, sporočajo, da poroka ima
smisel in odpira vrata k biti eno z ljubljeno
osebo, biti srečen, vesel, izpopolnjen, ljubljen
in ljubiti še bolj kot včeraj.
Z odgovori na temo partnerskih in družinskih odnosov sem vam na voljo na elektronskem naslovu društva za zdravo dušo in telo –
Knofljica: društvoknofljica@yahoo.com
Ana Zarnik Horvat, spec. zakonske in
družinske terapije
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Obujamo stare običaje v domači hiši

Septemberska žetev
Topla jesen ti oznanja, da se pomladi zima
teško odmakuje. Kakšno vreme prvi dan kane,
rado ves mesec tako ostane.
Praznujemo Mali šmaren- Marijino rojstvo.
Po 20. kimovcu je kvaterni teden, in pride
čas setve poznega, ozimnega ječmena. »Vatje«
(zrnje) prosa je tudi že zrelo, zato nastopi čas
žetve.
Plodu - zrnju prosa in ovsa so rekli vatje,
druga žita pa imajo kvasje. Ajda ima pa krozulo.
Njivo je bilo potrebno pripraviti za setev.
Zorali so jo na »kraje«. Proso je bilo posejano
že junija meseca. Posejano zrnje je bilo potrebno zakopati z motiko – ralco, tako se je tudi
bolj uničil plevel. Seveda so bili to časi, ko se
je še vse delalo ročno. Delo je bilo naporno in
zamudno, zato so si sosedje vedno pomagali
med seboj. Posejali so ga 2 – 4 mirnike (1
mirnik je 10 arov). Ko je proso že nekoliko
zrastlo, se ga je plelo – po kolenih s pralcami.
Za vsako družino je bilo pomembno, kakšen
bo pridelek prosa, saj je vendar bila to skoro
glavna jed revnih in bogatih ljudi.
Jedilnik je bil skromen - zjutraj zelje, črna
kaša (kuhana samo na vodi), zabeljena z zaseko, zvečer mlečna kaša in v oblicah krompir.
Včasih za spremembo pa še poštengana kaša.
To je bila kaša kuhana skupaj s krompirjem in
malo zabeljena. Gospodinjam ni bilo dan na
dan - tako kot danes - treba veliko premišljevati, kaj bodo dale na mizo, saj je bila izbira
hrane skromna.
Čas žetve - Dnevi žetve so se med sosedi
dogovorili, saj so si zopet pomagali med seboj.
Seveda pa so si ob delu naredili tudi zabavo.
Žanjice so žele. Gospodinja ali pa odraščajoča
domača hči je žela naprej, ostale ženske za njo
po dva kraja skupaj. Delali so se veliki snopi. Žanjice so bile tudi navihane. Pod kakim

snopom so pustile šop neodžete slame. Ko je
snop moški hotel dvigniti, se je ta držal zemlje,
in smeh je bil tu. Največ zabave je bilo, če se je
to zgodilo tistemu, ki je mislil, da je najmočnejši in najbolj »fejst«.
Moški so vozili snope domov na pod - skedenj. Naredili so nasad./poudarek je na na/. Postavili so babo. Snopje so začeli postavljati z
vatjem obrnjenim navzgor v krog in vse ostale
polagali krožno naprej. Snopje so krog in krog
tvorili veliko rozeto, ki je napolnila cel pod.
Nato se je melo-otepalo. Tako so konji ali pa
voli hodilo v krog po podu. Revnejši, ali pa
manjši pridelek so moški otepali ročno s cepci.
Ko je bilo otepeno po eni strani, na prvo roko,
so zopet prišli sosedje in snope-vatje obrnili. V
sredino so naredili babo in pod njo skrivno naložili hruške in steklenico strden'ga žganja.
Malo heca je vedno moralo biti. Nato se je
ometala še druga stran. Nasad je bilo treba razdreti. To čast je imel najmočnejši moški. Dvigniti je bilo treba velik šop in ga zmršiti- temu
so rekli mrha. Ob steni poda pa so že čakali
pripravljeni moški in ženske s slenimi - lesenimi
vilami. Nanje so si nalagali snope, si jih z rahlim
potresavanjem podajali drug do drugega naprej
do mostka - izvoza iz poda, kjer pa so jih nalagali na voz. In potem »Gremo v kozu'c skladat«.
Na podu ostalo žito - zrnje se je zrahljalo. Preostala slama - prosenica se je morala izločit. Zrnje
se je nalagalo v ogromne rehte, posebno pletena

Jabolčni kolač
Sestavine za biskvit: 2 jajci, 15 dkg sladkorja,
1,5 dcl vode, 20 dkg moke, 1 pecilni prašek, 1
kg olupljenih jabolk, malo drobtin; za preliv:
2 žlici masla, 2 jajci, 5 dkg sladkorja, 2 vanilij
sladkorja, 10 dkg kokosove moke.
Stepemo dve jajci, dodamo sladkor, mlačno
vodo in pecilni prašek ter dobro zmešamo.
Pekač namastimo in potresemo z drobtinami
ter po njem razporedimo biskvitno testo. Pečemo 15 do 20 minut v pečici, ogreti na 180 stopinj C.
Jabolka olupimo, izrežemo jim peške. Narežemo jih na lističe in dušimo v žlici ali dvema
vode, le toliko, da se razpustijo. S to jabolčno
maso prekrijemo pečen in še topel biskvit. Jabolka potem prekrijemo z zmesjo narejeno iz
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sita in se je s potresavanjem in vrtenjem čistilo
ostanke luščin. Potem se je vse še presejalo in
spajkalo. Pleve so odpadle na eno stran, ta boljše
žito pa na drugo stran in v mirnike. Prelagali so
ga z velikimi lesenimi vevnicami. Tako se je po
številu mirnikov hitro ugotovilo kakšen je bil to
leto pridelek. Žito se je naložilo na dero - velik
raven voz. Le tega so čez dan porinili na sonce,
zvečer pa pod streho, tako se je pridelek lepo
naravno sušil. Kmet je moral imeti dober občutek, kdaj je žito dovolj suho. Če ni bilo pravilno
posušeno je okupelo. Kruh ni bil dober, včasih
je tudi smrdel po plesni.
Po dobro opravljeni mlačvi je prišla tista
imenitna kaša. Gospodinja je dobro vedela,
koliko mleka in kaše mora zakuhati, da je bila
dobra in ravno prav gosta. Jedlo se je iz skupne
sklede, zabeljeno z jajci, kot sapa rahlo stepenimi. Običajno se je zraven jedlo še pečene sirove
ali jabolčne štruklje. Danes jim rečemo kar
štrudel. Ni pa smelo manjkati strden'ga žganja,
domačega sladkega mošta in posušenih jabolk.
Konec meseca pa je že prišlo ličkanje koruze. Kjer so bile doma dobre gospodinje, so
ljudje radi prišli pomagat. Ličkalo se je ob večerih do polnoči, nato je sledila večerja. Pripravila se je zelena solata - endivja s toplim
krompirjem in zabeljena z zaseko. In zopet
pečeni jabolčni štruklji z belo knajpovo kavo.
»Oj, to je bila košta!!«
Škoda, da ne znamo in ne moremo več živeti tako mirnega in preprostega življenja. Nekaj
pa vendar lahko na vasi še naredimo zase in
dobra soseska prijateljstva.
Klepetali sva Maksl'nova Cilka
in Katja Tabernik

Društvo upokojencev
KOMENDA
VABI
na veselo in prijetno

dveh žlic raztopljenega masla, sladkorja, vanilij sladkorja, jajc in kokosove moke. Tako pripravljeno sladico postavimo v pečico še za 15
minut, da zgornja plast zlato porumeni. Kolač
ohladimo in postrežemo razrezanega na kocke.
Pa dober tek.
Katja Tabernik

MARTINOVANJE
v četrtek, 12. novembra 2009.
Pot nas bo vodila v Prekmurje in nekaj
kilometrov na Hrvaško, kjer bomo v
prijetni gostilni doživeli krst vina in
prijetno zabavo s hišnim ansamblom.
Prijave s plačilom 10,00 eur sprejema
vodja izletov pri DU Komenda Marija
Špehonja, telefon 031 405 303
Prijave: do zasedbe treh avtobusov
VABLJENI
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Ohranjanje bogate preteklosti
Odprtje Lončarjevega muzeja starih predmetov

Nekdanja Snikarjeva domačija

Turistično društvo Komenda letos
praznuje 10. obletnico ustanovitve.
Njegov ustanovni član in eden najbolj
prizadevnih je Janez Lončar s Podboršta pri Komendi. Zelo si prizadeva za
ohranjevanje starih navad in običajev,
predvsem pa zbira stare predmete, ki
so jih pri svojem delu uporabljali naši
predniki. To njegovo veselje, strast,
tako rekoč življenjska preganjavica,
da bi se ohranilo čim več dragocenega iz preteklih časov, je botrovalo odprtju po njem poimenovanega muzeja.
Del od zbranih starih predmetov je
razstavil na policah v lepo obnovljeni
Snikarjevi domačiji na Podborštu,
ostalo pa v prostorih, ki imajo zaradi
svoje starosti, sestave in nekdanje
namembnosti muzejsko vrednost, so
muzej na prostem.

Soba z dediščino izdelkov iz gline
Vsega, kar je zbral, obnovil in sedaj postavil
na ogled, ne bi uspel narediti, če ne bi imel ob
sebi zveste pomočnice žene Julči, sina Janija,
hčerke Slavi, vnuka Aleša in vnukinj Tadeje in
Katje. Zato je tem, poleg Janezu seveda, na
dan odprtja Lončarjevega muzeja v soboto, 19.
septembra, na dvorišču Snikarjeve domačije

v
veljala
prva zahvala iz ust la- strani, v svojem govoru pa je predvsem opisal
sstnika muzeja, pa tudi govor- bogato in pestro dejavnost TD Komenda, ki bo
nnikov. In tistim, ki so verjeli predstavljena v jubilejni publikaciji.
Lastnik muzeja je v svojem govoru predvvanj, so bili prepričani, da Jannez Lončar to zmore. Najprej vsem predstavil, kaj si lahko udeleženci sloveččlani Turističnega društva snega dogodka ogledajo v nekdanji Snikarjevi
Komenda,
ki čutijo z njim in domačiji in drugih muzejskih stavbah ter ob
K
njegovo
ljubeznijo do starih njih.
n
Podrobneje je njegova prizadevanja od popredmetov,
obujanja in ohrap
njanja
starih običajev v Ko- bude za obnovitev nekdanje telovske procesije
n
mendi
od telovske procesije na konjih v Komendi in nato sprevoda konjenim
na
n konjih dalje, tradicionalnih kov po Glavarjevi poti iz Komende v Tunjice
komendskih
obrti, dejavnosti in nazaj, ohranitve nekdanjih lončarskih izdelk
in
i tudi ponosa, kot so lončar- kov v Komendi, ki jih je v muzeju največ, ter
stvo,
čebelarstvo, konjereja in vsega drugega, za kar živi in diha Janez Lončar,
s
konjeniški šport. Ti
in drugi, ki znajo prav ceniti, kako
veliko in pomembno delo je naredil
Janez Lončar z ureditvijo lastnegaa
muzeja starih predmetov, so se na dan
n
njegovega odprtja zbrali v velikem
m
številu ob razstavnih prostorih; od
d
komendskega župana Tomaža Drolca,
podžupana Mirka Kepica, občinskih
svetnikov, članov TD Komenda do
»Podborštnih žensk« v njihovih živo
pisanih tradicionalnih oblekah, narodnih noš iz Društva narodnih noš naa
Komendskem, članov Društva stare
kmetijske tehnike Slovenije s tajnikom mag. Tomažem Pojetom, ki je Janez Lončar je v nagovoru predstavil muzej
Janezu Lončarju podaril knjigo o starih vozovih, članov društva Moped
tour Zalog pod Krvavcem (Janez Lončar se je predstavila povezovalka programa Erika Osolnamreč rodil v tej vasi pri Primaškovih) s nik.
predsednikom Mirkom Janežičem, ki je lastniOdprtje muzeja so s pesmijo obogatili člani
ku
k muzeja izročil v dar sliko zaloške Moškega pevskega zbora Komenda z zborocerkve
sv. Matija in rojstne domačije, vodjem Lojzetom Kolarjem in citrarka Špela
c
članic
in članov kleklarskega društva Ravnikar z igranjem na citre. Nato pa je lastnik
č
Čebelice
iz Most, ki so med slovesnostjo muzeja številne obiskovalce popeljal po razČ
pridno
kleklale v eni izmed sob muzeja, stavnih prostorih in jim predstavil razstavljene
p
in
i Mije Murovec, Jenkove z Jezerskega, stare predmete.
ki
Sledila je pogostitev za vse, za katero sta
k je predla volno na kolovrat.
Vsem tem je Mirko Kepic v svojem poskrbela TD Komenda in Janez Lončar. Ob
govoru
dal vedeti, kako veliko delo, njej so si lahko obiskovalci ogledovali fotograg
pravzaprav
poslanstvo, opravlja Janez fije, ki prikazujejo desetletno obdobje dejavnop
Lončar
v naši občini. To, kar je zbral, sti TD Komenda.
L
obnovil
oziroma dal obnoviti, shranil in
Jože Pavlič, slike: Andrej Žalar
o
sedaj
razstavil, bo prihodnjim
s
m
»rodovom
kazalo, od kod so
»
naše
n korenine«. Janezu Lončarjuu
in
i TD Komenda ter ohranjevalcem
komendske kulturne dedic
ščine je obljubil nadaljnjo podporo Občine Komenda. Podporo mu je
s strani Občine Komenda zagotovil
tudi sam župan Tomaž Drolec, češ daa
je »veselje sodelovati s takimi ljudmi«.
Prav tako predsednik TD Komenda,
zelo prizadevni Vid Koritnik, ki tako
že vseskozi stoji Janezu Lončarju ob
Dragocenost
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V znamenju številke 60
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Aplenca
Obeležitev Jasinovih zmag in srečanje prijateljev iz nemškega DTC iz Viersna zasenčili spominsko
dirko.
Pravzaprav smo jubilejno 60.
Wienfridom Holzom iz Viersna. »Pripravili ste
W
Jasinovo zmago pričakovali naa
nnam zelo lep sprejem in srečanje in hvala tudi
hipodromu v Komendi že naa
v
vašemu
županu, ki nas je pozdravil v sprevodu
dirki 5. julija. Takrat so tisti, ki
p
pred
dirko.«
so bili bolj realni od jubilejaa
Tretja letošnja dirka na hipodromu v Komendi
željnega dogodka, napovedali,
j tako še enkrat potrdila, da Konjeniški klub Koje
da ni daleč trenutek, ko 60.
m
menda
uspešno nadaljuje pred dobre pol stoletja
zmaga Jasina GL bo. Imeli so
začeto
z
tradicijo tega športa v Komendi. Jasnin GL
prav. Poleti na dirki na Igu se je
pa
p je tokrat tudi kronsko okrasil komendsko mezgodilo. Jasin GL je bil zmagosto
s v slovenskem
m
valec dirke in s tem tudi največji
kasaškem
prostoru.
k
zmagovalec vseh zmag sloven- Dirka kasačev nemškega DTC in komendskega KK
Njegova predstaskega kasaškega športa doslej.
vitev na slovesnosti
Osvojil je svojo 60. zmago.
na hipodromu je pravzaprav v nekem
m
Ta zmaga je tudi nekako napovedala scenarij dogajanj na dirkah za- trenutku povedala vse: »Svojo 50. zmago
dnjo poletno nedeljo na hipodromu v Komendi. Mimo Jasinovega jubi- je Jasin GL prikasal pred tremi leti naa
leja zmag je izstopal le tradicionalni dogodek jesenske prireditve, ki ga domačem hipodromu. 60. zmago je dosev Konjeniškem klubu zabeležijo vsako drugo leto na septembrsko nede- gel na hipodromu pod Krimom… Jasin
n
ljo. To je namreč prijateljsko srečanje s člani DTR iz nemškega Viersna, GL ni več v najmlajših letih in pred časom
m
ki se je začelo, skovalo in potrjevalo vse do danes pred štirinajstimi leti. je imel tudi nesrečo, ki bi ga lahko stalaa
Tudi tokrat so gostje obeležili prijateljsko srečanje s skupno dirko, ki je nadaljnje športne kariere. Vendar Jasin Zahvala predsednika DTC Wienfrida
bila na sporedu takoj za spominsko dirko Franca Sršena, v kateri je tekel GL (malo za šalo, malo zares – op. p.) ni Holza predsedniku KK Komenda Lojtudi Jasin GL in za las prepustil prvo mesto in pokal v spomin na Franca le kasač, ampak uspešno preskakuje tudi zetu Lahu
Sršena konju Angelu Sirriusu.
ovire. Iz polen, ki jih dobiva pod noge iz te ali one strani, zgolj zato, ker
Zgodilo
g
ppa se jje ppotem v dirki srečanja
j voznikov DTC Viersen in KK je dober, bi namreč lahko napravili veličasten kres,« je označil njegov
Komenda
tisto, kar se že kar uspeh kronist na slovesnosti. Zato: Bravo, Jasin GL!
K
tradicionalno
dogaja. Po
t
– Andrej Žalar
tem,
ko so dan prej po skut
pni
p izmenjavi spominskih
pozornosti
izžrebali še kop
nje,
n na katerih bodo naslednji
d dan v šesti dirki merili
prijateljske
moči in vrstni
p
red
r uvrstitev, se je zgodilo,
da
d je na dirki zmagala s prJasin GL z lastnikom
vimi
tremi mesti med desev
timi kasači, skupina članov Konjeniškega kluba Komenda. Lani je bilo
na tem srečanju v Nemčiji menda obratno. In tudi pogled na prejšnja
srečanja nekako potrjuje, da imajo domačini »večji prav« od gostov.
Pa nič zato, so rekli, gostje s predsednikom DTC
C

Promet med sejmom v Komendi
di

SEJMIŠČE

KRANJ
Konjeniški klub Komenda organizira od 2. do 4. okto-bra Jesenski kmetijski sejem. Pričakujemo, da bo sejem
m
KAMNIK
obiskalo več tisoč obiskovalcev, zato smo zagotovilii
ustrezne parkirne prostore. Zaradi varnosti obiskoval-VHOD
P
cev sejma in prebivalcev občine Komenda bo med sej-mom jesenskega (z dovoljenjem Občine Komenda))
občasno spremenjen promet v Komendi:
ce
1. Popolna zapora javne ceste št. 039120 (Moste –
s ta
Zalog) na odseku od objekta Osnovne šole Komendaa
KR
AN
na Glavarjevi cesti št. 37, do objekta občinske stavbee
JLJUBLJANA
let
na Zajčevi 23.
ali
šč
eB
2. Delna zapora javne ceste št. 162020 (Kranjskaa
rn
ik
pot) v celotni dolžini od državne ceste G104 Mengešš
-M
en
– Kranj, do občinske stavbe na Zajčevi cesti 23 v
ge
šKomendi v smeri od državne ceste proti naselju Ko-LJ
UB
menda.
LJ
AN
Na vseh cestnih zaporah bo zagotovljen dovoz in
n
A
dostop za prebivalce naselja Komenda, redne avtobu-sne linije in za intervencijska vozila. Postavljena bo
o
ustrezna cestna signalizacija z označenimi obvozi, reditelji pa bodo skrbe- ročijo vodji rediteljev g. Jelenku MILIČU na tel. 041-471-690 ali na
sedež KK Komenda na Glavarjevi ulici v Komendi.
li za vožnjo intervencijskih vozil, avtobusov in prebivalcev Komende.
Prosimo za potrpežljivost in razumevanje!
Lastnike zemljišč v neposredni okolici prireditvenega prostora prosi16 da morebitno škodo, ki bi nastala na zemljiščih zaradi sejma, spoKK KOMENDA
mo,

2 KA na Triglavu
Aplenca

Najprej se je verjetno rodila misel o tem,
em, kaj bi
lahko člani združbe ljubiteljev
»dvojk« še storili, kaj bi še lahko popestrilo njihovo udejstvovanje in
n
prepoznavnost. Skozi misel je švigni-la beseda »Triglav«. Zakaj pa ne, sajj
skoraj nobeden od članov (razen enee
izjeme) še ni bil na Triglavu, kar zaa
spodobnega Slovenca zveni skoraj neespodobno, če hoče postati eden od
mnogih, ki Triglav obiščejo že zaradi
di
zavesti, da so z vzponom na našega
ga
očaka potrdili svoje slovenstvo
Misel se je prijela. Padla je na plodna
dna
tla. Dodatna misel: kaj pa če bi naš simimbol, moped »dvojko«, ponesli na Triglav.
lav.
Ob tej ideji pa ni bilo več dvomov. Še
tako zagrizeni dolinci so bili navdušeni.
šeni.
Kako? Seveda ne v enem kosu – bilo
lo bi
skoraj nemogoče! Sklep: razstavili ga bomo in
vsak udeleženec bo v (ali na) svoj nahrbtnik
naložil svoj del bremena.
Rečeno – sklenjeno. Odhod 22. avgusta, še
isti dan povratek domov. Pobožne želje pa je
prekrižalo vreme. Ko so ob 3. uri krenili iz
Most, je bilo vreme naa zahodu nekoliko
motno, a jih to ni
motilo vse do Jesenic, ko je »odpravo«
presenetil dež. Močann
in zoprn. Preostanee
jim le – povratek do-mov. Okrog 8. ure innformacija: Julijci so
čisti, dež je ponehal.
al.
Zbor in ponovni odhod
od
odprave!

Dolina Krme – okoliški vrhovi se že kopajo
v soncu – nastaja dan, kot umit od nočnega
dežja.
Lipanski vrh, Debela peč, Bohinjska vratca,
od sonca obsijani, skoraj čarobni, ko si člani
odprave oprtajo nahrbtnike z »mašinerijo« in
se ob pol enajstih odpravijo proti Domu Planika, kjer je njihov prvi cilj. Jasno
je, da se bo odprava zavlekla še v
naslednji
dan.
na
Gozd, ki se vse bolj redči, macesni
ce – naposled kamenje in planinsko
rušje in nato – samo
ni
drobno
zelenje in planinsko
d
cvetje.
Blazinice lepote kot doc
kaz
k trdoživosti planinske flore.
Pot
P se neskončno vleče, posebno
n še za tiste, ki nosijo najtežje
breme – motor in okvir motorja, ki so
ga pred odhodom
morali prežagati na
pol. Vmes morda kaka misel: le kaj me
vrag nese v te strmi-

Poletni utrinki s Križa
Od Krna
do Bohinja
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ne. Pot
P na obrazu, po hrbtu – treba je kdaj
pa kdaj
k nadoknaditi izgubljeno tekočino.
Zdi se, da je Dom Planika tako blizu, pa
se pot
p še kako vleče, do 16. ure, ko odprava
pra prispe med začudene obiskovalce
v domu. Vprašanja, odgovori, malo
majanja
z glavami, občudovanje, radoma
vednost.
Tudi priznanj za pogum in
ved
moč
mo ne manjka. Komaj najdejo svoj
prostor
pod streho.
pr
Naslednji dan se odpravijo proti vrhu.
hu Tonka, George, Jerry I, Jerry II,
Feltna,
Sosed, Grilc, 6-letni Marcel in
F
lepotni
dodatek ekspedicije, Kristina.
le
Grizejo
v strmino vsak s svojo osebno
G
težo
in nahrbtnikom, iz katerega mot
lijo
l razni deli, ki pri zgodnjih obiskovalcih zbujajo
začudenje. Vprašanj ni ne konca,
zbu
ne kraja.
kraja Morda nosačem kar pridejo prav, si
vsaj med odgovori malo razširijo pljuča Pred
vzponom na sam veliki vrh Kristina obupa.
Končno vrh! Zmagoslavje, ki pa ne traja
dolgo. Mehanika Tonka in George, kot kirurga,
začneta komandirati. Dele na plano! Ključ ta,
pa onega, izvijač, klešče! Po 15 minutah je
dvojka sestavljena. Nič ji ne manjka. Tudi radovednih ostalih obiskovalcev ne. Zagon motorja. Prvič: nič. Drugič malo več kot nič. Šele
pri tretjem poskusu motor zabrni. Teče slabih
pet minut, da bi ekologi ne bili jezni. Pa ne gre
zanje – narava mora ostati taka kot je. Deviško
čista. Prav je tako. Več kot petdeset obiskovalcev si je želelo fotografijo z vrha Triglava – ob
mopedu. In ob zastavi naše občine. Celo ko so
se naši junaki vračali, so jih še na malem Triglavu pregovarjali, naj še enkrat na vrhu sestavijo moped, da bi se radi slikali.
Našim pa se mudi – dolina Krme je še daleč.
Kje so šele Moste!
Uspel jim je nenavaden podvig, o katerem
bodo ljudje še veliko govorili.
Tone Ogorevc

SSLAŠÈIÈARTSVO TORTICA
H
Helena Kropivnik s.p.
Mlaka 41 b, 1218 Komenda
M
Tel.: +386 31 670 688
T
Bližajo se hladnejši dnevi in daljši veèeri!
Prièarajte si veèere z dobrim domaèim pecivom
in slašèicami. Prièarajte si praznovanje z tortami
razliènih okusov in raznovrstnih oblik, raznih
potic in sladkih preseneèen!
Moj cilj ni serijska proizvodnja sladic, temveè
svež, prvovrsten in dovršen izdelek iz
naravnih sestavin! Èe želite nekaj veè,
nekaj posebnega, boste pozvonili na vrata majhne
slašèièarske delavnice na Mlaki!!
Tekmovalke s Križa so postale vice prvakinje v nogometu. Tekmovanje je bilo v Radovljici 4. julija. Dobili smo tudi prvake.
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Aplenca

KRIŽANKA – NA PREŽI

NAGRADNA KRIŽANKA

Glasilo občine Komenda 8-9/2009

ČEBELA IN OSAT

Na preži

avgust-september 2009
TERME SNOVIK Kamnik d.o.o.
Molkova pot 5
1241 Kamnik
1. nagrada – družinski paket Moja družina v Termah Snovik
2. nagrada – klasična ročna masaža (50 minut)
3. nagrada – celodnevna karta za kopanje v Termah Snovik
Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA)
pošljite na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda
DO VKLJUČNO 13. OKTOBRA. Na kuverto napišite: ime, priimek,
naslov in pripišite Nagradna križanka.

S Turističnim društvom Komenda v Uredništvu Aplence nadaljujemo akcijo NA PREŽI in podeljujemo ČEBELO IN OSAT za mesec
avgust-september 2009.
ČEBELO
Pletiljstvu
Špenko v
Mostah
za cvetoči
balkon
hiše.

Nagrajenci križanke Login BV d.o.o., Suhadole 21, 1218 Komenda
v Aplenci, glasilu občine Komenda, št. 7/2009:
1. nagrada BON V VREDNOSTI 30,00 € – BALDOMIR KREMŽAR,
KREKOVA ULICA 9, 1218 KOMENDA
2. nagrada – BON V VREDNOSTI 20,00 € – MARIJA HACIN,
MLAKA 38 B, 1218 KOMENDA
3. nagrada – BON V VREDNOSTI 10,00 € – ANA CAR, BREG PRI
KOMENDI 14 C, 1218 KOMENDA.
Čestitamo. Nagrade prevzamejo nagrajenci na podlagi tega potrdila in
osebnega dokumenta v trgovini LOGIN BV d.o.o., Suhadole, 1218
Komenda.
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OSAT odgovornim za (ne)
obveščanje na komendski
televiziji.
ČEBELE in OSATI so odraz podpore in spodbuda prizadevanjem: NAJ BO UREJENO, LEPO!

Glasilo občine Komenda

URADNE OBJAVE

Štev. 07/2009, 30. september 2009

GLASILO OB^INE KOMENDA

URADNE OBJAVE

{t.30.
06/2008,
31. julij 2008
št. 07/2009,
SEPTEMBER
2009

KAZALO
1.
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE KOMENDA ZA LETO 2009
2.
3.

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVAL- 2
NEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA KOMENDA MOSTE
SKLEP O DOLOČITVI CEN ZA UPORABO ŠPORTNE DVORANE KOMENDA
3

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Ur.list RS, št. 79/99,
124/00,79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP in
14/07-ZSPDPO) in 16. člena Statuta občine Komenda ( Uradne objave
Glasila občine Komenda št. 09/09) je Občinski svet občine Komenda na
26. seji, dne 17. 9. 2009 sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA
O PRORAČUNU OBČINE KOMENDA ZA LETO 2009

1. člen
V Odloku o proračunu občine Komenda za leto 2009 (Uradne objave
Glasila občine Komenda, št. 01/2009) se 2. člen spremeni tako, da
glasi:
Proračun občine Komenda za leto 2009 se določa v naslednjih zneskih:

(v EUR)
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

70

71

72

73
74

40

Stran
1

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711 Upravne takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLAJ (I. – II.)

440.580
63.675
1.193.180
131.000
62.800
2.214.413
54.300
1.117.850
204.548
837.715
7.906.000
7.906.000
1.011.365
204.400
806.965
- 1.740.713

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
11.282.300
7.656.060
2.855.900
2.335.300
414.400
106.200
4.800.100
107.100
4.000
900
227.100
4.461.000
3.035.000
0
3.035.000
0
0
591.300
591.300

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

1.950.000
1.950.000
1.950.000

0
0

1.950.000

C) RAČUN FINANCIRANJA
13.023.013
1.891.235

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

1
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50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
55 ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga

0
0
307.140
307.140
307.140

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU (I.+IV+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
Stanje sredstev na računih dne 31.12.2008

- 97.853
- 307.140
1.740.713
109.600

Posebni del proračuna je razdeljen na naslednje programske dele:
proračunske uporabnike, področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in
načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na
spletni strani Občine Komenda.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Glasilu občine Komenda, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.
Številka: 410-0006/2009
Datum: 17. 9. 2009
TOMAŽ DROLEC
ŽUPAN

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96),
prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (ZOFVI-UPB5, Uradni list RS, št. 16/2007 s spremembami in dopolnitvami) in 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne
objave GOK, št. 02/09) je Občinski svet občine Komenda na svoji 26.
seji, dne 17. septembra 2009, sprejel

Štev. 07/2009, 30. september 2009
2. člen

Prvi odstavek 11. člen se spremeni tako, da se glasi:

''Dejavnosti zavoda so:
Osnovne dejavnosti:
85.200
85.590
85.100
88.910
85.520
85.510

Osnovnošolsko izobraževanje
Drugje nerazvrščeno izobraževanje
Predšolska vzgoja
Dnevno varstvo otrok
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju
kulture in umetnosti
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju
športa in rekreacije

Dopolnilne dejavnosti:
56.290
49.391
81.100
81.210
68.200
69.200
74.200
58.110
58.140
90.010
91.011
93.110
93.190
58.130
77.210
82.300
85.600
90.030
62.030
82.190

Druga oskrba z jedmi
Medkrajevni in drug cestni potniški promet
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
Splošno čiščenje stavb
Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin
Računovodske in knjigovodske dejavnosti
Fotografska dejavnost
Izdajanje knjig
Izdajanje revij in druge periodike
Umetniško uprizarjanje
Dejavnost knjižnic
Obratovanje športnih objektov
Druge športne dejavnosti
Izdajanje časopisov
Dajanje športne opreme v najem in zakup
Organiziranje razstav, sejmov in srečanj
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Umetniško ustvarjanje
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje.''
3. člen

Spremeni se drugi odstavek 13. člena, tako da se glasi:
''Zavod izvaja tudi vzgojno-varstveno dejavnost za predšolske otroke
v starosti od enega leta, oz. 11 mesecev do vstopa v šolo.''
4. člen

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA
O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA
ZAVODA
OSNOVNA ŠOLA KOMENDA MOSTE

1. člen
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Komenda Moste, ki je
bil sprejet na 8. seji, dne 26.07.2007 (GOK 6/07), se na koncu tretjega
odstavka 2. člena doda dve alineji:
"- dislocirana enota vrtca Mehurčki, Glavarjeva cesta 37,
1218 Komenda;
- dislocirana enota vrtca Mehurčki, Moste 40, 1218 Komenda''
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V 17. členu, se spremeni drugi odstavek, tako da se glasi:
''Svet zavoda šteje 11 članov, in sicer:
- tri (3) predstavnike ustanovitelja;
- pet (5) predstavnikov delavcev zavoda;
- tri (3) predstavnike staršev.''
Spremeni se tudi četrti odstavek 17. člena:
''Predstavnike delavcev izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih
volitvah, po postopku in načinu kot ga določa zakon in ta odlok. Predstavnike delavcev zavoda se voli:
- dva (2) delavca vrtca Mehurčki;
- trije (3) delavci Osnovne šole Komenda Moste.''

Glasilo občine Komenda
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URADNE OBJAVE
5. člen

Sobote, nedelje

25,50

Tekme, turnirji

50,00

27,00

69,00

od 16.00 do 18.30

5,50

16,00

''Pomočnik ravnatelja za enoto in dislocirani enoti vrtca Mehurčki.''

od 18.30 do 20.30

6,50

16,00

6. člen

od 20.00 do 23.00

7,50

17,50

Sobote, nedelje

6,50

17,50

Tekme, turnirji

9,50

28,00

od 16.00 do 18.30

10,00

25,00

od 18.30 do 20.30

12,50

25,00

od 20.00 do 23.00

13,50

26,50

Sobote, nedelje

12,50

26,50

Tekme, turnirji

12,50

40,50

Naslov poglavja c) 28. člena se dopolni, tako da se glasi:
Vadba

Ta predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Komenda
Moste, začne veljati in se uporablja naslednji dan po objavi v Uradnih
objavah Glasila Občine Komenda.

1/3 dvorane

2/3 dvorane

Številka: 602-0089/2009
Datum: 18.09.2009
Tomaž Drolec
Župan
3/3 dvorane

Na podlagi 5., 8. in 15. člena Pogodbe o upravljanju in vzdrževanju
Športne dvorane Komenda (številka 650001-0033/2001-3 z dne
31.10.2004) in 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave
GOK, št. 02/09), je Občinski svet Občine Komenda na svoji 26. seji,
dne 17. Septembra 2009, sprejel

od 16.00 do 18.30

15,00

33,50

od 18.30 do 20.30

18,00

33,50

od 20.00 do 23.00
Sobote, nedelje

20,00
18,00

38,50
38,50

Tekme, turnirji

19,00

53,00

100,00

100,00

90,00

90,00

60,00

60,00

Komercialne
prireditve
Glasb.zab.
3/3 dvorane
ans
Nar. zab
3/3 dvorane
ansambli
Šp. prir.,
3/3 dvorane
sejmi, ipd
2. člen

SKLEP

Cenik je za eno uro (60 min) uporabe dvorane.
Davek na dodano vrednost (DDV) je v ceniku upoštevan.

1. člen

3. člen

Cene za uporabo Športne dvorane Komenda so naslednje:
Vrsta upora- Velikost
be
uporabe

Čas uporabe

UPORABNIKI

Nove cene, določene s tem sklepom, veljajo od 01. septembra 2009
dalje.
4. člen

Domači Zunanji
Rekreacija

1/3 dvorane

2/3 dvorane

3/3 dvorane

od 16.00 do 18,30

cena v € cena v €
8,00
20,50

od 18.30 do 20,30

9,50

20,50

od 20.00 do 23.00

10,50

22,50

Sobote, nedelje

9,50

22,50

Tekme, turnirji

13,50

36,50

od 16.00 do 18.30

14,50

32,50

od 18.30 do 20.30

17,50

32,50

od 20.00 do 23.00

19,50

34,50

Sobote, nedelje

17,50

34,50

Tekme, turnirji

18,00

52,50

od 16.00 do 18.30

21,50

43,50

od 18.30 do 20.30

25,50

43,50

od 20.00 do 23.00

28,50

50,00

Ta sklep se objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda.
5. člen
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati sklep št. 4500003/2008, z dne 24.07.2008 (Uradne objave GOK, št. 06/08).
Številka: 450-0002/2009
Datum: 18.09.2009
Tomaž Drolec
Župan
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Na Durmitor
Tam nekje proti jugovzhodu, 900 km dolga pot bjak, kjer nas je pričakal naš gostitelj Goran.
po le še delčku ceste »bratstva in enotnosti«, Nastanili smo se v preprosti visokogorski hiški
tam nekje preko štirih novodobnih državnih v vasi Pitomine. Gostitelja sta nas cel teden
mej, mimo praznih, zapuščenih in opustošenih razvajala z bogato, pestro in domačo hrano.
vasi, kjer ni življenja. Polja in travniki so zaraZjutraj smo se zbudili v sončno jutro, zunaj
ščeni, med praznimi zidovi se že zarašča pa ena sama zimska pravljica. Čakal nas je dan
drevje. In izmenično v neposredni bližini polno »da bi ga kušnil«, bi rekel Joža Čop. Pred hišo
novogradenj, brez reda, brez občutka domač- smo si nadeli smuči pod noge in se odpravili
nosti, ogromne stavbe, vseh mogočih stilov in proti masivu Durmitor. Cilj je bil Savin kuk, ki
oblik, različnih materialov in močnih barv. To je visok 2313 m. Preko smučišča pod Savinik
je obraz naše nekdanje skupne domovine. Pri- kukom pa nas je severni veter že pošteno presotna je nostalgija, a ne za prizori, ki jih gledam metaval in na Osojnih gredah na višini okoli
preko okna kombija, ki drvi z osmimi prijatelji 2000 m prepričal, da je najboljša odločitev vrin psičko Brino proti Črni gori, proti Žabjaku v nitev v dolino. Pa smo se spustili nazaj na
vznožju gorskega masiva Durmitor. Letos nas smučišče, še enkrat »pošvercali« na sedežnici,
je zima bogato obdarila s snegom in tega smo da smo še malo odsmučali in odgovarjali na
se polni pričakovanja veselili člani Alpinistič- začudena vprašanja smučarjev; »Ej, ti kako ti
nega odseka Kamnik.
»Prišel je čas, ko se bo treba malo
usesti in bolj konkretno doreči nekaj
vprašanj« je posredoval sporočilo
Andrej v zvezi z več kot leto dni
staro odločitvijo, da gremo turno
smučat v Črno Goro na Durmitor.
Kako bomo šli, kako in kje bomo
nastanjeni, kaj bomo vzeli seboj in
tudi kdaj gremo, smo enostavno
naložili Andreju na ramena. Vsi pa
smo se veselili dneva odhoda. Matjaž nas je razveselil z odločitvijo,
da gre z nami, tako smo tudi imeli
idealno rešen problem prevoza.
Kombi smo sredi februarja polno
naložili že večer prej. V soboto ob
dveh zjutraj je zadaj v prtljažniku
dobila prostor tudi psička - reševal- Lep masiv Durmitorja in veselje na vrhu
ka Brina in udeleženci Cene, Matjaž,
Andrej, Saša, Mojca, Aleš, Uroš in Katja, kriva to ideš gore, a da ne kliziš dole?«. In smo jim
za tale prispevek. Fantje so se pri vožnji malo kazali kože na smučeh in pojasnjevali kako.
menjali in nas varno pripeljali do Žabjaka in Kljub temu, da vrha nismo dosegli, smo nenazaj.
skončno uživali in preživeli na smučeh dobrih
Družba dobre volje je hitela preko Zagreba in osem ur in večerja doma nam je dobro legla.
Slavonskega Broda proti Sarajevu. Dežne kaplje
Naslednji dan smo šli v jasnem, sončnem
nam niso kvarile razpoloženja, prav tako ne jutru mimo Črnega jezera proti planinskemu
bosanska policista ki sta Andreja ujela na radar. zavetišču Lokvice. Ogromne količine snega
Povedali smo, da gremo smučat, verjetno sta pršiča so nas opozarjale na veliko nevarnost
mislila da na opuščene poligone Sarajevskih snežnih plazov. Prvi v vrsti je pri gaženju
Olimpijskih iger in sankcij ni bilo. Naslednji močno garal v globokem sipkem snegu in le
dan smo že pred deveto uro zjutraj v Sarajevu trije najmočnejši so uspeli priti na 216o m vina BašČaršiji iskali najboljšo čevapdžinico. sok vrh Čorov Bogaz. Vsi pa smo se zvečer
Čevapčiči s čebulo in toplimi lepinjami pri » presrečni vrnili v kočo. Naslednji dan se je
Želju » so bili res izvrstni. Ulice zaradi dežja vreme poslabšalo, zato smo imeli tretji dan
niso bile polne, a opazila sem velik porast bera- ogled mesta Žabjak. Opazovali smo naselja in
čenja v Sarajevu, in to me žalosti. Pot smo nada- se čudili ogromnim popolnoma zapuščenim in
ljevali preko Plevlja, Goražda, opazovali smo opustošenim in na drugi strani neštetim novožalostno zapuščino zadnje vojne na tem podro- gradnjam namenjenim turizmu. Slogi gradenj
čju. In še vedno popolnoma opustošene cele pa so popolnoma različni, gradi se brez vsakevasi. Mejo med Bosno in Črno goro (sedaj se ga sistema, vsakdo se lahko izmisli, kar si hoče.
imenujejo Monte Negro) smo doživeli na višini Goran nam je govoril o astronomskih cenah za
preko 1200 nm že v hudo zimskih razmerah. zemljišča, kar smo kar težko verjeli. Potem pa
Občudovali smo do tal zasnežene smreke in se lahko zida vsak brez vseh dokumentov in sistema. Revščina se vidi povsod, na drugi strani pa
vozili po pravih snežnih koridorjih.
Okoli sedme ure zvečer smo prispeli v Ža- so prijazni ljudje, odprti in pripravljeni za po-
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govor. Doživljali smo priznanja Slovencem,
naši delavnosti, napredku in kulturi. Dobro je,
da je kdaj tudi slabo vreme, da človek vidi, kje
sploh preživlja aktivni dopust. Snežilo je pa
kar in kar.
Naslednji dan smo šli pa na razgledišče
Čurovac nad kanjonom Tare in občudovali
1000 m prepadne stene nad reko. Po večerji
smo si ogledali preko računalnika fotke preživetega dne. Smeha ni manjkalo.
Štouc, 1967m visok vrh, je bil naš naslednji
cilj. S smučmi smo gazili mimo zasneženih
planin, lesk snežnih kristalov je bogatil
pot, lesene hiške stanov, večina podrtih, so le
s slemeni štrlele iz globoke zimske idile. Občudovali smo prekrasne košate in zasnežene
smreke, lesketajoče se v snežnih biserčkih. Kar
iz snega pred nami je ob suhi
vejici skočil zajček in z veliko
muko odskakljal pod bližnjo
smreko. Še dobro, da ga Brina ni
opazila.
Vsako noč je zapadel nov
sneg. Težko je bilo izbirati naslednje cilje. Zadnji dan smo se
napotili proti vrhu Pazište-Čuvajnica (2114 m). Vrh ima pod
sedlom vojaško karavlo z ogromnim radarjem. Po pripovedovanju našega gostitelja so bila tu
včasih oči in ušesa Balkana; zato
tudi ime za razgledni vrh. Pot
nas je vodila pod 10 let starim
sistemom dvosedežnih žičnic, ki
niso nikoli obratovale. Celo sedeži, visoko obloženi s snegom,
visijo na jeklenicah. Med njimi
so zrasle že tako velike smreke, da pod težo
snega padajo preko žic. Seveda Slovenci vemo,
kako se naši žičničarji trudijo za zimski turizem in s težkim srcem gledamo, kako se je
trošil denar v naši bivši skupni domovini. Črna
gora je cela res en sam naravni biser. Njeni
politiki jo razglašajo za najbolj ekološko državo. Naj jim bo oproščeno, saj ne vedo, kaj je
to. No pa saj ne bom politizirala...
In prehitro je prišla sobota, ko smo se morali pripraviti za pot domov. Sneg pa je kar padal,
tako da so bile vse ceste popolnoma neprevozne. V Črni gori cest ne plužijo dokler sneži,
ampak jih začnejo šele nekaj ur kasneje. Ob
sobotah in nedeljah pa ne delajo! Kaj sedaj,
snežiti je nehalo v petek dopoldne. S pomočjo
Gorana smo mi in naši sosedje (šest Francozov
in trije Slovenci) začeli iskati možnost pluženja. S plačilom nam je to uspelo. Vračali smo
se preko Užic, Čačka in Beograda; to je daljša
varianta, a boljša cesta in edina splužena. Domov smo pa le prišli srečno.
Preživeli smo prelepih osem dni, med potjo
pa že sanjali, kako lepo bi bilo obiskati Durmitor tudi v poletnem času. Upanje ostaja.
Želim vam varen korak Katja Tabernik
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Tanzanija… Ja!
Namesto uvoda, zakaj v čudovito Tanzanijo,
državo na vzhodu Afrike, sva raje nanizala
nekaj utrinkov s potovanja, ki sva jih zabeležila lastnici potovalne agencije, Vesni; naši Slovenki, ki živi in dela v Arushi na severu Tanzanije in nama je organizirala šestdnevni safari s
prenočišči na tropskem otoku Zanzibar.
Sediva doma, teden in pol po potovanju in
premišljujeva, kaj zapisati, kako ti pričarati
utrinke s poti. Takole, z nizanjem doživetij z
naše avanture: štiri počene gume v prvih dveh
dneh na safariju, padec v učbenik iz pradavnine
– bušmansko pleme Hadzabe,
slovensko-tanzanijska lingvistična izmenjava nevljudnih besed in fraz, beg pred slonico v
Serengetiju, žurka v jeepu, iskanje izgubljenega zaklada; leoparda v Manyari, preobrazba
vodiča v Smrkca, videli ptiča, ki
laja, pa slona s petimi nogami,
opičnjaka z zelenimi modi, bele
zebre s črnimi progami in črne
zebre z belimi progami. Tanzanijce naučili plesati polko in
valček, oni nas mešaj-mešaj
ples, se dodobra spoznali s pijačo Konyagi in celemu kampu
preprečili spanec do poznih večernih ur z vriskanjem in jodlanjem. Skočili višje od Masajev,
lulali hitro in velikokrat, seveda kar za jeepom.
Na Zanzibarju ugotovili, da ingver raste pod
zemljo, da je pretolčena in v mivki panirana
hobotnica najbolj slastna, da moraš iti v gostilno vedno sit in ne lačen (ker čakaš uro in pol,
da dobiš naročeno jed) in da je poležavanje na
plaži preveč dolgočasno, da bi zaradi njega
zamudila snorkljanje na atolu Mnemba in vohunjenje za Billom Gatesom, ribji market ali
dopoldanske vaške aktivnosti v plitvini oceana.
100-odstotno afriška avantura na slovenski
način!
Da bo na safariju super, sva ugotovila že takoj, ko sva spoznala Slovenca Ano in Mateja,
popotnika, s katerima sva si delila jeep na safariju. Hitro smo se zavohali, da smo ta pravi
skupaj. Da ne bi prišlo do prevelike zmešnjave
imen (dve Ani v jeepu), sva si nadeli imeni živali v svahiliju, ki ga govorijo v Tanzaniji: Ana
Simba (levinja) in Ana Impala (vrsta antilope).
Z jeepom na štirikolesni pogon smo krenili
iz Arushe proti Nacionalnemu parku Tarangire.
Komaj smo dobro pokosili, že smo se pripravili za prvi game drive (vožnjo skozi park z namenom ogleda živali): odprli smo streho jeepa,
v roke vzeli daljnoglede, fotoaparate in kamero, se namazali s sončno kremo, našpičili ušesa
in izostrili vid ter poskočili na sedeže vozila, ki
so od tedaj naprej služili kot stojišča, naše
glave pa so kukale na streho vozila. Vodič po-

ženi in gremo v park!
Pred nami se je odprla čudovita panorama:
neskončna savana, mogočna drevesa baobab
(drevesa iz knjige Mali princ), bodičasne akacije in živali. Blizu, daleč in nekje vmes. Najprej smo opazili impale, malo naprej zebre, ki
se vedno držijo skupaj, tako da se z glavami
naslanjajo ena na drugo, da gledajo v različne
smeri in se tako zavarujejo pred sovražnikom.
Pa gnuje, ki so ravno prečkali cesto in noja, ki
je otresal svoje perje.
Nato pa je nekaj počilo in jeepa je zaneslo v

levo. Naša prva počena guma! Prva zato, ker
so naslednji dan sledile še tri. Veselica! Vsi
ven z jeepa in vulkanizerska akcija se je začela.
Po afriško, kar pomeni počasi in ne najbolj
pragmatično. Naš vodič je imel kar nekaj težav
s samim postopkom, vmes pa smo postali prava
turistična atrakcija za mimoidoče jeepe. Vsi so
nas fotografirali, le malokdo je ponudil pomoč.
In to smo potrebovali. Na koncu je bila situacija naslednja: eno gumo je menjavalo sedem
črncev in dva Slovenca, dogajanje pa so spremljali turisti iz treh jeepov, moralno podporo
pa nudili dve Slovenki. Vse skupaj nam je
vzelo eno uro časa.
A važno je bilo, da naša dobra volja ni bila
ubita. Vodič poženi in gremo dalje! Zagledali
smo žirafe, ki so obirale liste z dreves. Fascinirani smo bili nad njihovo velikostjo in mirnostjo. Vodič nam je povedal, da se moški in
ženske razločijo po kosmatosti rožičkov – ženske imajo bolj kosmate. Pa še več antilop, zeber
in gnujev. Nato pa je v daljavi nekaj počilo.
Vsi pogledamo v tisto smer in glej čredo slonov, ki je lomila drevesa kot za šalo. Pravi
afriški Martini Krpani. Približali smo se jim v
varni razdalji. Morali smo biti mirni in predvsem ne spuščati nobenih glasov, ki bi vznemirili te velike živali. Bili smo na obisku pri njih
doma, biti smo morali vljudni gostje. Sloni so
mirno lomastili veje, drevesa in trgali travo.
Velike slonice odločno, mali slončki nerodno.
Stiskali so se k materam, se zapletali med nji-

hove noge in se podili gor in dol po planjavi.
Ko občuduješ te mogočne sesalce v vsej njihovi velikosti, teži, mirnosti in moči, ugotoviš, da
je takšno bitje zmožen ubiti samo človek brez
srca za brezsrčno namero pohlepa, denarja ali
trofeje. Vsem ostalim osebkom človeške vrste
ta mogočnost jemlje dih!
Ker nas je že čas priganjal - park se je počasi zapiral - smo ga morali zapustiti. Pokrajina
se je iz savanske spremenila v zeleno in zelo
bujno. Ob cesti so v rdeči zemlji rasli ogromni
bananovci, ljudje v pisanih oblačilih so prodajali svoje pridelke: sladek
krompir, koruzo, zelene, rumene in rdeče banane, oranže,
ananase, mange in papaje. Pa
oblačila in čevlje, zmečkane,
umazane in pometane na kup,
spet drugi so za cesto šivali na
šivalne stroje, krpali avtomobilske gume, čistili čevlje ali
prodajali kavče in postelje.
Brez hitenja, brez stresa, ali in
koliko bodo tisti dan zaslužili,
brez planov za naslednje dni,
mesece, leta ...
Prispeli smo do našega prvega kampa nad Nacionalnim
parkom Manyara. Bila je že trda
tema. Iz kuhinje (vsak jeep je
imel svojega kuharja) je zapeljivo dišalo, naš kuhar Abuu je že pripravljal
večerjo. Fantje iz kampa in naš vodič so nam
postavili šotore, mi pa smo med tem časom
spirali plasti prahu s sebe. Le-ta se je zažrl
povsod. Posebno dekleta smo bila glasna, pod
ledeno mrzlo vodo smo vriskala in pihala, da je
bilo veselje. In seveda naredila celo poplavo,
kot doma v kopalnici. Sledila je večerja: zelenjavna juha, riž in goveje meso, palačinke in
sadje.
Po večerji pa slovensko – tanzanijski večer.
Naša miza se je kar polnila, predvsem zaradi
pijače, ki se je razdelila med vse: vodiče, kuharje, managerja kampa, ki smo ga poimenovali Hijena (zaradi svojih živalskih potez in
vedenja), Masaje, nočne čuvaje kampa in štiri
Slovence. Najprej smo se malo tipali z besedami in pogovorom, nato pa pojačali volumen na
vzhodnoafriškem MTV programu in zaplesali.
Dekleta s fanti, fantje s fanti, dekleta z dekleti
- ni bilo važno. Zraven pa peli, vriskali in se
veselili. Naš spoznavni žur je zmotila turistka,
ki zaradi nas ni mogla spati (tako kot vsi ostali
v kampu) in zaključila našo zabavo. Preprosto,
s potegom kabla iz vtičnice. Čeprav neradi, a
na koncu z mnenjem, da je pred nami še pet dni
safarija in da je najbolj pametno, da se odpravimo spat, smo zavili vsak v svoj šotor, v katerem smo se nato še hihitali in režali pozno v
noč. Kaj nam pa morejo, morejo, morejo, smo
si mislili, če smo vesel...
Ana Zarnik Horvat in Tomaž Horvat

23

Aplenca

SKAVTI

Glasilo občine Komenda 8-9/2009

Poletje je za nami...
noči v grapi pod razvodnico med Jadranskim
in Črnim morjem, se nam pridružite na ogledu
slik in predstavitvi preteklega skavtskega leta.
Predstavitev bo predvidoma 2. vikend v oktobru po večerni maši (za natančnejše informacije pa pocukajte za rokav najbližjega skavta).

...in z njim tudi tabori in drugi dogodki, na katerih skavti uživamo v neprespanih nočeh,
prezgodnjih jutrih, akcije polnih dnevih in romantičnih sončnih zahodih. Ostali pa so nam
spomini in zgodbice, ki si jih ob večerih pripovedujemo v družbi prijateljev, s katerimi smo
preživeli to nepozabno poletje.
Ena boljših je tista, ko je Iskriva čebela med
nočno krajo zastave med tekom ponesreči
skočila v... Če vas zanima, kaj se je zgodilo in
kam je skočila Iskriva čebela tiste nesrečne

Za pokušino vam izdam le, da si bomo
ogledali, kaj so počeli volčiči na taboru pri
Kobaridu, kako je četa Pogumno srce taborila
v Žirovnici ter kje so se s čolni potikali Farovški zajci.
Do takrat pa si preberite poročilo zelo zanimivega izziva v režiji dveh naših klanovcev
pod naslovom ''Tabor de minimalistico''.
Gobčni volk

Tabor de minimalistico
V ponedeljek, 24. avgusta, se nas je šest članov
komendske čete in klana (Domen, Rok, Rok,
Rok, Blaž in Barbara) odpravilo na potovalni
tabor, ki smo ga poimenovali minimalistico,
kjer bi preizkusili, kako preživeti v naravi s kar
najmanj možne opreme.
Na začetku smo se skušali omejiti na 3 kilograme, kar bi vsebovalo nahrbtnik z vso vsebino (brez hrane), a smo ugotovili, da je to skoraj
nemogoče. Kljub temu smo uspeli ohraniti težo
med štirimi in petimi kilogrami, kar je za potovalni tabor izvrstno.

V ponedeljek smo se zjutraj ob sedmih z
avtobusom peljali v Ljubljano in nato z vlakom
do Celja. V Celju smo nakupili hrano za prvi
dan tabora, nato pa se odpravili do Savinje, ob
kateri je potekala taborna pot. Ne dolgo po začetku hoje smo ob poti opazili javni bazen. Ker
nas je ob opoldanski vročini mikalo, da bi se
nekje okopali, smo dobili idejo, da bi na bazenu
povprašali, če imajo kaj dela, v zameno pa bi
se šli za eno uro namakat v vodo. Bolj skeptič-
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ni kot ne smo se odpravili do vrat, ker so nam
sporočili, da dela, kot smo pričakovali, nimajo,
a uro kopanja smo vseeno dobili. Po tem čudovitem začetku tabora smo se odpravili naprej
po poti, ki je večinoma potekala po vaških cestah, makadamu ali poljih, ker smo se skušali
izogibati glavnih cest. Naš prvi cilj so bile
Griže, ki so približno 10 kilometrov oddaljene
od Celja. Tam smo si ob robu gozda poiskali
prijeten kotiček, kjer smo si skuhali večerjo (ki
je pomemben del tabora, da ne bo pomote) in
prespali prvo noč. Naslednji dan smo se ob
Savinji odpravili naprej do Polzele, kjer smo si
poiskali prenočišče ob gozdu nad domom za
upokojence. Tam smo pokopali Barbaro (če
koga to bolj zanima, lahko pride na ogled slik
v začetku oktobra) in jedli čevapčiče ter pleskavice, juhu! Zgradili smo si bivak, ki je bil
dovolj velik za vse in upali smo, da bo tudi trden, a smo naslednje jutro ugotovili, da nas je
skoraj pokopal pol sabo. Tretji dan smo se odpravili do Šmartnega ob Paki. Med potjo smo
izkoristili še zadnjo priložnost in skočili v Savinjo, saj je potem naša pot zavila proti severu
in se nadaljevala ob Paki. V Šmartnem smo si
zopet našli prenočišče ob robu gozda, malo
odmaknjenega od vasi, kjer smo poskušali zakuriti ogenj s pomočjo loka, a nam žal ni
uspelo, ker nismo našli primernega lesa. Eden
izmed Rokov se je odločil, da bomo poskusili
ribariti, zato se je brezskrbno in brez hlač pogreznil v Pako ter tam stal s 30-centimetersko
vrvico laksa. Na naše začudenje je ujel dve ribi! Ne veliki, a ribi! Zvečer smo si priskrbeli
tudi nadvse imenitno večerjo…palačinke s sirom, šunko in origanom!!! Po mirni noči smo
se odpravili naprej do našega cilja, Velenja. Ta,

zadnji kos poti, se je zdel neskončen, peljal nas
je čez hribe, doline, polja, pašnike, ceste, naselja, a na koncu nas je le pripeljal do Velenja,
kjer smo srečali velenjske skavte in se zmenili
za igro odbojke za naslednji dan. V Velenju
smo se kot prvo, najnujnejše opravilo odpravili na zloglasni velenjski sladoled, kjer smo za
nizko ceno dobili orjaške kepice in jih…khm…
pojedli kar 26. S prekomerno količino sladoleda v sebi smo se odpravili do jezera, na hitro
zaplavali, nato pa do našega zadnjega prenočišča, na manjši travnik pod neko kmetijo. Ker je
bila to zadnja noč in tudi zadnja večerja (kot
sem že prej omenil, hrana je pomemben del
tabora), smo se odločili, da mora biti večerja
bolj imenitna, zato smo kupili tri piščančja prsa, jih nataknili na palico in pekli nad ogljem
(kot roštilj pač). Večerja je bila nadvse okusna,
povabili pa smo tudi tri skavtinje iz Velenja, da
so nam pomagale jesti. Naslednji dan smo z
Velenjskimi skavti odigrali nekaj iger odbojke,
zopet pojedli goro sladoleda, nato pa smo se
odpravili do jezera in tam skočili v vodo. Velenjčani so nam sporočili, da je ta večer v Doberni prireditev, kjer igrajo Čuki in ker Doberna ni blizu, smo se z avtobusom odpeljali
skoraj do Doberne, zadnjih nekaj kilometrov
pa na štop. Ko smo prispeli, smo ravno ujeli
začetek, a na žalost smo lahko ostali le prve tri
ali štiri pesmi, nato pa nas je že čakal prevoz
domov.
Po končanem taboru smo ugotovili, da je
bilo to nekaj nepozabnega, kar se mora definitivno naslednje leto ponoviti. Tako da, veselo
na pot, drugo leto nas čaka nov tabor, nova
destinacija in nove dogodivščine!
Rok Valenčič, Vedri volk
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Ob pričetku šolskega leta
Počitnice so mimo in v šolske klopi naše šole
je posedlo 513 učencev v dvaindvajsetih oddelkih, od tega 48 prvošolčkov v dveh oddelkih. Tudi v letošnjem letu smo polni optimizma
in pripravljeni na nove naloge in izzive. Še
posebej se bomo trudili na vzgojnem delovanju
šole, saj smo sprejeli nov Vzgojni načrt šole in
Pravila šolskega reda, kjer smo natančneje
opredelili vzgojne dejavnosti ob upoštevanju
potreb in interesov učencev ter posebnosti širšega okolja. V vzgojni načrt smo zapisali tudi
oblike vzajemnega sodelovanja šole s starši ter
njihovo vključevanje v uresničevanje vzgojnega delovanja šole. Oblikovali smo tudi vizijo
naše šole, ki ji želimo slediti, da se bodo učenci varno in prijetno počutili sleherni šolski
dan.
Vsem šolarjem in staršem želim čim bolj
sproščen začetek šolskega leta!
Mira Rek, ravnateljica
Prvi september 2009 – za marsikoga pomembna prelomnica. Prvošolčki so vstopili v šolo,
šestošolci so zapustili razredni pouk in se navajajo na predmetnega, devetošolci pa drvijo
v zadnjem vagonu in bodo kmalu na končni
postaji izstopili ter se posedli vsak
na svoj vlak, ki jih bo odpeljal po
njihovi poti v življenje. Kako se je
zanje začelo šolsko leto?
Prvi dan v novi šoli se mi je zdel
razburljiv, saj sem se morala v šolo
odpeljati s kolesom.
Na tej šoli je vse drugače. Zelo
mi je všeč, da imamo garderobne
omarice, da gremo med rekreativnim odmorom lahko na igrišče, da
se lahko pogovarjam tudi s prijateljicami in sosedami iz drugih razredov, da menjamo učitelje in razrede
ter imamo pogosto 'blok' ure in še bi
lahko naštevala. Vesela sem, da
lahko izbiramo med več interesnimi
dejavnostmi in imamo dobre učitelje.
Manca Kepic, 6. c
Všeč mi je, da se selimo v različne učilnice in
da nas poučuje več učiteljev. Ni mi pa prijeten
hrup na hodnikih. Učna snov je težja kot v
prejšnjih letih. Na začetku šolskega leta me je
bilo kar strah, nisem vedela, kje se moramo
zbrati, kje je kakšna učilnica, kako strogi bodo
učitelji… A ko sem prišla v šolo, se je vse
uredilo. Zunaj smo počakali na razredničarko,
ki nas je odpeljala v svoj razred. Razkazala
nam je učilnice in moj strah se je takoj razblinil.
Tanja Zarnik, 6. c
Res nisem pričakoval, da bo šola taka. Nekaterih stvari sem vesel, spet drugih ne. Vedel sem,
da bom imel nove sošolce, nove učitelje, da se

bom moral privaditi na novo stavbo in drugačen način učenja, a nisem pričakoval, da me
bodo vsi tako lepo sprejeli. Pričakoval sem, da
bo več fantov kot deklic, tako kot je bilo v Argentini. Čeprav ni tako, me to ne moti preveč.
Tudi učitelji so me lepo sprejeli. Včasih mi
postane težko, ko se peljem s kolesom v šolo, a
vedno, ko vstopim vanjo, se počutim sprejetega
in to mi pomaga zbrati pogum ter nadaljevati s
svojo potjo.
Tomas Rode, 6 .c
Zelo mi je všeč, da imamo v Komendi šolski
zvonec, saj ga v Mostah nismo imeli. Učitelji
so prijazni. Najraje sem pri tehniki in tehnologiji. Ta predmet mi je všeč, ker pri njem
ustvarjamo, jaz pa rada ustvarjam.
Katja Korošec, 6. c
Pričakoval sem, da bom imel v tem šolskem
letu težjo učno snov in učitelje, ki bodo od nas
več zahtevali. Selitev iz ene v drugo učilnico
skoraj vsako uro je malce nadležna, moti me
tudi prostorska stiska pri garderobnih omaricah. Sicer pa mi je 6. razred kar všeč.
Patrik Kern, 6. a

da bo treba najprej opraviti delo z ocenami, ki
se jih najbolj bojim, saj ne vem, kakšne bodo.
Upam, da bodo dobre.
Marko Čebulj, 9. a
Pričakujem, da bom dobila veliko novega
znanja, obnovila in nadgradila že naučeno ter
se udeležila najmanj dveh tekmovanj. Edina
skrb so nacionalna preverjanja znanja, s katerimi se nameravam pogumno soočiti, ker upam
in verjamem, da bom z njimi pridobila odlične
rezultate, ki bodo ogledalo mojega osemletnega truda pred tablo, doma in med šolskimi
klopmi.
Tina Skok, 9. a
Novi razred, nove ovire… Prejšnje leto sem bil
bolan, zato ponovno obiskujem deveti razred,
vendar med drugimi sošolci. Med seboj se zaenkrat še spoznavamo in se privajamo drug
drugemu, a so kar dober razred. Najbrž bom
mnenje o njih spremenil na še boljše, ko jih še
bolj spoznam. Pretresel me je tudi novi šolski
red, nova pravila, s katerimi nisem ravno zadovoljen. Zdi se mi, da imajo učitelji preveliko
moč, saj te lahko hitro kaznujejo. Drugače pa
je v redu, počutim se odlično.
Žan Žnidar, 9.b
V tej šoli se počutim prijetno. Na
prvi šolski dan so me vsi lepo sprejeli. Učitelji so prijazni. Vsi mi pomagajo, da bi se hitro vključila.
Razlike med argentinsko in slovensko šolo so v številu učencev v oddelkih (v Argentini sestavlja razred
16 učencev) in v vlogi učiteljev.
Namesto da bi profesor prišel k
nam, gremo mi k njemu. Kljub razlikam v sistemu se tu zelo dobro
počutim.
Magdalena Rode, 9. b

To šolsko leto se je začelo odlično, učitelji in
učiteljice so prijazni. Hodimo od razreda do
razreda. Najbolj se bojim ocen, pogrešam pa
stare garderobe.
Alen Salihović, 6. a
Od tega šolskega leta pričakujem, da se bom
naučil veliko novih stvari. Veliko boljše se
počutim, ko menjamo razrede, saj se med odmorom vsaj malce sprehodiš.
Grega Tramte, 6. a
V 6. razredu je zelo lepo, ker imam nove prijatelje in prijateljico. V tem razredu sem bil že
lani en teden in mi je bil že takrat všeč.
Meriton Bajraktari, 6. a
Končno zadnje leto osnovne šole. Že sedaj se
veselim končnega izleta, a ta je še daleč. Seve-

Od letošnjega leta veliko pričakujem, vem pa, da se ne bo lahko ločiti od sošolcev, saj so se med nami spletle močne prijateljske vezi. Kar se tiče valete in končnega izleta,
me pa nič ne skrbi, saj imamo vsi dobre in izvirne ideje.
Žiga Kern, 9. b
Kaj pa je v šoli najbolj všeč prvošolcem?
učilnica (Nika R.),
kosilo (Tadej, Danaja),
guganje na gugalnici (Klara),
športna vzgoja (Rok K.),
igranje in pisanje (Gaber),
igranje (Timotej M., Maja, Mark, Matic),
reševanje delovnih zvezkov (Klemen),
igrišče (Julija),
da vsak dan vidim sestrico Manco (Žana),
igranje na igralih (Dorijana),
reševanje nalog (Hana).
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Vse več Slovencev na dirkah za EP
pred Nemcem Michaelom BuddelmeTako kot šolarji so se tudi slovenski avtoyerjem (VW) in rojakom Jiřijem Svokrosisti po poletnem premoru novim izzibodo (VW). Vnovično smolo Hanaka v
vom naproti podali v začetku septembra.
finalni vožnji je na najboljši možen naMedtem ko se je večina merila na dirki za
čin izkoristil Nosalek, ki si je s petim
državno prvenstvo na Planini nad Horjumestom pred zaključno dirko v italijanlom, se je Marko Ravnikar udeležil dirke
ski Maggiori že zagotovil status najza evropsko prvenstvo v češkem Prerovu,
boljšega na stari celini v svoji diviziji.
kjer se je prvič predstavil tudi aktualni
Rakovec je navdušil številno slovensko
državni prvak, Domžalčan Jure Sušnik.
publiko in na koncu z osvojenimi tremi
Od 81 prijavljenih se je na štartu pojatočkami za 14. mesto izenačil najboljši
vilo le 56 dirkačev, ki pa so vseeno že na
slovenski rezultat na tekmah za evroptreningih postregli z nekaterimi atraktivsko prvenstvo, ki ga je pred tremi leti v
nimi vložki in zanimivimi rezultati.
Med junior buggy-ji bil ves vikend ne- Ravnikar se je že tretje leto zapored udeležil dirke v Přerovu. Přerovu postavil Ravnikar. Sušnik se je
že ob koncu neuradnih treningov prevrpremagljiv Radomir Kupec, ki je slavil v
vseh treh kvalifikacijskih vožnjah, svojo formo celom Grgičem. Rakovec si je s to zmago že nil in tako poškodoval svojega buggy-ja, da ni
pa je potrdil še z zmago v finalu.
dirko pred koncem ponovno zagotovil naslov mogel nadaljevati s tekmovanjem.
V diviziji 3, kjer spremljamo buggy-je do
V diviziji 1 se je na štartu pojavilo le 10 državnega prvaka, medtem ko bo boj za preotekmovalcev, a smo že po prvi vožnji ostali še stala mesta še kako hud. Trenutno najbolje kaže 4000 ccm, so se z najboljšimi evropskimi avtobrez enega. Po spektakularnem pristanku na Petriču, ki ima 136 točk, tesno pa mu sledita krosisti udarili kar trije Komendčani. Marcel
znamenitem skoku je moral predčasno zaklju- Grgič (131) in Osredkar (129). Teoretične močiti z dirko Litovec Nikita Kondrakhin. Tako žnosti za naslov podprvaka pa imajo še trije
kot smo v letošnji sezoni že kar navajeni, se je dirkači. Letos bo o končnem razpletu spet odz najboljšega položaja v finalni vožnji pognal ločala preizkušnja v Tunjicah, ki bo na sporedu
Rus Vadim Makarov, pred Čehom Vaclavom 4. oktobra.
Fejfarjem in Madžarom Tamasem Karaiem,
V diviziji 1a je ponovno slavil Žiga Krašeprav takšen vrstni red pa je ostal vse do kon- vec, v diviziji 1 pa Metod Knez, ki se je predca.
stavil s predelanim lanskim Jerihovim audiS 17 tekmovalci na štartu je bila najštevilč- jem.
nejša ponovno divizija 3a. Zaradi težav s svoPodrobneje pa si o bližajoči se tunjiški dirki Grgič je že v svojem prvem evropskem nastojim buggy-jem se na štartu finala ni pojavil in o ostalem dogajanju v svetu avtokrosa lahko pu prišel med dobitnike točk.
domačin Ladislav Hanak, ki si je sicer privozil preberete na spletni strani www.avtokrosarena.
najboljšo pozicijo ob rojaku Vitu Nosaleku in info.
Grgič in Marko Ravnikar sta se prvič seznanila
presenetljivem Švicarju Josefu Martyju. NosaSledila sta dva tedna odpravljanja okvar in s progo v Nyíradu, medtem ko je Igor Kern tu
lek je že na štartu izkoristil več prostora in hitro ostalih priprav kar petih slovenskih tekmoval- nastopil že lani. Po razburljivi finalni vožnji
ušel ostalim ter zanesljivo prišel do četrte leto- cev, kolikor se jih je odpravilo na dirko za EP sta na najvišjih stopničkah pristala kar dva Nišnje zmage. Žal se zaradi težav z motorjem na v madžarski Nyírad.
zozemca; najhitrejši je bil veteran Wiely Albers
štartu B-finala ni pojavil Jure Sušnik, ki pa je
V razredu junior buggy-jev je s četrto leto- (VW) pred van Rosmalenom (ford) in Čehom
v svojem prvem nastopu v Přerovu vseeno šnjo zmago velik korak proti naslovu prvaka Jaroslavom Hoškom (audi). Grgič je v B-finalu
prikazal zelo solidne predstave in ujel svojo napravil domačin Krisztian Szabo, ki si je ob štartal ob boku slovitega Bartoša in s 15. meprvo točko za evropsko prvenstvo.
finalnem odstopu Matyaša Zemana pred Če- stom ter dvema točkama zadovoljil pričakovaV kraljevski diviziji 3 je finalna vožnja po- hom nabral 9 točk naskoka.
nja navijačev. Kern je po sobotnih težavah z
nudila izredno razburljivo predstavo in precej
Med »školjkarji« si je dirko pred koncem motorjem v tretji kvalifikacijski vožnji zadel v
premešan vrstni red. Tako Bartoš kot Hošek, naslov s sedmo zaporedno zmago po pričako- zaščitno ogrado in s poškodovanim buggy-jem
najboljša iz kvalifikacijskih voženj, sta imela vanjih privozil Makarov s škodo fabio. Drugi dirko končal na 19. mestu, tik za dobitniki
precej težav, medtem ko je v boju za zmago je bil tokrat Italijan Gianluca Ferretti, tretji pa točk. Nič bolje se ni godilo Ravnikarju, ki je
mladi Martin Švabensky ukanil prekaljenega Karai, oba za krmili mitsubishi lancerjev.
imel precej težav s prestavljanjem, ob tem pa
mačka Romana Kalvodo. Na tretje mesto se je
Ob 22 vrhunskih tekmovalcih smo v diviziji ga je kar dvakrat na meji športnega »nadlegopo neprepričljivih predstavah v prvih dveh buggy-jev do 1600 ccm navijali za 2 slovenska val« češki predstavnik Josef Vontszemü. Po
vožnjah in prevračanju v tretji vožnji iz sedme predstavnika, Matijo Rakovca in Jureta Sušni- štartu tretje kvalifikacijske vožnje je Ravnikarpozicije prebil Petr Turek in s Štetino in Kerko ka. Slavil je Čeh Ondřej Musil (suzuki), ki je ju tako predelal sprednji del buggy-ja, da je
za seboj na koncu poskrbel, da je prvih pet tako obranil lansko zmago na tem prizorišču, moral končati z vožnjami na končnem 20.
mest ostalo doma. V tej diviziji se je v Přerovu
mestu. V skupni razvrstitvi je van Rosmalen
že tretje leto zapored preizkusil naš tekmova(120 točk) še povečal svojo prednost pred Tulec, Marko Ravnikar. Okvara diferenciala v
rekom (113).
tretji vožnji pa je tudi njemu preprečila nastop
Naši tekmovalci bodo sedaj vse proste trev B-finalu, vseeno pa si je privozil dve novi
nutke izkoristili za čim boljšo pripravo svojih
evropski točki.
dirkalnikov na sklepno dejanje domačega prSočasno pa so komendski avtokrosisti lep
venstva to nedeljo v Tunjicah. Najbolj zagrizeuspeh poželi na Planini nad Horjulom. Med
ni navdušenci pa smo si minuli vikend ogledasedmimi nastopajočimi v diviziji 3, je Igor
li tudi končni razplet v evropskem prvenstvu,
Kern zaostal le za tokrat izredno hitrim Matijo
ki je v Maggiori minil brez slovenskih nastoRakovcem, medtem ko je Bojan Osredkar Kern je kljub problemom izenačil svoj lanski pov.
osvojil nehvaležno četrto mesto, tik pred Mar- dosežek.
Srečo Zupančič, fotografije: Matjaž Sedušak
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ŠPORT

Kolesarski maraton

Tudi letos smo se kolesarji ŠD Suhadole odpravili na dvodnevni kolesarski potep po naši
prelepi domovini. Vreme nam je bilo naklonjeno, zato dobre volje in zagnanosti ni manjkalo.
Pot nas je vodila čez Tuhinjsko dolino in prelaz
Kozjak, kjer je bil potreben krajši počitek in
nekaj okrepčila pred nadaljevanjem poti. Sledil
je spust do Vranskega, nato pa kolesarjenje
skozi Žalec, Celje do Dramelj, kjer je bil cilj

Šola športa v Komendi

prvega dne. Bolje pripravljeni
smo se podali še do Zreč pod
Pohorjem. Luka je za šalo
opravil »skok« na Roglo, ostali
pa smo kolesa obrnili nazaj
proti Dramljam. Okusna večerja in večerni pogovor v prijetni družbi je bil zadosten razlog za dobro voljo. Pretirane
utrujenosti ni bilo opaziti, čeprav je bilo za nami precej kilometrov. Naslednji dan smo se
kot prerojeni vračali po isti poti
do Vranskega, nato pa zavili
proti Trojanam, kjer je še vedno
mogoče dobiti slastne krofe.
Franci se je namesto s krofi ukvarjal s predrto
zračnico, ki mu jo je uspelo hitro zakrpati.
Sledil je adrenalinski spust proti Izlakam in
nato vzpon proti Kandršam. Do Moravč se cesta spušča, zato je bila vožnja prijetna kljub
poletni vročini. Vsi smo srečno prispeli nazaj v
Suhadole in sledilo je še skupno fotografiranje
za lep spomin na še en prijeten maraton.
Peter Pibernik

Mladi nogometaši na Hrvaškem
Muri in pokušino prave domače kapljice
neposredno iz zidanice
vrh nasada trt. Čisto
okolje, lepe hiše z urejenimi vrtovi, široka
polja posejana s pšenico, koruzo in krompirjem, preprostost in
prijaznost domačinov,
vsa pozitivna naravnanost, ki je pri poročilih
na TV ne moremo videti, nam poraja željo
po podobnem ponov-

Tek postaja način življenja; sprošča hormon
sreče, ugodno deluje na razpoloženje, preprečuje stres… Vedno več ljudi se ukvarja s tekom;
tudi v Komendi je vedno več zavzetih tekačev.
Po nekaj mesecih razmišljanj in oklevanj, kako
združiti ljubitelje teka, je prišla odločitev: potrebujemo društvo. Društvo, kjer se bomo
družili, izmenjavali izkušnje, pridobili novo
znanje in skupaj trenirali. Septembra se je potem ideja uresničila. U smo prvo športno društvo v Komendi z organiziranimi vadbami teka
pod strokovnim vodstvom.
Predstavljamo ŠD Šolo Športa. Prvih nekaj
uspešnih treningov je že za nami. Na prvem se
nas je kljub dežju zbralo enajst tekačev, kasneje nam je bilo vreme bolj naklonjeno in število
tekačev se iz treninga v trening povečuje. Na
vadbah se učimo tehnike teka, delamo vaje za
moč in seveda tečemo. Namenjene so tako
mladim kot starejšim, prav tako pa so treningi
prilagojeni za vse, ki se s tekom v preteklosti
še niso ukvarjali in za tekače, ki si želijo doseči tudi kakšen boljši rezultat. Pridružite se
nam pri vadbah vsako sredo in petek ob 18.
uri pred Športno dvorano Komenda. Informacije http://sdsolasporta.blogspot.com/.
Miha Rudl, Mojca Pogačar

Gostitelj dedi Žinič

Nogometaši U-8
Sv. Martin na Muri, 13. junija - Mladi nogometaši NK Komenda, iz ekip U-8 in U-10, so z
nami-s starši doživeli čudovit športni izlet. Cilj
triurne vožnje je bil Sv. Martin na Muri, kraj
ob rokavu Mure. Gostil nas je NK Polet, s katerimi smo se pomerili v treh nogometnih tekmah. Najprej smo starši navijali za najmlajše,
ekipo U-8, ki so tega dne prvič nastopili v novih belih dresih sponzorja Porsche Inter Auto.
Za njimi je naša ekipa U-10 spet pokazala, da
jim ni para, med veteransko tekmo, tekmo med
očeti, je za gole navijalo sonce.
Zgodaj popoldne nas je do sitega in še čez počastil dedi Žinič na svojem rojstnem domu, potem
pa so nas domačini peljali na ogled mlina na

nem snidenju.
Zahvaljujemo se
dediju Žiniču za vse,
kar smo na Hrvaškem
lepega doživeli, za
idejo in organizacijo
logistike pa Alešu
Marinku in Igorju Žiniču. Na njiju se lahko
obrnete vsi starši, ki
bi radi, da so vaši
otroci športno in družabno aktivni.
Monika Križman
Marinko Nogometaši U-10
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Velik šahovski uspeh Laure Unuk
EVROPSKO PRVENSTVO MLADIH od 10
do 18 let je bilo v Fermu
od 30. avgusta do 10. septembra v Italiji. Velik
uspeh je dosegla Laura
Unuk v kategoriji deklic
do 10 let, ko je osvojila
6,5 točke in zasedla odlično 5. mesto. V tej kategoriji je verjetno to največji uspeh slovenskega šaha do sedaj. Mlada
igralka je že dve leti članica Šahovskega kluba
Komenda, doma je iz Ljubljane. Šah igra dobri
dve leti, je zelo borbena igralka, ki zna dobro
izkoristiti razpoložljivi čas. V zadnjem obdobju
je odigrala nekaj zelo močnih turnirjev v članski
konkurenci in to se ji je sedaj obrestovalo.
Uspeh mlade igralke so dopolnili: Sebastijan
Markoja je v kategoriji dečkov do 12 let je
osvojil 60. mesto s 4 točkami, Caterina Leonardi
je v kategoriji deklet do 14 let osvojila 72. mesto
s 3 točkami, Samo Kralj je v kategoriji dečkov
do 14 let osvojil 96. mesto s 3 točkami.
DRŽAVNA MLADINSKA LIGA. Tekmovanje je bilo v Novi Gorici od 22. do 27. avgusta. Mladinska ekipa je uspešno nastopila na

Young Birds
tokrat boljše
Kranjske hokejistke bodo branile naslov prvakinj lige DEBL
Kitzbühel - S ponovitvijo lanskega polfinala
se je začela letošnja sezona avstrijske hokejske
lige DEBL. V letošnji sezoni bodo poleg lanskih prvakinj iz Kranja nastopile tudi članice
HK Celeia iz Celja.
Kranjčanke, ki so se jim letos pridružile tudi
Tea Lahajnar, (v lanski sezoni HK Terme Maribor) ter Celovčanki Sonja Ban in Sabrina
Stubner, so se tokrat v Kitzbühlu srečale z
močno okrepljeno ekipo Young Birds Kitzbühel/Salzburg, kjer so od lanskih igralk ostale le
štiri. Kanadčanke in tri izmed najmočnejših
avstrijskih reprezentantk so diktirale igro ter
porazile lanske prvakinje s 6 : 1.
Ne glede na sorazmerno visok poraz pa je
bila tekma izenačena, Kranjčanke pa so zgrešile tri stoodstotne priložnosti.

Cicibanove urice v
vrtcu Mehurčki
Tudi letos bodo v vrtcu Mehurčki Cicibanove urice za otroke starejše od 4 let. Prvič
se bomo srečali v sredo, 7. oktobra, ob
16.30. Za prijavo otrok in dodatne informacije lahko pokličete na tel.: 041/277 925
(Jana).
Lepo vabljeni! Jana Dolenc

28

tem tekmovanju, saj je zelo pomlajena osvojila 6. mesto. Za ekipo
so igrali: Jan Gantar, Maja Nadvešnik, Samo Kralj, Bine Brank.
DRŽAVNO
PRVENSTVO
ČLANIC. Tekmovanje je bilo na
Otočcu od 9. do 16. avgusta.
Uspešno so nastopile mlade igralke: Maja Nadvešnik je osvojila 9.
mesto. Manca Kralj je osvojila 10.
mesto. Laura Unuk je osvojila 11.
mesto.
PTUJ OPEN. Tekmovanje je
bilo na Ptuju od 2. do 9. avgusta.
Zelo uspešno je nastopil mladinec
Jan Gantar, saj je v močni mednarodni konkurenci osvojil odlično 7. mesto.
EVROPSKO AMATERSKO PRVENSTVO. Tekmovanje je bilo v Pardubicah na
Češkem od 24. julija do 2. avgusta. V konkurenci preko 1300 šahistov je nastopilo 14 mladih igralcev. V skupini CZECH OPEN 2009 –
ČEŠKA PODNIKATELSKA POJIŠTOVNA
OPEN – C RATING OPEN 2200, nastopilo je
215 igralcev, Blaž Debevec je osvojil 39. mesto, Jan Gantar 64. mesto, Sebastijan Markoja
162. mesto, Samo Kralj 163. mesto. V skupini
CZECH OPEN 2009 – KONTAX OPEN – E
AMATEUR OPEN 1800, nastopilo je 190
igralcev, Jan Zajc je osvojil 2. mesto, 15. mesto
Bine Brank, 24. mesto Tilen Lučovnik, 44.

mesto Teja Vidic, 49. mesto Manca Kralj, 54.
mesto Laura Unuk, 57. mesto Caterina Leonardi, 62. mesto Tine Zajc, 95. mesto Domen
Založnik, 105. mesto Peter Zakšek. Teja,
Manca in Laura so bile 4. do 6. najboljše ženske na tem turnirju in najboljše v skupini mladih igralcev do 12 leta starosti.
KVALIFIKACIJE ZA ČLANSKO DRŽAVNO PRVENSTVO. Tekmovanje je bilo
na Otočcu od 7. do 12. julija. Uspešno so nastopili naši igralci, ki so v konkurenci 62
igralcev osvojili: 14. mesto Blaž Debevec, 22.
mesto Jan Gantar, 26. mesto Samo Kralj, 41.
mesto Tone Trebušak, 44. mesto Manca Kralj,
45. mesto Maja Nadvešnik.
Franc Poglajen

VAŠA PISMA

S
TV+ na TVČe se zdi naslov še tako dvoumen, je resničen in kaže razpoloženje občanov ob gledanju sedanjega programa, ki ga predvaja novi
operater – po napisu sodeč – M lokalna televizija.
Svoj čas smo imeli lastni, lokalni TV
program, ki je bil odsev dogajanja v občini;
zabeležil je politična, družbena in društvena
dogajanja doma, pred domačim pragom v
naši občini.
TV+ je bil naš, prirasel nam je k srcu in
ponujal je vsebine, ki so bile obče koristne
in odsev stanja v naši občini. Bil je program, ki so ga prebivalci večkrat odprli in
bili z njim večinoma zadovoljni. Poleg občinskega glasila Aplenca je prinašal domače
vesti ali po dogodkih (post festum) predvajal
posnetke domačih prireditev. Čas, ki je ostal
na razpolago, je bil zapolnjen z vsebinami,
kjer je bilo za vsakogar nekaj. Slika je bila
od začetka sicer res nekoliko slabša, a se je
po približno enem letu izboljšala do dobre.
In kaj nam ponuja novi operater? Kot prvo
– slabo sliko na ekranu, kjer sneži podnevi
in ponoči; tudi v najbolj vročih dneh. Če pa
slika že je, je vsebina taka, da naše občane

prav malo zanimajo seje občinskih svetov v
Škofji Loki ali v Tržiču, komercialna sporočila, ki našo občino prav malo zadevajo, pogovori z ljudmi o problemi naših sosedov.
Kot da nimamo problemov tudi v naši občini;
kot da se v naši občini čisto nič več ne dogaja. Za glasbeni program bi stežka sodil, da je
naravnan tako, da je »za vsakogar nekaj«.
Skratka, program je tak, da ne zasluži sredstev, ki jih zanj plačuje nekdo v naši občini.
In na koncu vprašanje za upravljavce
KOMOK: Kakšna merila so upoštevali za
izbor operaterja? Je upravni odbor zadnje
čase kaj razpravljal o tem, kaj je s programom, ki so nam ga »zrihtali«?
No, če sem nekoliko zloben, še najboljši je
del programa, ki se velikokrat kaže cenjenemu gledalstvu: štiri črne pike na desni in ena
rdeča pika na levi, povezane s črto, ki se nikjer ne začne in nikjer ne konča!
Naj bo dovolj. Primeren bi bil odgovor
odgovornih za ponesrečen poskus izbire
operaterja, ki se naših občanov usmili le s
prenosom (ali posnetkom) seje občinskega
sveta.
Tone Ogorevc
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PGD Komenda med počitnicami
NAPOVEDNIK
- MePZ Komenda v Cankarjevem domu – 1. oktobra ob 17. uri bodo najboljši
pevski zbori upokojencev Slovenije nastopili v Cankarjevem domu. Komendski zbor
bo zastopal Gorenjsko.
- Balinanje na Podborštu – Od 2. oktobra Balinarska sekcija DU Komenda organizira vsak dan v oktobru, novembru in decembru rekreacijsko tekmovanje na
balinišču na Podborštu
- Jesenski sejem – Od 2. do 4. oktobra
bo v Komendi tradicionalni Jesenski sejem.
- Oktoberfejst v Komendi – Tradicionalna prireditev bo na hipodromu v Komendi od 16. do vključno 18. oktobra.
- Pohod Katarina-Grmada – 3. oktobra
se bodo pohodniki DU podali na pohod
Katarina - Grmada, zbor bo pri Kralju v
Mostah ob 8.30.
- Regijsko tekmovanje starejših gasilk
in gasilcev – Na hipodromu v Komendi bo
v soboto, 10. oktobra, za začetkom ob 9.
uri tekmovanje starejših gasilk in gasilcev z
območja Regije Ljubljana III.
- Srečanje pri mlinčkih – V soboto, 10.
oktobra, bo pri mlinčkih tradicionalno
srečanje upokojencev DU Komenda in sosednjih društev. Zbor bo ob 8.30 pri cerkvi
v Suhadolah.
- Osrednja svečanost ob Dnevu spomina
na mrtve bo v petek, 23. oktobra, ob 11.
uri pri osrednjem spomeniku NOB v Komendi.
- EL-TT odbojkarska liga – V športni
dvorani v Komendi bo v soboto, 24. oktobra, s pričetkom ob 15. uri EL-TT odbojkarska liga.
- Kostanjev piknik – V nedeljo, 25.
oktobra, z začetkom ob 14. uri bo na Križu
pri bajerju letošnji kostanjev piknik v organizaciji TD Komenda.

Za zadnje dejanje pred počitnicami smo članice
organizirale »mokro vajo« za vse naše ženske
desetine. S tem smo našim moškim kolegom
dokazale, da tudi na nas lahko računajo. Ob
koncu vaje smo vsem članicam in mentorjem
ob manjši pogostitvi razdelile ročno poslikane
majice z gasilskim motivom. Z ročno poslikanimi majicami smo že drugič na počitnice pospremili tudi vso našo gasilsko mladino. Med
počitnicami smo se udeleževali le pogrebov
naših preminulih članov.
PGD TOPOLE je 22. avgusta organiziralo
tekmovanje v vlečenju B cevi. Tekmovanja so
se udeležile ekipe (dvojice) iz vse Slovenije,
med njimi tudi štiri ekipe članic. PGD Komenda se je tega tekmovanja udeležila prvič in sicer
z tremi moškimi ekipami in eno žensko ekipo.
Letos smo šli na tekmovanje bolj poskusno, pa
vseeno je ena naša ekipa med 31 ekipami dosegla 15. mesto.
Še isti dan popoldne se je šest gasilk in gasilcev
udeležilo slavnosti ob prevzemu novega gasilskega vozila v PGD Veliko Mlačevo. To je
manjše prostovoljno gasilsko društvo, ki je po
lanskih volitvah z novim vodstvom oživelo, člani
našega društva pa so jim pomagali z nasveti. Povabilo na slavnost pa je bila njihova zahvala.
Naš obisk na dolenjskem pa smo morali
predčasno skleniti, saj se je nad Komendo
razdivjala nevihta, na pomoč smo hiteli našim
krajanom, ki jim je voda ali (še huje) kanalizacija zalila kleti. Odstraniti je bilo potrebno nekaj podrtih dreves in primerno označiti luknje
na Glavarjevi cesti.
Že naslednjo soboto je nevihta spet delala
škodo po Komendi. Odstraniti smo korali posledice prvega zemeljskega plazu v Komendi, ki
pa v primerjavi z drugimi zemeljskimi plazovi
po Sloveniji ni vreden omembe. Vseeno pa ga je
bilo treba pospraviti, opozoril pa je, da tudi pri
nas nismo varni pred premiki tal. Kakšno moč

Gasilska
mladina
V jesenskem delu tekmovanj

V zahvalo Bojani Zor
Zelo nas je prizadela žalostna
novica, da nas je v cvetu let
(rodila se je 11. maja 1957,
umrla pa 29. avgusta 2009)
zapustila Bojana Zor, članica
Turističnega društva Komenda od leta 2007. V zahvalo za
predano delo v našem društvu in kot trajni pisni spomin
nanjo ji namenjamo te vrstice, ki jih je napisala ena izmed članic našega društva, s
katero je bil rajna Bojana še
posebej prijateljsko povezana.
»Ni dolgo tega, ko med Bojana Zor
nas si prišla. Bila si polna
energije in idej, humanosti in duhovitosti.

ima voda smo lahko gasilci videli na objektu,
kjer je voda dvignila veliko podzemno cisterno
s kurilnim oljem. Pokrov in ključavnico na njem
je kar odlomilo. K sreči ni prišlo do onesnaženja
s kurilnim oljem, le veliko vode smo prečrpali.
5. septembra se je 6 naših članic z ekipo
Ljubljana regija III že tretjič zapored udeležilo
mednarodnega gasilskega tekmovanja v LUTVERCIH pri Gornji Radgoni. Poleg naše ekipe
so se tekmovanja udeležile tudi članice A iz
PGD Studenec. Med potjo na tekmovanje smo
obiskale tudi poklicno gasilsko brigado v Celju,
ki se lahko ponaša z edino poklicno gasilko v
Sloveniji. Naš obisk se je predčasno končal, saj
so gasilci odhiteli na intervencijo. Naši člani pa
so se isti dan udeležili tekmovanja v spretnostni vožnji z gasilskimi vozili v Preddvoru.
Mihaela Poglajen

Hvaležni smo ti za prostovoljno pomoč pri različnih prireditvah. S
smehom in prijazno besedo si nam popestrila
mnoga družabna srečanja. Žal se je zate življenjska pot vse prehitro
končala. Bojana, pogrešali te bomo! Naš korak
se ne bo več družil s tvojim, naša beseda ne bo
več našla odmevov v
tvoji; ostal bo le dragocen
spomin na našo skupno
prehojeno pot.«
Člani in članice Turističnega
društva Komenda

Spomladanski del smo sklenili z letovanjem, potem pa odšli na počitnice. Otroci
so se spočili od nas mentorjev, mi pa od
njih.
Z gasilskimi vajami smo pričeli zadnji
teden avgusta. 29. avgusta je bilo razpisano
tekmovanje GASILSKI NOGOMET, ki ga
spomladi zaradi vremena nismo mogli izpeljati. Tudi tokrat z vremenom nismo
imeli sreče in smo tekmovanje na sredini
prekinili; nadaljevali smo v nedeljo, ko je
bilo vreme bolj prijazno. Naša mladina,
predvsem mladinke in pionirke, se je zopet
izkazala. Osvojili smo dve zlati medalji,
dve srebrni medalji in dva četrta mesta in
tako že četrtič zapored osvojili tudi skupni
prehodni pokal. Bravo naša gasilska mladina! Sedaj pa že vneto treniramo za tekmovanje »rolanje po gasilsko«
Mihaela Poglajen
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Poletje le ni bilo preveč kritično
Vsaj v naši občini ne. Ob ugotovitvi, da je bilo
samo 24. avgusta v državi pri poostreni kontroli ugotovljeno 2.850 kršiteljev prometnih
predpisov zaradi prehitre vožnje, so policisti
na območju delovanja Policijske postaje Kamnik zabeležili dokaj nizko število kršiteljev.
Bolj so bili opazni tisti, ki so zaradi vinjenosti
za volanom morali na »hlajenje«. Takih primerov je bilo v avgustu šest.

Usodni ovinek
Da je nedelja namenjena sprostitvi, je mislil
23-letni voznik motornega kolesa Suzuki AN150, ki je v nedeljo, 23. julija, »rezal« nepregledne ovinke na Mlaki in pri tem oplazil
osebni avto 23-letne voznice iz okolice Komende. Ob zagovoru pri pristojnih organih pa
se bo moral odrezati vsaj tako hrabro kot na
cesti, da ne bo hujših posledic za njegov žep.
Bil je tudi brez ustreznega vozniškega dovoljenja.

Je bil na delu
okoljevarstvenik?
Varuhi okolja skrbijo za varstvo narave in
opozarjajo na svetlobno onesnaženost nočnega
neba. Njihova skrb in delovanje sta vsekakor
hvalevredna in koristna. Tega pa najbrž ni imel
v mislih tisti, ki je v nočnih urah podrl drog
javne razsvetljave na Križu. Sledi, ki jih je
pustil, prepoznavajo samo neko črno snov,

Spomin je tisto
kar ostane
in nam pomaga
celiti rane.
V SPOMIN
Te dni mineva pet let, od kar nas je zapustil
dragi mož, očka in dedi

najbrž gume motornega vozila. Režijski obrat
občine je poskrbel, da je bil kandelaber še isti
dan dopoldne postavljen na svoje mesto.

Postrezi si sam – plačal
bo kdo drug
Tako si je 16. avgusta najbrž mislil doslej še
neznani voznik, ki je na bencinskem servisu
OMV Potok napolnil svoje žejno vozilo FordMondeo zelene barve. Pa se mu taka kalkulacija najbrž ne bo izšla, ker je odpeljal, ne da bi
gorivo tudi plačal. Podana bo kazenska ovadba,
pa ga bo kazen najbrž izučila, da to ni pošten
način točenja goriva.

Življenje naše je kot knjiga,
za listom list,
za dnevom dan…
Nihče ne ve, kdaj bo roman,
kdaj bo končana zadnja stran.
ZAHVALA
Nenadoma nas je v 66. letu zapustil naš
dragi mož, oče, dedi in tast

Voda je neustavljiva
Močno deževje je 29. avgusta povzročilo
poplavo v kletnih prostorih na Klancu, kjer je
voda uničila zamrzovalno skrinjo, peč in različne aparate. Ovadba zoper storilca ne bo podana.

Posojeno naj bi se vrnilo
Pa ne mislijo vsi tako. Tudi še neznani storilec je v času hudega deževja (29. avgusta) z
gradbišča v Suhadolah odtujil 100 m kabla, ki
ga misli najbrž uporabiti za svoje potrebe. Bomo videli, kako bo to posojilo opravičil na
pristojnem sodišču.
Tone Ogorevc
Jesen je tu. Ceste so polne šolske mladine,
SPVCP je v naši občini poskrbel za varne
poti v šolo. Vsaj na začetku šolskega leta.
Ves čas pa smo za varne poti in varnost na
prometnih površinah dolžni skrbeti vsi
udeleženci v prometu. Megleni in kratki
dnevi – smo dovolj ozaveščeni, da bomo v
večernih urah nosili svetla oblačila in odsevnike (kresničke), da se bomo vozniki
zavedali, da je vožnja po spolzkih cestah
nevarnejša in terja večjo koncentracijo kot
v letnem času? Vse to je pred nami – prilagodimo naše vedenje na cestah vremenskim
razmeram – vozimo pametno!

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
Svojcem se opravičujemo in zaradi napake
pri objavi 31. julija Zahvalo objavljamo še
enkrat.
Uredništvo

Odšli so...
Milan Stipič, rojen 29. 12. 1934, Gmajnica
69, star 74 let
Matilda Urbanec, rojena 20. 2. 1929,
Moste 29, stara 80 let
Andrej Plevel se opravičuje go. Ljudmili Lampič.

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.

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

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

FRANC RIHAR
Hvala vsem, ki se ga spominjate in prižigate sveče.
Avgust 2009
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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 10 bo izšla
30. oktobra 2009
Gradivo za objavo oddajte
do srede, 14. oktobra 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
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Poslovna

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

Spalnic in vzmetnic

Modernih dnevnih sob
Sob za mlade

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

Možnost:
x
nakupa na obroke
x
brezplanega prevoza
x
brezplane montaže
x
raunalniškega izrisa
x
strokovnega svetovanja
x
rednih in izrednih popustov
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Poletni utrinki II
Predah med zadnjo in današnjo številko Aplence je bil počitniško dolg. Vendar nismo samo
počitnikovali. Ob pripravah prve jesenske
Aplence smo spremljali različna dogajanja in
nekatere »poletne utrinke«. Izbrali smo jih za
zadnjo stran.
- Na obisku ob 35-letnici so bili predstavniki
Slovenskega društva Planika, ki mu je občina
pred leti ponudila prijateljsko roko sodelovanja. Ženske predstavnice so ob prihodu, ko je
župan s sodelavci gostom predstavil in razkazal
občino, spraševale predvsem po Slavku Poglajnu, ki je bil zadržan. Pred leti je namreč
prav on največ delal na navezavi teh stikov.

liti" klopi
1. septembra so začeli "gu

No, popoldne je prišel od gasilcev.
• Gasilci pa so nazdravili tudi visokemu jubileju častnega poveljnika
nekdanje GZ Kamnik, v katero so bili
povezani tudi gasilci vseh treh društev
iz današnje občine Komenda. V Nevljah pri Kamniku so čestitali Jožetu
Berlecu za 90 let.
Obisk iz Slovenskega društva Planika iz Švice
• 39. obletnico Dnevov narodnih
niih
noš (pobuda zanje je bila rojena v
Komendi) so z nastopom obeležili
ili
tudi plesalci folklorne skupine DU
U
Komenda.
• Najmlajši občani so prvič prestoopili prag šole; niti sanjalo
o
se jim še ni, kaj pomeni
n
ni
devetletno »drgnjenjee
klopi«.
• Veselili smo se (ss
tremi nagrajenimi dru-žinami) tudi na Čarob-nem dnevu v arboretumu.
Dočakali so tudi Slavka
Poglajna
• In, na uho nam je prišel
riššeell
slovesen dogodek, da smo
se potem pridružili čestitki za praznik Ivanke Šinkovec, ki je edina dvakratna dobitnica naše
ČEBELE doslej.
Andrej Žalarr

Pozdrav iz 90 vodnih brizgaln

menda v Kamniku
Narodne noše FS DU Ko

Skupni posnetek s člani GZ Komenda

Praznik Ivanke

Šinkovec

Čarobni dan v arboretum
u

