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V rekordno kratkem času zgrajen
Uradno ga bodo slovesno odprli za ogled v torek, 8. decembra, ob 11. uri.
Vse skupaj se je pravzaprav začelo z napovedjo v 7. letošnji številki Aplence, da nas čaka
rešitev varstva za 50 otrok z morebitno s postavitvijo začasnega montažnega vrtca pri obstoječem vrtcu Mehurčki v Komendi. Junija, na
25. redni seji občinskega sveta, je bilo odločeno, da bomo v občini pomanjkanje prostora
reševali z montažnim vrtcem.
V občinski upravi z direktorjem, s sodelovanjem podžupana, vodstva šole in vrtca je stekla
akcija in do sredine julija so bili pridobljeni
potrebni projekti za gradbeno dovoljenje, ki je
bilo izdano v začetku septembra. Hkrati so

Začelo se je 14. septembra s pripravljalnimi
deli

Konec septembra so bili zgrajeni temelji

Sestavljanje po sistemu lego kock. V severni
Avstriji je firma Acront s 333 mobilnimi enotami
zgradila šolo, v Sibiriji pri – 53 stopinj C vrtec
iz 124 enot…
potekali javni razpisi za najem in montažo
vrtca in 14. septembra so se začela gradbena
dela s tako imenovano komunalno infrastrukturo (priključki, temeljenje in streha objekta)
ter oprema vrtca (pohištvo, igrala, ležala,
ipd.).
Konec oktobra pa se je začela velika akcija
nameščanja 19 tako imenovanih mobilnih, ki je

Notranjost ene od mobilnih enot bodočega
vrtca

Devetnajst mobilnih enot firme Acront d.d.
Gornja Radgona je 3. novembra začelo dobivati ostrešje…

Dvigalo Prangl, kakršnih ima ta avstrijska firma prek 500 in lahko dvigne in prenese 40 ton težak
tovor, je 29. oktobra upravljal Vladimir Ahej in postavil 19 mobilnih delov na temelje.
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… in 7. novembra imelo streho.
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vrtec v Komendi

Med tehničnim pregledom…

rekoč točno po načrtovanem in skorajda po
napovedanem programu,« ugotavlja Ivan
Kenda, direktor občinske uprave. »V začetku
novembra je izvajalcem še najbolj nagajalo
vreme, pohvala pa velja Upravni enoto Kamnik, ki je tehnični pregled opravila takoj po
končanih delih.«
In koliko je veljala takšna rešitev varstva za
štiri oddelke po 14 otrok v vsakem? Za prevoz,
montažo in triletni najem z možnim podaljšanjem bo občina odštela Arcontu d.d. iz Gornje
Radgone v treh letih 118.000 evrov. Mesečni
najem znaša 2.388 evrov oziroma v treh letih
okroglo 86.000 evrov. Za notranjo opremo je
poskrbelo podjetje Atlas iz Ljubljane v vrednosti 47.500 evrov. Ta oprema pa bo tudi kasneje,
po končanem najemu, ostala vrtcu. Za gradbena
dela z izvedbo priključkov za vodo, kanalizacijo, meteorno vodo in elektriko, vgradnjo teme-

… si je dela in opremljanje v spremstvu podžupana ogledal tudi župan.
bila končana 9. novembra. Sledil je 13. novembra tehnični pregled, 16. novembra pa so prišli
vrtec prvi otroci skupaj s starši. Ker so v novem
delu vrtca najmlajši otroci iz 1. skupine, so v
uvajalnem obdobju v vrtcu navzoči tudi starši.
In počutje? Pohval ni manjkalo, začudenj,
da je moč na tak »gradbeni« način zagotoviti
tako prijetno počutje, lep izgled vrtca s streho,
prijaznost, urejena okolica, lepa notranjost z
različnimi barvnimi kombinacijami opreme,
talnih oblog, velikih steklenih površin in velikih prostorov…; vse prijetno, ki deluje tako
usklajeno in domače.
»Gradnja z rešitvijo pomanjkanja prostora
za sprejem najmlajših v vrtec sta potekala tako

V ponedelek, 16. novembra, so prvi otroci s
starši prišli v novi vrtec.
ljev, streha, ureditev okolice (postavitev ograje,
tlakovanje), za kar je bilo potrebno opraviti
tudi vse teste in meritve, je bilo potrebno zagotoviti 54.000 evrov. 15.000 evrov pa veljala tako
imenovana dodatna dela (zunanja ureditev,
cvetlična korita, dodatni jaški, travna ruša, do-

Po končanih delih smo naredili še skupinski posnetek tudi z domačimi izvajalci. Glavni izvajalec
je bil TGM Kosirnik s.p., soizvajalci pa so bili Bobnar Marjan s.p.- temeljenje, Plevel Andrej s.p.
- ostrešje, Sodnik Zoran s.p.-krovstvo, Ravnikar Marko s.p. - zunanja ureditev, Škrlj Andrej s.p.
- vodovod in (ni na sliki) Vodlan Stanislav s.p. – elektroinstalacije.

datna elektro zaščita, dodatna napeljava za varovanje, dodatna napeljava za požarno varnost).
V vseh zneskih pa je vštet tudi davek.
Zanimiva je primerjalna ugotovitev. Vrtec,
kakršnega ima sedaj občina za 56 malčkov, je
veljal 234.500 evrov z davkom. Klasična izgradnja z vsemi naštetimi vgradnjami, ureditvami in opremo pa bi veljala petkrat do šestkrat
toliko, trajala pa bi neprimerno dlje.
Ta pomemben za najmlajše in starše in
velik dogodek za občino in otroško varstvo v
njej bodo slovesno obeležili v torek, 8. decembra, ob 11. uri v novem vrtcu v Komendi. Lepo povabljeni.
Andrej Žalar

Srečanje
s starši
V četrtek, 5. novembra, so predstavniki vrtca
Mehurčki in občine Komenda povabili na
predstavitveni sestanek v vrtec starše, katerih
otroci bodo sprejeti v nove oddelke vrtca 16.
novembra. Zvedeli so, da bodo otroci v štirih
novih oddelkih.
Starši so se seznanili tudi s programom vrtca
in vzgojiteljicami. Opozorili so jih na vloge za
znižano plačilo vrtca in s plačilom na podlagi
lestvice, ki starše razvršča v plačilne razrede
na podlagi prihodkov na družinskega člana.
Vloge za znižano plačilo vrtca oddajo starši na
občino Komenda. Tisti, ki imajo v vrtcu več
kot enega otroka, plačajo vrtec samo za enega
(najstarejšega), za ostale otroke pa so oproščeni plačila. Morajo pa ti starši poleg vloge za
znižano plačilo vrtca oddati tudi vlogo za
oprostitev plačila. Obe vlogi sta na spletni
strani občine, Ministrstva za šolstvo in šport,
na državnem portalu E-uprav in v knjigarnah.
Pomembna novost, s katero so bili starši seznanjeni na predstavitvenem sestanku, je bilo
pojasnilo, da jim pri uveljavljanju znižanega
plačila ni več potrebno k vlogi priložiti dohodninskih odločb za družinske člane, ki so zavezanci za plačilo dohodnine v RS. Te podatke
bo namreč občina sama pridobila po uradni
dolžnosti od davčnega urada RS.

Starši so se seznanili 5. novembra o sprejemu
otrok v novem vrtcu.
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Župan Tomaž Drolec

Rešili smo varstvo
najmlajših
Bomo pa na tem področju še nekaj časa razdrobljeni. – Občina
Komenda ima v Domžalah enake pravice kot občine Domžale,
Kamnik, Mengeš in občina Trzin.
V zadnji, novembrski številki Kamniških novic
so občani Komende prebrali na strani »Na
kratko iz Domžal« v odgovoru Andreja Bokana, vodje Oddelka za komunalne zadeve Občine Domžale, ko je odgovarjal občinskemu
svetniku Domžal: »Občini Komenda je omogočeno, da odvaja odpadne vode v Centralno
čistilno napravo (CČN) na podlagi začasnega
dogovora. V lastniški strukturi javnega podjetja in komunalne infrastrukture pa ni udeležena.«
Na to razlago se je odzvalo več občanov
Komende mi pa smo župana Tomaža Drolca
zaprosili za pojasnilo:
Kakšen položaj pravzaprav ima občina
Komenda, saj so občanke in občani Komende še v časih, ko so bili še v občini Kamnik,
prav tako plačevali k izgradnji čistilne naprave?
»Odgovor vodje domžalskega oddelka za
komunalne zadeve domžalskemu svetniku v
Kamniških novicah ni verodostojen; torej napačen in je medijska dezinformacija. Občina
Komenda je namreč v lastniški strukturi javnega podjetja CČN Domžale- Kamnik udeležena
že vse od sprejetja delitvene bilance, res pa je,
da nam občina Kamnik ni priznavala tudi lastništva infrastrukture znotraj centralne naprave. Vendar pa je zaplet že nekaj časa razrešen,
ker je okrajno sodišče na prvi stopnji pritrdilo
naši zahtevi, da je občina Komenda upravičena
do lastnine tudi infrastrukturnih objektov znotraj CČN; odločitev je tudi že pravnomočna.
Sicer pa nam je Računsko sodišče že pred
dvema letoma priznalo, da velja pravice in
obveznosti pri infrastrukturi in upravljalcu
smiselno razdeliti po načelu prispevanja. Drugače povedano, sodišče je pritrdilo, da smo
občanke in občani občine Komenda že takrat,
ko smo bili še v občini Kamnik, prispevali k
izgradnji čistilne naprave, kar je tudi osnova za
priznanje našega vložka.
Občina Komenda je torej od sredine oktobra
uradno solastnica na premoženju in s tem na
infrastrukturnih objektih in napravah ter sredstvih, ki so v upravljanju Centralne čistilne
naprave Domžale-Kamnik d.o.o. To pa tudi
pomeni, da imamo povsem enake pravice kot
občine Domžale, Kamnik, Mengeš in občina
Trzin.
Zato bomo na razlago vodje domžalskega
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oddelka poslali objavo za odgovor s pojasnilom tudi Kamniškim novicam.«
No, v občini pa smo bili v zadnjih tednih
priča nedvomno še veliko bolj pomembnim
dogajanjem. Reševali in rešili smo pomanjkanje prostorov za varstvo blizu 50 malčkov
v vrtcu. Kako ste zadovoljni z rešitvijo?
»Država je občine pripeljala s svojimi zahtevami v položaj, ki ga malo katera občina lahko
obvladuje. Od primerne porabe, sestavljene
predvsem iz odstotka dohodnine naših občanov, davkov na nepremičnine in nekaterih
drugih občinskih dajatvenih prihodkov, dobimo v občini okrog 2,5 do 3 milijone evrov na
leto. Ta znesek naj bi zagotavljal opravljanje
vseh nalog, ki jih imamo glede urejene oskrbe
z vodo, izgradnjo kanalizacije, obnovo oziroma vzdrževanje cest, varnih poti v šolo in nenazadnje tudi dve najpomembnejši nalogi oziroma občinski obveznosti, ki sta po obsegu in
znesku na prvem mestu.
To sta skrb za šoloobvezne otroke in skrb
za predšolsko varstvo in vzgojo. Ti dve nalogi namreč pobereta najmanj dve tretjini vseh
sredstev, ki nam jih država dovoli pobrati v
občinsko blagajno v okviru primerne porabe.
Za dodatno ponazoritev naj navedem, da znaša
subvencija občinskega proračuna za otroško
varstvo letno okrog 1milijon €. Kje pa so potem še vse ostale investicije?
To je prav, da vsi skupaj vemo. Kar pa zadeva reševanje letošnjega pomanjkanja prostora
v vrtcu pa z zadovoljstvom poudarjam izredno
osebno in nedvomno tudi širše zadovoljstvo v
občini. Dogajanje z reševanjem varstva bi poimenoval za zelo pomembno in izredno spretnost ter zavzetost podžupana Mirka Kepica,
direktorja občinske uprave Ivana Kende z odgovornimi v upravi, šoli in vrtcu pri razreševanju težav, v katerih smo se znašli na začetku
šolskega leta zaradi zagotovitve varstva najmanjših občanov. Po sprejetju predlaganega
ukrepa občinskemu svetu za tako imenovano
mobilno rešitev potrebnega prostora za štiri
oddelke otrok je v izredno kratkem času zrasel
dobesedno zavidanja vreden objekt. Na začetku, priznajmo, ni manjkalo dvomov o postavitvi montažnega vrtca; deloma staršev in občanov nasploh. Danes smo lahko vsi zelo
zadovoljni, saj objekt že daje organizirano
varstvo najmlajšim.

V 16 vzgojno varstvenih oddelkov vrtca v
občini so sedaj vključeni v varstvo 303 otroci.
To pomeni, da imamo v organiziranem varstvu
tri četrtine otrok v občini. Za primerjavo naj
spomnim, da smo pred enajstimi leti, ko smo
postali samostojna občina, imeli varstvo za
otroke v petih oddelkih. To kaže na izredno
povečanje v tem času.«
Kako pa kaže varstvo najmlajših v občini
v prihodnje?
»Zaradi trenutno precej razdrobljenega varstva v občini ne moremo biti zadovoljni. Že
pred časom smo načrtovali celovito organizirano varstvo na enem prostoru in sicer v
18-oddelčnem vrtcu v Mostah. Pridobili smo
že zemljišče zanj. Med načrtovanjem in izborom projektanta pa smo pri iskanju in pridobivanju potrebnih soglasij za gradbeno dovoljenje naleteli na oviro. Zavod za vode je izgradnjo
takšnega, za občino prepotrebnega 18-oddelčnega vrtca, pri izdaji soglasja pogojeval z obvarovanjem pred vodo zaradi možnih poplav
oziroma z izgradnjo vodnega zadrževalnika na
Tunjici.
Tako smo se morali odločiti za nekaj časa za
drugačno rešitev. Pospešeno poteka izdelava
načrtov za prizidek pri šoli v Mostah, kjer naj
bi bil na vzhodni strani šolskega poslopja
zgrajen enak objekt, kot je bil zgrajen pred
desetimi leti na zahodni strani. Novi objekt bi
potem za nekaj časa omogočil organizirano
varstvo in kasneje tudi šolskemu izobraževanju.
Problem varstva, in tudi šolskega prostora,
pa s tem še ne bo rešen, zato načrtujemo štiri
oddelčni vrtec v Medgeneracijskem središču v
Komendi. Še enkrat pa poudarjam, da to ne bo
trajna rešitev. Takšna bo namreč le v načrtovanem 18-oddelčnem vrtcu v Mostah. Šele takrat
bomo tudi lahko sedanji vrtec ob šoli v Komendi umaknili in tako omogočili normalen
nadaljnji razvoj devetletke.
No, ampak tokrat ob zahvali vsem, ki so omogočili tako hitro ureditev potrebnega prostora
za varstvo otrok, vabim starše in vse občanke
in občane, da se zberemo v torek, 8. decembra, ob 11. uri na prijetnem in slovesnem odprtju prostorov novega varstvenega objekta za
najmlajše v Komendi.«
Andrej Žalar
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Asfaltiranja po
Nove zimske
izgradnji omrežja cene

Obvestilo

V delu novega naselja v Komendi že nekaj
časa tam, kjer je bilo zgrajeno plinsko omrežje
in končane priprave za položitev omrežja T2,
potekajo asfaltiranja. Na podlagi dogovora
mora namreč izvajalec gradbenih del po enem
letu izgradnje omrežja vsa cestišča in prekope
preplastiti s finim asfaltom.
Na občini so se odločili, da hkrati preplastijo
in uredijo tudi vse ostale prekope in manjše
razpoke v novem naselju v Komendi, ki so
nastale med polaganjem električnega kabla,
odpravljanju okvar na vodovodnem omrežju,
polaganju javne razsvetljave, posedanju zaradi
prevelikih obremenitev in podobnih razlogov.
S preplastitvami s finim asfaltom po ostalih
naseljih bodo zaradi zimskih nadaljevali v
spomladanskih mesecih.
A. Žalar

Spoštovani!
Sredi septembra letos ste prejšnji lastniki
zemljišč v 2. fazi poslovne cone Komenda dobili obvestilo, da lahko začnete s sečnjo. Trimesečni rok se počasi izteka. Ker se bo predvidoma že čez nekaj dni začela graditi
infrastruktura, Vas prosimo, da sečnjo po možnosti čim prej končate. Vse, ki do 20. decembra letos sečnje ne boste končali, obveščamo,
da imata po tem roku pravico spravila in uporabe lesa Občina Komenda in podjetje Poslovna cona Komenda, d. o .o.
Zahvaljujemo se Vam za sodelovanje in hitro
spravilo lesa!
Komenda, 27. 11.
Tomaž Drolec, Župan Občine Komenda

Na podlagi koncesije opravlja v občini zimsko
službo in vzdrževanje občinskih cest TGM
Kosirnik. Na zadnji seji 19. novembra je občinski svet po pripombah in usklajevanju v
odborih ter na seji sveta potrdil novi cenik za
vzdrževanje cest. S 1. januarjem se bodo dela
za urejanje in vzdrževanje občinskih cest podražila za 2,5 odstotka. Predlog izvajalca je
bil, da bi priznali 5-odstotno povišanje, kar pa
so na seji niso sprejeli.
Župan je svetnike seznanil tudi s potekom
aktivnosti pri gradnji Centra v Komendi. Trenutno v občini čakajo na izdajo gradbenega
dovoljenja. Izgradnja je sicer povezana s prestavitvijo potoka, izgradnjo dveh voznih pasov,
ograje ob potoku. Po napovedi naj bi se v začetku decembra zadeve začele dogajati in na
naslednji seji, kot je poudaril, bo najbrž že
lahko povedal, da je za Center Komenda pridobljeno gradbeno dovoljenje.
Na seji so se svetniki seznanili tudi s pogodbo o pristopu občin širše ljubljanske regije k
sofinanciranju nadgradnje regijskega centra za
ravnanje z odpadki Ljubljana-RCERO Ljubljana. Svečan podpis pogodbe županov občin
bo 15. decembra v občini Komenda.
A. Žalar

prejšnjim lastnikom zemljišč v
2. fazi Poslovne cone

Kanalizacija in njen razvod
V septembrski številki občinskega glasila je župan izjavil, da bo občinskemu svetu predlagal razpis
koncesije za izgradnjo fekalnega kanalizacijskega omrežja, saj si v teh časih občina sama ne bo
mogla privoščiti celotne izgradnje in bi zato izgradnja trajala najmanj pet do deset let.
O tem predlogu je na zadnjih dveh sejah razpravljal odbor za izgradnjo kanalizacijskega
omrežja. Odbor je že avgusta podprl župana ob
razmisleku, da je potrebno opraviti vse potrebne priprave, v nadaljevanju pa tudi razpisno
dokumentacijo, za morebitno sklenitev koncesijske pogodbe. Priprave pomenijo podroben
popis glede zgrajenega kanalizacijskega
omrežja in na podlagi projektov natančno
opredeliti, katere primarne in sekundarne vode
je potrebno v prihodnje zgraditi, da bo občina
Komenda v celoti zajeta v odvajanje odpadnih
vod.
Občinska uprava je v preteklem letu vložila
veliko truda za pridobitev soglasij lastnikov
nepremičnin, kjer bo potekal kanal S. To je
kanal, ki povezuje obstoječo nedelujočo čistilno napravo (nasproti vrtca – pri Žurbijevih) in
kanal v Mostah (pri Kralju). Čistilna naprava
je dejansko pretočna greznica in zato vse fekalne in meteorne vode tečejo v Pšato. Občinska uprava se je zelo prizadevno vključila v
pridobivanje soglasij in ji je konec poletja
uspelo zagotoviti večino le-teh. O zadnjem
soglasju še potekajo dogovori in upajmo, da
bodo kmalu sporazumno končani. Veliko truda

pa je bilo tudi pri državnih soglasodajalcih
(narava, vode, ceste) ob številnih pripombah in
nasvetih o poteku trase. Trasa S kanala je s
pridobljenimi soglasji dobila umestitev v prostor in s tem možnost za pripravo potrebne
projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Kljub prizadevnosti uslužbencev občine so
priprave na izgradnjo S kanala (pridobivanje
soglasij) potekale več kot leto dni. V odboru za
izgradnjo kanalizacije smo večkrat razpravljali
o tem, kako naprej, kako pospešiti postopke
pridobivanja soglasij z obstoječim kadrom, ki
je zaposlen v občinski upravi. Nesporno je bilo
ugotovljeno, da je potrebno poiskati izvajalce
zunaj občinske uprave in nesporno je bilo
ugotovljeno, da v tem mandatu ne bomo uresničili zastavljenih ciljev. Cilj je bil izgradnja
celotnega kanalizacijskega omrežja do leta
2010.
Evropska unija nam s svojo časovnico daje
možnosti, da vsaj do leta 2015 uresničimo svoj
cilj; več kot/ 90-odstotno pokritost občine s
kanalizacijskim omrežjem. Ob delu in času pa
je vse bolj pomemben tudi denar. Večina nas
občuti recesijo. Denarja je vedno manj, kredi-

tiranje občinskih naložb je z zakonom omejeno
in potrebno se je ponovno odločiti za prednostni red. Primarni vod oziroma S kanal in primarni vod od Nasovč do Komende (povezava
na letališče na Brniku), imata nedvomno prednost. Po izgradnji primarnih vodov pa so v
drugem delu tako imenovani sekundarni vodi
povezani na primarne vode.
V celoti je zgrajeno le kanalizacijsko omrežje na Križu. Nanj sicer še niso priključeni vsi
možni uporabniki, trudimo pa se, tudi z opominjanjem, da čimprej pridemo do pričakovanih
priključitev. Odlok o odvajanju kanalščine, ki
ga je sprejel občinski svet, je jasen: na kanalizacijsko omrežje se morajo priključiti vsi, ki
imajo sekundarno kanalizacijo. Izogibanje
priključitvi pomeni prekršek in denarno kazen,
ukrepala pa bo tudi komunalna inšpekcija.
V Mostah, Žejah, Suhadolah izgradnja sekundarnih vodov poteka postopoma in je povezana z izgradnjo novih skupin stanovanjskih
objektov, novih delov obstoječih naselij – vasi.
Tam, kjer so malo bolj zavzeti krajani, je sekundarnega omrežja več, drugje je izgradnja
počasnejša. Velja pa pri tem upoštevati in se
nadaljevanje na naslednji strani
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Dogajanje v Varstveno delovnem centru INCE

Bližajo se praznični dnevi
V Varstveno delovnem centru INCE smo se
vrnili iz zasluženih počitnic in počasi, vendar z
veliko vnemo zakorakali v novo delovno leto.
26. in 27. septembra smo se udeležili Mihaelovega sejma v Mengšu, kjer smo zaposleni in
uporabniki uredili prodajno stojnico z izdelki
naših uporabnikov. Prodajali smo glinene izdelke, slike, lonce za rože iz mozaikov ter
drugo in bili nad zanimanjem mimoidočih in
prodajo zelo zadovoljni. Nasploh smo na sejmu
preživeli lep konec tedna, saj je bilo vreme
čudovito, zelo pestro pa je bilo tudi dogajanje
na sejmu. Zahvalili bi se predsedniku Kulturnega društva Mihaelov sejem Štefanu Borinu,
da nam je spet prijazno omogočil sodelovanje
na sejmu.
V začetku tega leta smo v enoti INCE ZU
pričeli sodelovati z oblikovalcem Urbanom
Magušarjem v projektu Vaja dela mojstra. V
okviru projekta izobražujejo in usposabljajo za
delo z glino invalide in osebe z motnjami v
duševnem razvoju. Projekt se sofinancira iz
Evropskega socialnega sklada v okviru razvojnega projekta za »dvig zaposljivosti ranljivih
družbenih skupin na področju kulture in podpori njihovi socialni vključenosti« v
okviru operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013. V
projekt sta vključena lončarski atelje
Slovenskega etnografskega muzeja
v Ljubljani, v katerem prikazujejo
tradicionalne postopke, izdelujejo
replike in poučujejo ter delavnica in
galerija v Magušarjevi hiši v Radovljici, v katerih po starih postopkih
in recepturah izdelujejo srednjeveško
in sodobno oblikovano keramiko.
Mentoricam iz enote INCE ZU
nadaljevanje s prejšnje strani
zavedati, da je gradnja odvisna od denarja; in
seveda tudi od priključnin na kanalizacijsko
omrežje, ki jo prispevate občani.
Človeški viri (občinska uprava), časovni
okvir (do kdaj bomo gradili kanalizacijsko
omrežje) in finančne možnosti narekujejo premislek, kako naprej. Koncesija, morda javno
zasebno partnerstvo? Kakorkoli že, denarja na
trgu ni, zato prav veliko izbire in možnosti za
pogojevanja ne bo. To sicer ne pomeni, da izbire ni, pomeni le, da smo vsi danes v recesiji in
v veliki gospodarski krizi. Tega se moramo
zavedati in upoštevati pri naših razmišljanjih
in nadaljnjih odločitvah, da kanalizacijsko
omrežje zgradimo do leta 2015 s sovlaganjem
v obliki koncesije, javno zasebnega partnerstva, ali da kanalizacijsko omrežje gradimo
sami, z lastnimi sredstvi (proračun, taksa, priključnina, posojilo) in morda kljub temu ne
uspemo do določenega roka.
Morebitna koncesija, financiranje kanalizacijskega omrežja s ceno storitve, bi pomenila
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pomagajo pri organizaciji lončarskih delavnic
in z informacijami o opremi in materialih. Izobražujeta se na predavanjih in ogledih razstav,
praktična znanja in veščine pa si pridobivata
skupaj z uporabniki v delavnicah, v katerih
skupaj oblikujejo glino. Pri izobraževanju
uporabnikov poteka delo individualno. Nekateri so zelo ustvarjalni, drugi se počutijo varne
v ponavljanju poznanega. Razumeti moramo
okvire njihovih lastnih zaznav in predstav in
jih spodbujati k novemu osvajanju znanj in
veščin. Sodelovanje je obrodilo tudi razstavo
keramike, ki si jo lahko ogledate do 28. oktobra
v lončarskem ateljeju Slovenskega etnografskega muzeja na Metelkovi 2 v Ljubljani.
Mentorici in uporabniki so se udeležili tudi
otvoritve razstave, ki je bila 28. septembra.
Občudovali so razstavljene izdelke, ki so prežeti z očarujočo neposrednostjo in bogastvom
doživljanja sveta, kot je v recenziji zapisala
mag. Breda Jontes, profesorica za likovno
vzgojo na predšolski stopnji na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.
Bližajo se tudi praznični dnevi, na katere se
pospešeno pripravljamo z izdelavo novoletnih

obremenitev občank, občanov, pravnih oseb
na daljše obdobje in s tem bolj enako obremenitev uporabnikov te storitve. Torej bi tudi
tisti, ki so že priključeni, v prihodnje prispevali del cene storitve za vse tiste, ki še nismo
priključeni na kanalizacijsko omrežje.
Ne gre prezreti, da bo morala, navkljub
morebitni koncesijski pogodbi za izgradnjo
in upravljanje kanalizacijskega omrežja, občina prispevati velik delež iz občinskega
proračuna za preostalo komunalno infrastrukturo (cesta, vodovod, javna razsvetljava,…)
Izgradnja kanalizacijskega omrežja, vključitev našega v medobčinsko omrežje, omogočanje priključevanja na kanalizacijsko
omrežje občini Cerklje, so torej vprašanja, ki
terjajo sodelovanje, potrpežljivost, veliko
prizadevnosti in vztrajnosti.
mag. Stanislav Zarnik
predsednik odbora za izgradnjo
kanalizacijskega omrežja

voščilnic in daril. Vabljeni v enoto INCE ZU
v Mostah 88c, kjer si lahko izdelke ogledate,
jih kupite ali naročite. Za naročilo nas lahko
pokličete tudi na telelefon: 01 834 32 66.
Vašega obiska se že veselimo.
Teja Bandel

Pevska
usnjarijada
MePZ DU Komenda je v letošnji jeseni spet
zapel na tradicionalnem srečanju usnjarjev,
tokrat na 26. slovenski usnjarijadi v Mirnu pri
Gorici. S tem prijetnim kulturnim doživetjem
smo pogumno zastavili korak in uglasili grla
za novo pevsko sezono. Skupno z enajstimi
zbori smo sredi glavnega trga v Novi Gorici,
na narodnostno občutljivi Primorski, z Zdravljico potrdili svoje slovenstvo, nato pa smo se
povzpeli na mejno Cerje, od koder smo z veličastnega, še nedodelanega spomenika slovenski zgodovini od naselitve do osamosvojitve,
pojili dušo s pogledom na Jadran, na Furlanijo,
Benetke, Dolomite in idilično Primorsko.
Spomenik je bil ambiciozno zastavljen l. 1992
in bo postopoma dobival muzejsko gradivo
vseh zgodovinskih obdobij, začenši z Brižinskimi spomeniki v prvi etaži.
Na mirenskem Gradu (nekdanje gradišče)
smo v elegantno obnovljeni farni cerkvi občudovali Kraljeve monumentalne podobe Križevega pota in si ogledali likovno razstavo v
Domu duhovnih vaj. Večer pa je na dvorišču
nekdanje tovarne Ciciban pripadal pesmi, ki je
preživela usnjarsko industrijo in jo celo nadgradila z novo energijo, ki postaja obrambna
moč slovenstva, kot je poudaril predsednik
pevske manifestacije Primorska poje.
Naslednje tovrstno srečanje pa se bo pomaknilo kar v Komendo, prihodnjo jesen.
Iva Ogorevc
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POLITIKA – PISMA

Pat
položaj???
Pred dejansko izgradnjo centra Komende, trgovine in stanovanjskih
blokov, je izpostavljeno vprašanje nadaljnje dejavnosti Nogometnega
kluba Komenda. NK Komenda ima klubske prostore v zaključnem delu
hleva, v soseščini Rodea. Lastniške klubske prostore si je v sedemdesetih letih pridobilo takratno Športno društvo Komenda, iz katerega izhaja
NK Komenda, zato so nogometaši vseskozi pričakovali, da nanje občina
ne bo pozabila in da jim bo zagotovila nadomestne prostore.
Občina predlaga začasno (za obdobje 4 let) selitev pod tribuno, ki je
last Konjeniškega kluba Komenda. Pod tribuno bo občina nogometašem
uredila ustrezne prostore za njihove aktivnosti. Konjeniki pričakujejo,
da bo namesto plačila najemnine, občina zanje pridobila gradbeno in
uporabno dovoljenje za pokrito tribuno. Pogodbo za odstranitev hleva je
KK že podpisal, v njej je odstranitev terminsko načrtovana. Bojazen
nogometašev za njihovo prihodnost je zato povsem upravičena. Neuradno je iz vodstva občine prišla informacija, da se dejanska odstranitev
hleva pričakuje do konca februarja, nogometaši pa ob dosedanjih smelih
napovedih občine v zvezi s centrom upajo, da bodo v obstoječih prostorih lahko še vso spomladansko sezono, do začetka junija.
Za preureditev prostorov bo morala občina v proračunu zagotoviti
potrebna sredstva. Ob delitvi denarja za šport je potrebno ponovno razmisliti o bolj pravični delitvi sredstev med kolektivne in individualne
športe. V LDS predlagamo delitev v razmerju 80 proti 20 % v korist
kolektivnih športov. Stroški z ekipo nogometašev, košarkarjev presegajo, v navedenem razmerju, stroške npr. individualnega športnika s področja orientacije, šaha,… Prihranili bi tudi nekaj razpravljanja o namenski porabi proračunskega denarja, namenjenega za šport.
mag. Stanislav Zarnik, LDS občinski odbor Komenda

Poslanski kotiček
Ko se pri svojem poslanskem delu srečujem z občani in občankami
Komende, imam občutek, da so občani in občanke pretežno zadovoljni z možnostmi, ki jih imajo v občini za zadovoljevanje svojih
potreb. Drugačen je vtis v Kamniku. Ob ponedeljkih ob 11. uri me
pred vrati poslanske pisarne v Kamniku običajno čaka že vrsta občanov in občank, ki bi se rada o svojih težavah pogovorila z menoj.
Število takšnih občank in občanov je v Komendi bistveno manjše.
Morda tudi zato, ker je poslanska pisarna v Komendi na Zajčevi
cesti odprta le vsak prvi ponedeljek v mesecu ob 9. uri.
Ker je dopoldanska ura nerodna za tiste, ki so v službah, se odzovem tudi na klice tistih, ki bi se radi srečali z menoj izven tega termina in me pokličejo na moj GSM 031 284 829.
Komendčani ali Komendčanke, ki so se doslej obrnili name, so
imeli redkokdaj zelo zahtevne prošnje. Večino problemov se je dalo
rešiti že z nekaj telefonskimi klici. So pa tudi težje rešljivi problemi.
Občani in občanke pogrešajo večjo trgovino v Komendi, želijo bolj
varen promet na Križu, želijo upočasniti promet na Križu s cestno
oviro za umirjanje prometa itd. Rešitve nekaterih problemov so odvisne predvsem od posluha občinskih funkcionarjev.
Doslej v Komendi še nisem naletela na socialno zahtevne probleme, s kakršnimi se dnevno srečujem v občini Kamnik. V kolikor me
ne bi pot včasih zanesla za lepa pročelja hiš v malo manj urejene
soseske Komende, bi bila prepričana,
da v Komendi ni socialnih težav.
Kljub temu je verjetno v Sloveniji
malo občin, v katerih je skrb za starejše in za mlade družine na tako visoki
ravni, kot je to v Komendi.
mag. Julijana Bizjak Mlakar,
poslanka DZ RS

Obisk naših
poslancev
Konec novembra nas bodo ponovno obiskali poslanci SDS. Na njihovem prejšnjem obisku v Komendi, približno pred dvema letoma smo
jim predstavili bodoči medgeneracijski center in jih prosili, da nam pomagajo pri pridobivanju državne koncesije za dom starostnikov. Obljubili so nam vso podporo in pozneje smo to koncesijo tudi dobili.
V odboru smo razmišljali, kaj bi jim tokrat predstavili in smo se v soglasju z g. županom odločili, da bo to bodoči športni center. Glede na to, da se
zanj prav zdaj delajo projekti in da bo nekje v prihodnjem letu pridobljeno
gradbeno dovoljenje, bomo poslance zaprosili, da nam pomagajo pri pridobivanju nepovratnih sredstev, ki bi nam v tej recesiji še kako prav prišla.
Ta pojekt podpiramo predvsem zato, ker so zanj menda že zagotovljena sredstva, saj gotovo ni smiselno najemati kreditov za stadione. Menimo, da je že čas, da nogometnemu klubu z ozirom na dolgoletno tradicijo in lepe rezultate v zadnjem času omogočimo normalne pogoje za
delo. Seveda pa moramo paziti, da nas ne bo zaneslo.
Pri načrtovanju športnega centra se je govorilo tudi o veliki atletski
stezi, o bazenu itd.
Mislim, da za to še ni čas, niti potrebe, sploh pa ne v današnjih časih.
Raje pustimo še kaj za boljše čase. Pri takem razmišljanju nismo osamljeni, saj je tudi predsednik LDS g.Stane Zarnik na eni od klepetalnic
izrazil mnenje, da tako majhna občina kot je naša atletske steze okrog
nogometnega stadiona ne potrebuje.
Pavel Šmid, predsednik OO SDS Komenda
www.komenda.sds.si; pavel.smid@sds.si

VAŠA PISMA

Oktoberfest, centra,
sredstva EU

To pišem na prošnjo oškodovanih in v lastnem imenu. Na hipodromu se
je pod sejemskimi šotori zopet (drugič) odvijalo tridnevno veseljačenje
– oktoberfest«. Prireditev je kičasta, bučna (tresejo se šipe) in traja pozno v noč - po podatkih policije so imeli dovoljenje do treh ponoči.
Nihče nikomur ne odreka pravice do zabave in druženja, do zaslužka
in politične promocije, a tega ne boste delali na račun zdravja, spanca in
dobrega počutja bližnjih domačinov! Goli legalizem brez etične podlage vodi v anarhijo. Predlagamo vpletenim, da spoštujejo Ustavo,
zakone in ustrezne podzakonske akte, da predvsem poskusijo razumeti
njihov duh in namen, ker nam bo to vsem skupaj omogočilo bolj prijetno
sobivanje in sodelovanje, sicer…
In ko že misliš, da je politika dosegla dno… - pa se spusti še niže.
Toliko evforije, pisanja in govorjenja o medgeneracijskem »središču«,
potem pa financiranje prepustijo banki-zavarovalnici in občinska sredstva namenijo športnemu »centru«. Očitno je predvolilno prilizovanje
naivnim upokojencem in voljnim športnim klubom pomembnejše od
treznega premisleka.
Medtem drago kanalizacijo gradimo po polžje (nerazumno, škodljivo
početje, položnice rastejo), ne favorizira se drugih, primernejših
oblik pomoči, (pol)odprta zunanja igrišča, ni trim steze, večje čakalnice ambulante in obetane trgovine v Komendi od nikoder…
Naj končam s še eno čestitko. Sredstva EU so edini kvaliteten denar
za razvoj. Občina je po prvi slabi izkušnji (cona »Ozka dela«) vrgla
puško v koruzo in župan se je lani poleti na posneti seji OS odrekal tem
sredstvom. Odzval se ni noben svetnik ali svetnica.
Kako tudi? V razmerah, ko občina špekulira z zemljišči, ko OS radodarno odpira nova in nova zazidljiva območja in kasiramo lahek denar,
ko se dela veliko preveč po domače, na črno, na horuk,.., tedaj teh
sredstev ne samo, da ne potrebujemo (ali res?), ampak nam jih tudi
nihče ne bo dal. V tej luči se precej drugače bere psevdorealizem mag.
Zarnika o izjemni razvojni naravnanosti občine.
Stane Močnik
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Učimo se od tistih, ki so boljši od nas
Nemčija je dežela, ki od nekdaj slovi po dobrem in učinkovitem gospodarjenju na vseh
področjih in tako prednjači tudi pri razvijanju
in uresničevanju čim bolj vzdržnih in istočasno
inovativnih modelov za kvalitetno življenje v
tretjem življenjskem obdobju, ko ljudje potrebujemo vedno več oskrbe in nege.
Že kar desetletje in več so domovi za stare
ljudi po principu gospodinjskih skupin, pri
njih splošna praksa, medtem ko se v Sloveniji
o njih pogovarjamo šele zadnje tri leta, a v
praksi ne deluje še nobeden. Zato smo si v organizaciji Zveze Medgeneracijskih društev
Slovenije ogledali v Hildesheimu enega izmed
njih.

Ležanju v bolnišnicah se ljudje izogibamo,
če se le da, čeprav se mu ne moremo vedno
izogniti. Pravzaprav smo lahko še veseli takšne
možnosti, če je pač bolnišnična oskrba nujno
potrebna za naše zdravje. Toda samo toliko
časa, kot je najbolj nujno in nič več. Kaj pa
bivanje v hotelih? Tudi to nam godi samo za
kratek čas.
Zato ni čudno, da je vsak odhod v dom za
stare ljudi stresen, če ne kar travmatičen dogodek, tako za starega človeka, kot tudi za njegove svojce. Preseliti se v okolje, ki nam ni lastno,
ki je podobno bolnišnici ali v najboljšem primeru hotelu, kjer so dnevni obredi povsem
drugačni od tistih, ki smo jih bili vajeni, je
težko že za mladega človeka, kaj šele za človeka, ki ima za sabo mogoče 80 let in več povsem
drugačnih vsakodnevnih izkušenj.
Domovi 4. generacije, po principu gospodinjskih skupin skušajo narediti bivanje v njih
čim bolj podobno življenju, kot smo ga vajeni
v domačem okolju, čeprav tudi tega koncepta
ne smemo idealizirati, ker ima pač svoje omejitve.
Prvi predpogoj za tovrstne domove je, da so
majhni, za 40 do 60 stanovalcev, drugi, da v
njem bivajo pretežno ljudje, ki sicer živijo v
neposredni bližini, oddaljeni največ od 5 do 10
km, da slišijo po možnosti domači zvon, kot
rad večkrat poudari naš župan. Potrebno je
ustvariti takšne prostorske pogoje in pogoje za
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oskrbo in nego, da se bodo stanovalci počutili
približno tako, kot v svojih domovih. Za dosego tega cilja je potrebno na primer 60 stanovalcev razdeliti v manjše skupine po največ deset,
torej v našem primeru v šest skupin. Vsaka
skupina biva v eni gospodinjski skupnosti, v
kateri so okrog skupnih dnevnih prostorov
(kuhinja, jedilnica in dnevni prostor) pretežno
enoposteljne sobe. Vsi obroki se pripravljajo v
skupini, kjer lahko stanovalci sodelujejo pri
pripravi jedilnikov in pri sami kuhi, skrbijo za
svoje osebno perilo, opremijo sobo po svoje,
če so seveda zmožni in če to želijo. Oseba, ki
je odgovorna za bivanje v skupini je gospodinja, ki nadomešča gospodinje v domačem
okolju. Ona je odgovorna v svoji
skupini tudi za organiziranje osebne
higiene in zdravstvene nege.
Vendar v Nemčiji niso ostali samo pri tem modelu skrbi za stare
ljudi, ampak ga v mestu Bielefeld,
ki ima približno toliko prebivalcev
kot Ljubljana, nadgrajujejo s konceptom stanovanj z oskrbo in ki
ga poimenujejo kar Bielefeldski
model. Na razpolago imajo približno 1200 stanovanj, brez tektonskih
ovir in kjer je ljudem, ki to želijo,
nudena oskrba 24 ur. Organizacija,
ki nudi tovrstni servis, ima v svojem
naboru kar 300 različnih vrst pomoči: od gospodinjskih opravil, pa
do najbolj zahtevne zdravstvene
oskrbe. Plačilo teh uslug je različno, nekaj
plačuje občina, nekaj se krije iz zdravstvenega
zavarovanja, potem iz zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, ki ga imajo v Nemčiji vpeljanega
že 10 let, pri nas pa se o njem pogovarjamo že
tudi par let in upam, da ga bo v naslednjem letu
parlament sprejel. Seveda so v seznamu storitev tudi takšne, ki so povsem samoplačniške.
Mesečne najemnine stanovanj so od 4,5 €, pa
do 8 € za kvadraten meter. Odvisno od socialnoekonomskega položaja najemojemalca. V
neposredni bližini tovrstnih stanovanj za oskrbo imajo tudi tako imenovane kavarne, kjer po
principu sosedske pomoči, povsem na osnovi
prostovoljstva, nudijo najprej prostor za druženje in pa tudi možnost opoldanskega kosila.
V obeh primerih, tako v domu za stare ljudi

v Hildesheimu, kot tudi v Bielefeldu, se plačano delo dopolnjuje s prostovoljskim delom.
Vendar imajo v Nemčiji zakon, po katerem
dobijo prostovoljci za več kot 38 opravljenih
ur na mesec, nadomestilo v višini približno
200 €.
Med petdesetimi udeleženci ekskurzije so
bili poleg predstavnikov sedmih medgeneracijskih društev in Inštituta Antona Trstenjaka,
tudi predstavniki Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve, Ministrstva za zdravje,
Obrambnega ministrstva, ki v zadnjem času
posveča veliko pozornost svojim upokojencem
in pa predstavniki Triglava, zdravstvene dejavnosti, naših partnerjev pri projektu Medgeneracijskega središča Komenda. Pestrost udeležencev je verjetno zagotovilo in porok, da se
bodo prakse socialnega varstva starih ljudi iz
Nemčije čim preje in čim kvalitetneje začele
uveljavljati tudi v slovenskem prostoru
Viktorija Drolec
Ekskurzije smo se udeležile štiri članice iz
Medgeneracijskega društva za kakovostno
starost Komenda. Poleg mene še tri kandidatke
za delo v našem Medgeneracijskem središču in
prav je, da se sliši tudi njihovo mnenje:
Človek lahko obide ves svet in povsod se
srečuje s podobnimi problemi, ki se skrivajo za
življenjem. Mladostna moč, radoživost, idealizem; modra starost, zrelost, nebogljenost.
Problemi pa se ne rešujejo povsod enako.
Odvisno je od razvoja družbe, blagostanja,
gospodarske stabilnost, človekovih vrednot,
etičnih in verskih načel.
S starostjo postane človek betežen, osamljen,
neiznajdljiv, bolan, nemočen. Potrebuje občutek varnosti. Občutek, da ni sam, občutek bližine (vse na dosegu roke). Gotovost, da bo
nekdo priskočil na pomoč, ko jo bo potreboval,
oziroma jo bo želel. Potrebuje sočutje, razumevanje, skrb in nego.
Če je v družbi prisotno zavedanje, da se vsi
staramo in da se življenje, starost, staranje ne
meri z leti, pač pa s kvaliteto življenja, je starostnik spoštovan in enakopraven član te družbe.
Obadva primera skrbi za kakovostno starost, ki
smo si jih ogledali v Nemčiji, sta primera dobre
prakse in vredna posnemanja.
Slavka Koželj
Ko pogledam nazaj, so mi najbolj v spominu
ostali v domu za stare ljudi v Hildeseheimu
prijetna kuhinja, ki je bila usmerjena proti
dnevnemu prostoru, tako, da je gospodinja, ki
je bila v enoti kot pomočnica, lahko imela pogled na stanovalce. Ti so ji seveda po lastni
želji in zmogljivosti tudi pomagali. Pa domači
dnevni prostor, ki ni bil nič kaj podoben dnevnim prostorom, kot jih imajo domovi v Sloveniji, pač pa bolj pravi dnevni sobi, ki je z lesenimi »kredencami« in udobnimi »zofami« bolj
spominjala na pravi dom, kot pa na neko ustanovo, v kateri imajo glavno besedo medicinsko
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EKSKURZIJA - OBJAVE
ZDRAVJE

osebje in različni strokovni delavci. Natančno premišljena porazdelitev prostorov me je navdušila. Še bolj pa me je navdušil način, po
katerem se dejavnosti v tem domu odvijajo. Zdelo se je, kot da tu ni
avtoritete, pač pa se odvija soustvarjanje. Tu imam v mislih soustvarjanje med osebjem, ki je v enotah zato, da bi pomagalo in stanovalci
ali uporabniki, ki so tu zato, ker pomoč potrebujejo, ali pač zato, ker
si želijo družbe. Še ene, prav posebne značilnosti, skrbi za stare v
Hildesheimu nisem spregledala. To je bil skupni prostor za nepokretne
na vozičkih z dementnimi na istem, odprtem oddelku. Skupaj prebivajo. Morda bi kdo mislil, da to ni prav, a vendar menim, da jim je s tem
omogočeno bolj dostojno bivanje z več svobode.
Ob vseh informacijah, ki smo jih prejeli, so mi najbolj ostali v spominu poudarki o dobro razviti in organizirani prostovoljski mreži, in o
medčloveški solidarnosti, ki bi jo Slovenija še kako potrebovala. Tudi
v Bielefeldu mi arhitekturna premišljenost in prilagojenost ni ušla izpred oči. Kako je bilo vse premišljeno. Ko smo si ogledali prvi primer
stanovanja po bielefeldskem modelu, smo bili opozorjeni prav na to
funkcionalno prilagojenost. Dvorišče in prestop v stanovanje sta bila
popolnoma izravnana, da osebe, ki so na vozičku, lahko pridejo iz
stanovanja ali obratno. Podobno kot v Hildesheimu so tudi tu imeli
neke vrste gospodinjo, vendar samo v tako imenovanih »kavarnah«,
ki so namenjene bodisi prebivanju svojcev med obiski, ali pa le nekajurnemu varstvu.
Lahko rečem, da je bila ekskurzija zame čudovita izkušnja, saj sem
dobila nov pogled na skrb za stare in delo z njimi.
Ana Remše
Kadar govorimo o starosti, poudarjamo večinoma njene probleme in
negativne strani, ki dajejo nekako negativno podobo o starih ljudeh.
Poudarjamo predvsem manjšino, ki zaradi starostne oslabelosti ali
bolezni ne more samostojno živeti v domačem okolju.
Družbeno vrednotenje starosti temelji večinoma na posploševanju
slabšanja funkcionalnih sposobnosti in obrobju stare populacije, zanemarjeni pa sta zrelost in modrost, ki sta pomembni pri ločevanju stare
generacije od drugih starostnih skupin. Biti dejaven in koristen ne
pomeni zgolj nekaj početi, ampak pomeni posamezniku posebno zadovoljstvo, ki vpliva tako na njegovo fizično kot psihično počutje.
Kot kažejo raziskave (Chopra 1996), so psihološki dejavniki in življenjske izkušnje najpomembnejši za zaviranje staranja. To so: zadovoljstvo pri delu, občutek osebne sreče, srečen zakon (ali zadovoljujoče dolgotrajno razmerje), življenjski red in redno delo.
Kako omogočiti starim ljudem, da lahko kljub starosti, bolezni in
tegobam, ki starost pogosto spremljajo, živijo polno, aktivno v okviru
svojih sposobnosti, in dostojanstveno, smo si lahko ogledali v Nemčiji, v mestih Hildesheim in Bielefeld.
Mojca Šraj

Zakisanost telesa
Pri svojem terapevtskem delu opažam, da je večina ljudi zakisanih. Do tega
pride, ko zaradi nepravilne prehrane, stresa, onesnaženosti okolja in premalo fizične aktivnosti telo samo ni več sposobno z lastnimi mehanizmi uravnavati kislo-bazičnega ravnovesja. S tem je moten potek celične presnove,
posledice pa so številne: utrujenost, pomanjkanje energije, slabša koncentracija in spomin, nagnjenost k okužbam, bolečine v mišicah, sklepih, putika, osteoporoza, prebavne težave, nastajanje sluzi v bronhialnih poteh in
sinusih, povišan krvni tlak, glavobol, celulit in še vrsta drugih težav.
Kislost telesa lahko najlažje ocenimo z merjenjem pH v urinu. Pomagajmo telesu z rednim gibanjem in prehrano, ki ne tvori kislih metabolitov in je bogata z minerali. Priporočljive so bazične kopeli in uživanje
bazičnih mineralov kot dopolnilo. Pozitiven učinek na kislo-bazično
ravnovesje ima tudi čisti sok aloe vere in izdelki, ki vsebujejo alge.
Kandidiaza kot ena od posledic zakisanosti telesa
Zakisano telo je idealen medij za škodljivo razrast glivice kandide.
Tudi jemanje antibiotikov je lahko vzrok za kandidiazo, saj ti poleg
patogenih bakterij uničijo tudi koristne mlečnokislinske bakterije v
črevesju in omogočijo prevlado glivic. Kandida se lahko razmnoži po
celem telesu. Ker izloča aflatoksine, ki še dodatno zastrupljajo naše telo
in delujejo rakotvorno, lahko bolezen postane ne samo neprijetna, ampak nevarna.
Razstrupimo in razkisajmo telo z ustrezno prehrano: uživajmo veliko
zelenjave, izogibajmo pa se sladkemu sadju, izdelkom, ki vsebujejo
sladkor, belo moko, omejimo tudi živalske izdelke. Pomagajmo okrepiti črevesno floro s prebiotiki (sirotka) in probiotiki (izdelki obogateni s
kulturami mlečnokislinskih bakterij).
Pristop k terapiji navedenih težav mora biti celosten, kar pomeni, da
je potrebno odpraviti vzroke in ne le simptome.
Bernarda Valenčič, mag. farm.,
dipl. svetovalka naravnega zdravja

Društva upokojencev
CERKLJE – KOMENDA – VODICE
vabijo na

BOŽIČNO NOVOLETNI
KONCERT S PROSLAVO DNEVA
SAMOSTOJNOSTI
SKUPAJ SE IMAMO FLETNO
V soboto, 26. decembra, ob 19. uri v dvorani Doma v Komendi

Nastopajo
DU Cerklje:

Krvavški planšarji – narodno zabavni ansambel
Dramska skupina – skeč OBISK
Folklorna skupina Strmol
DU Vodice:
Ropotavčki - zabavna glasbena skupina
Korenine - nova skupina Toneta Škarje
Splet starih ljubezenskih pesmi.
DU Komenda: Folklorna skupina
Samo v letu 2009 je imela preko 35 javnih nastopov (tudi v Avstriji in
Italiji). Prikazali bodo Lončarstvo na Komendskem in Splet plesov
ob spremljavi folklornega ansambla
Mešani pevski zbor
V Cankarjevem domu je 1. oktobra letos prejel zlato plaketo kot najboljši
pevski zbor med upokojenci v Sloveniji. Na prireditvi se bo predstavil
z novim programom.
Otroška folklorna skupina AVRIKELJ iz Komende
Združeni ansambli društev Cerklje, Komenda in Vodice
Dvorane v Cerkljah, Vodicah in Utiku so vedno polne, zato pričakujemo, da jo boste obiskovalci napolnili tudi v Komendi.
Režiser VALTER HORVAT

VSTOPNINE NI - PROSTOVOLJNI PRISPEVKI
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Z glavo na zabavo ali

Malo nenavaden naravoslovni dan
Lahko bi napisali kak drug,
tudi ustrezen izraz z prireditev, ki je bila 2. oktobra v
dvorani Kulturnega doma v
Komendi in se je nadaljevala
pred Osnovno šolo. Po
mnenju Sveta za preventivo
naše občine in vodstva šole
je predsednica SPV Andrejka Črtanec kot po navadi,
Andrejka Črtanec kadar gre zares, vzela stvar v
svoje roke in ob podpori
učiteljskega zbora zadnje triade organizirala
prireditev, ki bo prav vsem udeležencem ostala
dolgo v spominu. Upajmo, da za vedno.
Vsi se zavedamo, da so učenci zadnje triade
devetletke ena najbolj dojemljivih skupin za
najrazličnejše vplive. Dobre in slabe. Pregovor,
že z zelo dolgo brado, nosi pomembno sporočilo in se glasi: »grehi privlačijo, dobri zgledi
odvračajo«. In taka prireditev je nedvomno
zgled, kako je mogoče pozitivno motivirati
mlade, da ostanejo na poti, ki vodi h kvalitetnemu življenju in zabavi brez drog, alkohola
in cigaret. Nič od tega ne sodi k osebnostnemu
razvoju, na ulico ali celo v promet.
Čeprav je vzgoja za življenje v šoli navzoča
pri vseh predmetih, je podajana več ali manj
samo z besedami, lahko bi rekli, da je veliko
mladih, ki jim samo govorjena beseda ne zadostuje. Sicer poslušajo, mislijo pa si svoje. In
prav preobrat v razmišljanju mladih o vsakodnevnih problemih življenjskih kvalitet je prinesla prireditev, ki jo je pripravila in izvedla
skupina »Z glavo na zabavo«.
Prireditev je v polni dvorani trajala dobri
dve uri. Navzoče sta pozdravila tudi župan in
podžupan. Preventivno – zabavni program je
vključeval atraktivno animacijo, živo glasbeno
spremljavo članov ZGNZ in DJ glasbo. Nadvse
pa so bile zanimive in tudi pretresljive videoprojekcije, prilagojene na temo škodljivosti
drog, alkohola, kajenja in drugih razvad. Na
primerno prilagojen način so spodbujale zdrav
način zabave in svarile tudi pred tem, da naj
ozaveščena mladina ne seda v prevozna sred-

stva, ki jih upravljajo osebe v vinjenem stanju
ali osebe, ki uživajo drogo. Celotno izvedbeno
skupino je sestavljalo kakih dvajset mladih
navdušencev – talentov, ki so s svojimi točkami
držali pokonci izredno razpoloženje in navdušenje v dvorani, ki je glasno, kot znajo le mladi,
dajalo prireditvi mladostni zagon. Manjkalo ni
pesmi, žongliranja (tudi z gorečimi baklami),
klovnovske komike, improviziranih komentarjev, plesa, raznih animiranih sodelovanj poslušalcev in zabavnih tekmovanj, tudi za nagrade,
celo zelo privlačne. Najpogumnejši bo odšel
na adrenalinski izlet, »najfaca« Štefan pa se bo
lahko udeležil smučarskih skokov na svetovnem prvenstvu v Planici. Skupna vrednost podeljenih nagrad je bila okoli 1.000 EUR.
Po končani prireditvi je sledilo delo na demonstracijskih napravah DRSC in SPV v sodelovanju s Policijsko postajo Kamnik. Učenci
so si lahko izmerili reakcijski čas in se poučili
o času reakcije do zavorne poti pri določeni
hitrosti, veliko zanimanja je bilo tudi pri tehtnicah, ki so kazale sile, ki nastopajo pri trkih
ob različnih hitrostih, običajnih pri vožnji
skozi naselja (30, 50 in 90 km/h). Nepredstavljivo je, da je povprečno težak učenec pri teh
hitrostih obremenjen s težo celo do nekaj ton.
Vsak učenec si je lahko nazorno prikazal naletno težo glede na njegovo resnično telesno težo.
Čudenja ni bilo konec. Nazoren je bil tudi prikaz vidnosti v zatemnjenem prostoru z odsevniki in brez njih. Morda bodo pešci poslej le
malo raje nosili še kako potrebna odsevna telesa ob mraku ali ponoči. Poseben rekvizit,
(očala) je pokazal, kako se vede človek pod
vplivom alkohola. Testa prenosa žogice od
stožca do stožca in hoje po ravni črti ni opravil
noben. Nikoli ni sameval navzoč policist, ki je
odgovarjal na vprašanja mladih, predvsem kolesarjev, saj so mladi kolesarji med najbolj
ogroženimi udeleženci v prometu.
Na koncu še povzetek mnenj, ki so zbrana
med približno dvajsetimi učenci od 7. do 9.
razreda. Vsi so bili navdušeni, predvsem nad
prireditvijo, v dvorani in ni manjkalo besed:
izredno, prijetno, zabavno, dalo je misliti, takih

Vzorno so zastopali Komendo
VI. Mednarodni otroški folklorni festival FOS Predoslje 2009
24. oktobra 2009 se je naša otroška folklorna
skupina Avrikelj, ki deluje pod okriljem Društva narodnih noš na Komendskem, udeležila
VI. mednarodnega otroškega folklornega festivala v Predosljah pri Kranju, kjer smo vzorno
zastopali Komendo in delovanje OFS Avrikelj
v njej, saj smo po zahtevnosti spleta prednjačili med ostalimi mlajšimi skupinami. Nastopilo
je osem skupin, ena skupina iz avstrijskega
Salzburga.
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V soboto, 24. oktobra, so razglasili naj pesem festivala ter podelili priznanja vsem sodelujočim skupinam in posameznikom. Na koncu
pa so zaplesali skupni ples festivala, v katerem
je sodeloval po en par iz vsake folklorne skupine.
Ker je udeležba na takšnem festivalu zahteven projekt, tako po organizacijski kot tudi po
finančni strani, velja zahvala vsem staršem za
pomoč pri prevozu otrok.

zabav nam manjka, zakaj samo enkrat na leto!
No, samo eden od vprašanih je nekoliko zavihal nos in odšel mimo brez komentarja. Mislim, da je bil edini med vsemi.
Tudi člani profesorskega zbora zadnje triade
so bili soglasni v pozitivnih ocenah prireditve,
ki je po njihovem mnenju dobra popestritev in
dopolnitev učno-vzgojnega procesa na sodoben, za mladino zelo sprejemljiv način.
Pobudnica in organizatorka celotne prireditve Andrejka Črtanec je z opravljenim delom
zadovoljna. Priznanja, tako mladih kot članov
profesorskega zbora so ji samo vzpodbuda za
bodoče delo pri SPV, kjer deluje že vrsto let.
Veliko je bilo storjenega na področju preventive prav na pobude SPV, čeprav je takšno delo
včasih nevidno ali morda prezrto, ker terja veliko poznavanja problematike preventive in
vzgoje v prometu in za promet. Je pa zadovoljna s sodelovanjem občine in njenih organov, ki
včasih najdejo celo »nevidna«, vendar prepotrebna sredstva celo za nenačrtovana, vendar
potrebna dela.
Menim, da je bila prireditev resnično kvalitetna, primerna današnjemu razmišljanju mladih generacij. Že dolgo nisem videl na kaki
prireditvi toliko nasmejanih obrazov mladih,
toliko navdušenja in glasnega izražanja sproščenih, pozitivnih čustev.
Mladina ni slaba, le treba jo je spodbuditi in
ji nuditi času primerno zabavo, pa bo marsikateri mladi človek našel samega sebe tudi brez
družbeno nesprejemljivih pojavov.
Tone Ogorevc
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Gobji piknik Pri Marički
Zakonca France in Majda Drolec z Gore, strastna gobarja ter velika ljubitelja in občudovalca
narave, sta 2. oktobra zvečer v sodelovanju z
Gostilno Marička v Zalogu, pri kateri se redno
ustavljata po nabiranju gob, za svoje planinske
prijatelje »Škrjančke« in druge dobre znance
in prijatelje pripravila četrti gobji piknik. Prvi
je bil v Planinskem domu Komenda, naslednji
trije pa vsi Pri Marički. Tokratni je bil že drugi
v letošnjem letu, prvi je bil namreč na začetku
julija. Popestrila sta ga z razstavo gob.

Gobja ikebana Franceta in Majde Drolec
Gobovo juho sta v velikem kotlu kuhala lastnica gostilne in njen sin kuhar Miha; nad njo je
vseskozi bedela tudi Majda Drolec. Spotoma mi
je povedala, da so vanjo dali raznovrstne gobe:
od lisičk do jurčkov, šampinjonov, brezovk, turkov in golobic, tudi borova gliva ni smela
manjkati. Zadovoljen vzklik enega izmed gostov,
ki je bil postrežen z njo: »Gobova juha je super!«
je povedal vse. In pa, da so udeleženci piknika
do dna spraznili zajetne posode z njo.
Gostitelja sta mi povedala, ker sta želela, da
je tudi predstavnik »sedme sile« zraven, da bo
še on deležen gobjih dobrot, da želita s te vrste
druženjem predvsem razveseliti tiste, ki jim je
kot njima veliko do hoje v naravi, znajo prav
spoštovati njene darove. Med njimi še posebej
gobe. Zelo ju boli, ko vidita, kako ljudje na
sprehodih brcajo neužitne gobe, puščajo za
sabo odvržene prazne pločevinke piva in drugo. Stvari, ki bi jih morali, če so jih že prinesli
s seboj, tudi odnesti, ne pa odvreči.
Navzoči so jima pritrjevali, negodovali nad

takšnim početjem sprehajalcev. Znanega teka- vale izkušnje s pripravo jedi iz njih – recepte.
ča Zvoneta Kemperla še posebej skrbijo klate- Tistega, najpomembnejšega, kdaj, kje in kako
ški psi, saj so ga pri teku v naravi že večkrat najti užitne gobe, zakonca Drolec nista prav nič
nevarno ogrožali. Enega izmed Klančanov je skrivala. Povedala sta mi, da morajo biti za to izeden takšnih psov – mogoče prav tisti, o kate- polnjeni zunanji pogoji (dovolj vlage, toplote…),
rem sem pisal v zadnji številki Aplence – ugri- pri samem nabiranju pa je treba hoditi po že preznil v nogo. Majda Drolec pa si od lanskega verjenih »teriščih« in to počasi, gledati zelo posrečanja z več divjimi prašiči ne upa več sama zorno, biti osredotočen na gobe, potrpežljiv, vev gozd; od tedaj dalje jo spremlja mož France. deti kdaj in kje katere rastejo … Imeti pa moraš
Gobarita predvsem iz veselja do gibanja v tudi primerno gobarsko opremo: ukrivljen gobarnaravi. Gob ne prodajata, ampak jih, kolikor jih ski nožič, palico in košaro. Že takoj naslednji dan
ne pojesta sama, podarita. Tudi za vse doseda- sem upošteval njun nasvet in, verjeli ali ne, obnenje štiri gobje piknike sta to naredila, gobovo sel se je.
Pa dober tek tudi vam, ko si boste nabrali
juho pa je zastonj dobil vsak, ki je bil na piknik
povabljen oziroma si jo je zaželel. Gostilna užitnih gob! Neužitne pa raje pustite pri miru.
Marička je na ta način izkazala svojo pozornost In izogibajte se klateških psov.
Jože Pavlič
do ljubiteljev narave, rednih obiskovalcev in
tistih, ki znajo ceniti njeno
gostoljubno okrilje.
Med uživanjem slastne gobove juhe se je pogovor sukal
predvsem okrog letošnje »gobarske bere«, ki je bila po »suši«
v juliju in avgustu septembra in
oktobra kar obilna. Kot potrdilo
sta mi Drolčeva dan pred gobjim piknikom prinesla »gobjo
ikebano«, v kateri je bilo deset
jurčkov in več šampinjonov.
Bilo je najlepše dokazilo, da so
gobe na začetku oktobra resnično rasle. To so potrdili tudi
drugi navzoči gobarji, njihove
soproge pa so si zlasti izmenja- Udeleženci četrtega gobjega piknika Pri Marički.

RAČUNOVODSKE STORITVE
za družbe, s.p. in društva

PRVI MESEC BREZPLAČNO
MIBOS d.o.o.

e-mail: mibos@volja.net
tel: 01/83 14 515, GSM: 031 305 451
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Ljubljanski maraton - prijetna izkušnja
Za nekatere tekače je bila to prva tekma v življenju, spet za druge nova priložnost podiranja
osebnih rekordov, nekaterim je bila izziv za
prvih pretečenih 21 kilometrov, prav vsem pa
je bil Ljubljanski maraton prijetna izkušnja na
enega izmed redkih sončnih dni v oktobru –
vreme nam je bilo torej naklonjeno.
Šolo športa je tokrat zastopalo kar 31 tekačev,
večina se nas je udeležila rekreativnega teka na
9,2 kilometra, pogumnejši člani so startali kot
polmaratonci, najpogumnejši Matej pa je z
odličnim časom pretekel pravi maraton.

Sledil je ogrevalni tek po jutranji Ljubljani.

V glasnem ritmu bobnov je skupina The
stroj naš adrenalin le še stopnjevala. Znotraj
ogromne množice jutranjih rekreativnih tekačev smo z rahlo mero nestrpnosti, vendar kljub
temu dobrovoljni, čakali na »pok!«.
Sprva je bila na progi precejšnja gneča, tako
da smo prvih par kilometrov slalomirali med
počasnejšimi tekači, nato pa je vsak ujel svoj
ritem. Noge so z vsakim kilometrom postajale
težje, utrujenost se je stopnjevala, ciljna črta pa
je bila vedno bližje. Vsa bremena na nogah pa
so odpadla ob pogledu na množico navijačev,
Zastopali smo Šolo športa in Občino Komenda. ki so bili zbrani ob progi proti ciljni črti.

Spodbujali so vsakega tekača posebej in takrat
je naš tek ponovno postal lahkoten, energija pa
je čudežno naraščala.
Zadovoljni, da nam je uspelo, smo že hiteli
razlagati drug drugemu o dogajanju na progi.
Z odločitvijo, da se bomo tekme zagotovo
udeležili tudi drugo leto, smo se odpravili na
zaslužene makarone.
Več informacij o ŠD Šola športa najdete na
spletnem naslovu: http://sdsolasporta.blogspot.
com/, kjer je tudi objavljen spored tedenskih
vadb. Vabljeni!
Mojca Pogačar, ŠD Šola športa

Rekreativci smo nato pridno spodbujali naše
dolgoprogaše.

Čebelarji zasadili Glavarjev drevored
Akciji Čebelarske zveze Slovenije in čebelarjev Čebelarskega društva Komenda so se pridružili tudi
člani turističnega društva Komenda.
Čebelarsko društvo Petra Pavla Glavarja v občini Komenda, predseduje
mu Milan Starovasnik, je v soboto, 7. novembra, skupaj s člani Turističnega društva Komenda imelo zanimivo akcijo. Ob poti onkraj novega
mostu, nasproti Športne dvorane, čez Pšato proti Gori, so sadili lipe.
Posadili so jih za bodoči Glavarjev drevored. Akcijo sajenja so poleg
članov TD s predsednikom Vidom Koritnikom podprli še Roman Kosirnik z izkopi in Igor Štebe z darovanimi opornimi količki.
In zakaj ravno 22 lip?
»Toliko smo jih je v društvu dobili od Čebelarske zveze Slovenije za
boljšo pašo čebeljih družin, ker imamo v komendskem čebelarskem

društvu 22 članov,« je zadovoljen, da je akcija uspela po njej povedal
predsednik društva Milan Starovasnik.
Da je bila akcija tudi prijetno družabno srečanje članov obeh društev,
so nazadnje k malici povabili tudi najmlajšega člana čebelarskega društva Komenda, mladega godca Matica Smrekarja.
– A. Ž.

ČEBELA IN OSAT

Na preži

oktober 2009
S Turističnim društvom Komenda v Uredništvu Aplence nadaljujemo akcijo NA PREŽI in podeljujemo ČEBELO IN OSAT za mesec
oktober 2009.

V Glavarjevem drevoredu so posadili 22 lip.

Za delovno počutje med
akcijo je skrbel najmlajši
čebelar, godec Matic
Smrekar

Akcija je bila tudi prijetno družabno srečanje.

Čebelarji in turisti po končani akciji

ČEBELO
Čebelarskemu društvu Komenda, ki
mu predseduje Milan Starovasnik, za
akcijo
Glavarjev
drevored.

OSAT
za prostor, ki ga je predlagatelj
označil, da se zaradi natrpanosti
največkrat ne ve, ali je v njem
trgovina s pošto, ali pošta z
drobno prodajnimi izdelki.
Opomba: Menda včasih, ko so
bili PTT-pošta, telegraf, telefon
skupaj, takšne gneče niso poznali.
ČEBELE in OSATI so odraz podpore in spodbuda prizadevanjem: NAJ BO UREJENO, LEPO!
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OBČINE KOMENDA
Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Ur. l. RS št.
33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 10/98, 70/98, 70/00 in 51/02), 16. člena Statuta
Občine Komenda (Ur. l. RS št. 02/09), Programa priprave lokacijskega
načrta območja O3 Gramoznica (Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 01/04) in Sklepa župana o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta območja O3 Gramoznica (Uradne objave
Glasila Občine Komenda št. 02/08) je Občinski svet Občine Komenda
na svoji 27. seji dne 19. 11. 2009 sprejel

ODLOK
O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM
NAČRTU OBMOČJA O3 GRAMOZNICA

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet in podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)
S tem odlokom se ob upoštevanju Sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega plana občine Kamnik, 1986 – 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Kamnik za obdobje 1986 – 1990, za
območje Občine Komenda (za II. fazo poslovno proizvodne cone Komenda) – v nadaljevanju: Prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega plana občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda,
št. 06/04), sprejme občinski podrobni prostorski načrt območja O3
Gramoznica – v nadaljnem besedilu: OPPN. OPPN je pod številko
projekta 04/2006 izdelal Atelje Arkus, d.o.o., iz Kamnika v januarju
2007 (predlog LN) in ga kot dopolnjen osnutek OPPN dopolnil v februarju 2008 ter na podlagi sprejetih stališč do pripomb in predlogov (december 2008) dopolnil v predlog v aprilu 2009. Skladno odločbi MOP
RS št. 354-09-45/2005 z dne 25. 04. 2005 je bilo v postopku priprave
prostorskega načrta potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov
na okolje, zato je dokument usklajen z revidiranim okoljskim poročilom
za območje OLN O3 Gramoznica.
2. člen
(vsebina in namen OPPN)
OPPN določa območje obravnave, ki hkrati predstavlja predlog za določitev enote urejanja prostora, arhitekturne, krajinske in oblikovalske
rešitve prostorskih ureditev, podlage za parcelacijo, etapnost izvedbe
prostorske ureditve, rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov
ter ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, vplive in povezave s sosednjimi enotami

urejanja prostora in dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev z usmeritvami za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN.
3. člen
(sestava OPPN)
OPPN sestavlja tekstualni in grafični del.
(A) Tekstualni del
Tekstualni del vsebuje naslovnico, odlok, povzetek glavnih tehničnih
značilnosti oziroma podatkov o prostorski ureditvi, priloge po seznamu
in izjavo odgovornega prostorskega načrtovalca. Odlok o občinskem
podrobnem načrtu območja O3 Gramoznica obsega sledečo vsebino:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Splošne določbe
Opis prostorske ureditve
Umestitev načrtovane ureditve v prostor
Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov
na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine
Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja
narave
Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
Etapnost izvedbe prostorske ureditve
Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalnih in
tehničnih rešitev
Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti
občinskega podrobnega prostorskega načrta
Končne določbe.

(B) Grafični del vsebuje naslednje grafične načrte:
1. Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela OPN (Sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Kamnik,
1986 – 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Kamnik za
obdobje 1986 – 1990, za območje Občine Komenda (za II. fazo
poslovno proizvodne cone Komenda) (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 06/04)) s prikazom lege prostorske ureditve na
širšem območju
2. Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem
3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
4. Zazidalno situacijo
5. Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na
gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro
6. Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in
ohranjanja narave

1

Glasilo občine Komenda

URADNE OBJAVE

7. Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami ter požarom
8. Načrt parcelacije.

II.

OPIS PROSTORSKE UREDITVE

4. člen
(opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN)
Z OPPN se določajo merila in pogoji za prostorske ureditve oziroma
gradnje poslovnih stavb, proizvodno predelovalnih stavb in skladišč s
spremljajočimi stavbami in objekti za storitvene dejavnosti; vse v
okviru funkcionalnih celot z oznakama FCA in FCB ter gradnjo gospodarske javne infrastrukture v okviru funkcionalne celote z oznako FCI,
deloma pa tudi v predhodno omenjenih dveh celotah.
Območje se nahaja južno od naselja Križ, jugovzhodno od naselja Moste, v širšem območju kompleksa kmetijskih zemljišč, ki se le z vzhoda
deloma navezuje na gozdne osamelce sredi ravninskega polja. Območje,
ki je predmet obravnave, ob upoštevanju višinskega gabariti stavb, kot
je podan v nadaljevanju, glede na konfiguracijo terena (depresija), vedutno ni izpostavljeno. Sestoji se iz dvoje funkcionalnih celot namenjenih vsebinskim programom ter funkcionalne celote prometnice, ki povezuje programe ter navezuje celotno območje na obstoječ oz. delno
rekonstruiran prometni sistem ob obodu območja.
Površina novonačrtovanih ureditev območja O3 Gramoznica znaša 6,2
hektarja.
5. člen
(program dejavnosti in rešitev glede umeščanja načrtovanih objektov
in površin)
Ureditveno območje OPPN s svojimi tremi funkcionalnimi celotami
dejavnosti in gospodarske javne infrastrukture obsega parcelne številke
oz. dele parcelnih številk, ki so razvidne iz grafičnega dela OPPN, grafični načrt z oznako B.2. Območje podrobnega načrta z obstoječim
parcelnim stanjem.
Območje Gramoznice je prioritetno namenjeno programom poslovnih
dejavnosti, sortiranju in zbiranju komunalnih odpadkov, skladiščenju in
predelavi ekološko nespornih proizvodov ter kompatibilnim mestoslužnim dejavnostim s končnim ciljem oblikovanja območja sožitja lokalnim skupnostim potrebnih programov ter ohranitve značilne krajinske
podobe ravninskega polja oz. sanacije devastiranega območja.
Rešitve glede umeščanja načrtovanih objektov in površin slede konceptu funkcionalnih sklopov in so glede na specifiko lege v prostoru
opredeljene po posameznih funkcionalnih celotah, te pa deljene na posamezne funkcionalne enote.
Robne, višjeležeče površine območja na severu in zahodu so namenjene poslovno storitveni dejavnosti (FEA/1), preostale nižjeležeče površine severnega dela (funkcionalna celota FCA) pa proizvodnim in
predelovalnim programom družbe REŠET d.o.o. (FEA/2) in BIOTERA
d.o.o. (FEA/3).
Nižjeležeče površine južnega dela (funkcionalna celota FCB) so namenjene okoljsko sprejemljivim gradbenim programom SGP Graditelj
d.d. (FEB/1) in programom mehansko biološke obdelave odpadkov ter
sortiranju in zbiranju komunalnih odpadkov za potrebe lokalnega nivoja
skupaj s poslovnimi površinami podjetij PUBLICUS d.o.o. in HIS d.o.o.
(vse FEB/2).

III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
6. člen
(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji)
Območje Gramoznice in njena načrtovana prostorska ureditev je vpeta
v širši kontekst prometnih, tranzitnih, energetskih, komunalnih in drugih
navezav na sosednja območja, hkrati pa njeno funkcioniranje povzroča
določene, za bivanje in delo sicer nebistvene vplive na sosednja obmo-
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čja. Urbanistični koncept, ki izrablja pretežno nižjeležeče površine območja, omogoča blage prehode dejavnosti cone preko zelenih večnamenskih robnih površin v obstoječe kmetijske površine.
Izven ureditvenega območja OPPN, opredeljenega v predhodnih členih
tega odloka, se s tem odlokom ureja tudi območja novogradenj prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture ki
predstavljajo vpetje območja v širši kontekst gospodarske javne infrastrukture. Poteki teh priključkov so določeni v grafičnem delu OPPN.
Poleg navedenih zemljišč je v območje posegov izven ureditvenega
območja OPPN možno dodati ali izvzeti tudi druga zemljišča, v kolikor
se v postopku priprave projektne dokumentacije komunalne infrastrukture na podlagi strokovno preverjenih rešitev izkaže to za potrebno.
7. člen
(rešitve načrtovanih objektov in površin)
OPPN določa osnovne parametre za gradnjo načrtovanih stavb, objektov
in površin. Zasnova območja izhaja iz razpoložljivih danosti prostora,
možnih lokacij prometnih povezav ter programov posameznih nosilcev
investicij. Pogoji in merila za gradnjo načrtovanih investicij so podani v
nadaljnjih členih tega odloka.
8. člen
(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo obravnavajo troje pomembnih sklopov in sicer urbanistične, arhitekturne in krajinske pogoje
in usmeritve.
(A) Urbanistični pogoji in usmeritve
Območje je namenjeno programom poslovnostoritvene dejavnosti na
območju površin v lasti Občine Komenda, dejavnostim podjetij Rešet
d.o.o., Biotera d.o.o., SGP Graditelj d.d. in Publicus d.o.o. ter HIS d.o.o.
Glede na raznovrstnost programov je za poenotenje urbanističnega
oblikovanja določen primarni urbanistični raster 12,00 m X 12,00 m, ki
sega preko celotnega območja urejanja. Z mnogokratniki primarnega
rastra so opredeljene površine maksimalnih parcel posameznih uporabnikov ter površine maksimalnih možnih gabaritov stavb. Za vsako
funkcionalno enoto so tako določeni sledeči maksimalni gabariti stavb:
1. v funkcionalni enoti FEA/1 so določene tri površine maksimalnih
tlorisnih gabaritov stavb in sicer (a) 48,00 m X 66,00 m, (b) 48,00
m X 42,00 m in (c) 12,00 m X 60,00 m,
2. v funkcionalni enoti FEA/2 je določena možnost maksimalnih tlorisnih gabaritev stavb 48,00 m X 72,00 m,
3. v funkcionalni enoti FEA/3 je opredeljena možnost maksimalnih
tlorisnih gabaritev stavb 48,00 m X 24,00 m, variantno pa se dopušča tudi možnost rotacije maksimalnih gabaritov stavb v obsegu
36,00 m X 36,00 m, kot je razvidno iz grafičnih načrtov,
4. v funkcionalni enoti FEB/1, ki se nahaja na jugozahodnem delu
južnega skopa zemljišč se dovoljuje maksimalni tlorisni gabarit
stavb 60,00 m X 60,00 m, in
5. v funkcionalni enoti FEB/2, ki zapolnjuje jugozahodni del območja
O3 Gramoznica se dopušča gradnja stavb v skupnem tlorisnem gabaritu 60,00 m X 180,00 m.
Tlorisni gabariti stavb so prikazani v grafičnem delu OPPN in so v tem
odloku opredeljeni z maksimalnimi gabariti stavb, ki so opisani v predhodnem tekstu tega člena. Glede na nujnost prilagoditve novooblikovanih zemljiških parcel razpoložljivemu prostoru, v katerega so umeščene
vse funkcionalne enote, so tudi površine namenjene stavbam različne.
Opredeljene so z velikostjo posamezne gradbene parcele (funkcionalne
enote), znotraj katere se vselej ohranja robni nepozidani pas. Preostanek
je ob upoštevanju vrste omejitvenih faktorjev (zagotovitev zadostnih
površin za mirujoči promet, manipulacijo tovornih in osebnih vozil, peš
dostopi, ipd.) namenjen gradnji stavb.
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Vertikalni gabariti stavb so omejeni z višino 10,00 m nad najnižjo koto
urejenega terena, znotraj tako oblikovanega volumna je možna izvedba
več etaž, pri čemer pa so bruto površine stavb in specifika dejavnosti
neposredno vezani na zagotovitev zadostnih površin za mirujoči promet
zaposlenih in obiskovalcev. Za vse funkcionalne enote v okviru celot
poslovno proizvodnih karejev se določa maksimalna vrednost faktorja
izrabe gradbene parcele (FI), faktorja prostornosti na gradbeno parcelo
(FP), faktor zazidanosti na gradbeno parcelo (FZ), maksimalna višina
objektov, ki je določena s tipom objekta, maksimalna prostornina objektov (P) in površina funkcionalne enote oz. gradbene parcele (GP). Določene so tudi gradbene linije.
Poleg usmeritev za urbanistično oblikovanje stavb in drugih objektov se
s tem odlokom določa tudi usmeritve za enotno oblikovanje ograj in
živic ter gradnje opornih zidov. Ograje, ki razmejujejo posamezne
funkcionalne enotne in so postavljene na parcelno mejo, so enotne, tipske iz žičnega pletiva; višina ograj je maksimalno 2,00 m. Ob ograjah so
z notranje strani dovoljene strižene živice iz avtohtonih vrst, razen v
delih, kjer je določena intenzivna zelena bariera prepleta avtohtone in
parkovne drevesne vegetacije ob robovih ureditvenega območja. Glede
na konfiguracijo terena v območju se v robnih predelih funkcionalnih
enot dovoljuje gradnje opornih zidov višine maksimalno 3,00 m.
(B) Arhitektonski pogoji in usmeritve
Odlok poleg urbanističnih določa tudi arhitektonska načela oblikovanja
stavb. Za stavbe veljajo naslednja skupna določila oblikovanja:
1. stavbe v posameznih funkcionalnih enotah naj bi načeloma bile
oblikovane po enotnih oblikovalskih izhodiščih, tako glede izbora
materialov fasad, okenskih in vratnih odprtin, z upoštevanjem tehnoloških značilnosti posamezne dejavnosti; odstopanja od oblikovalskih izhodišč so v smislu kvalitetnih rešitev možna za oblikovanje
tehnološkega dela stavb;
2. nakloni strešin so načeloma ravni, pogojeni z zagotovitvijo tehnično
sprejemljivega naklona, ki omogoča odvodnjavanje meteorne vode
s streh; izbor kritin in barva kritin mora biti načeloma enotna;
3. napušči streh niso dovoljeni; strehe so načeloma skrite za fasadnimi
elementi oz. oblogami fasad;
4. stavbe so lahko grajene klasično ali montažno;
5. v funkcionalnih enotah je dovoljena gradnja in postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z Uredbo o vrstah objektov
glede na zahtevnost ( Ur. l. RS št. 37/08 ), če skupna površina stavb
(manj zahtevnih in zahtevnih), zgrajenih na podlagi gradbenega
dovoljenja in površina nezahtevnih oz. enostavnih objektov (ki so
stavbe) ne presega maksimalne dovoljene zazidane površine, predvidene v OPPN in ostaja znotraj gradbenih linij;
6. na vseh prostih površinah znotraj območja urejanja se zasadi intenzivno visokoraslo drevesno vegetacijo, ki ublaži poglede na peto
fasado in hkrati omogoča ohranjanje nekaterih vrst faune;
7. ob zbirni povezovalni cesti območja se linijsko zasadi drevesno
vegetacijo, ki se smiselno nadaljuje tudi ob infrastrukturnem koridorju FeI 1/6 v primeru njegove realizacije.
(C) Krajinski pogoji in usmeritve
Območje Gramoznice se nahaja v vedutno občutljivem področju sredi
kmetijskih površin, na katerih so le redkokje zaplate gozdnih površin.
Zato je potrebno v smislu omilitve vizualne izpostavljenosti vse brežine,
ki se prehajajo ob robu območja, ustrezno zasaditi z avtohtono drevesno
vegetacijo.
Vzdolž ključne prometnice se določa obojestransko zasaditev visokorasle linijske drevesne vegetacije s poudarki ob uvozih v posamezno
funkcionalno enoto.
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Robne površine območja se v delih, kjer območje urejanja sega na rob
kmetijskih površin, zasade z visokoraslo avtohtono vegetacijo.
Ob vstopu v območje, ob cestah ter v robnem pasu ob parcelnih mejah
se določa urejene zelenice, ki se lahko zasade z grmičevjem, oziroma
zatrave in redno vzdržujejo.
Kjer je mogoče, naj se ohranja obstoječa grmovna in drevesna vegetacija.

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO
INFRASTURKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
9. člen
(splošna merila in pogoji komunalnega urejanja)
Za komunalno urejanje območja Gramoznice veljajo splošna merila in
pogoji.
Komunalne ureditve se morajo izvajati na način, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja, ustreza obrambno-zaščitnim zahtevam in so v skladu
s predpisi, ki urejajo to področje. Pri izvedbi komunalnih ureditev je
potrebno upoštevati zasnove upravljavcev posameznih gospodarskih
infrastruktur.
V projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja je
potrebno upoštevati s pravilniki in mnenji nosilcev urejanja prostora
predpisane medsebojne odmike med infrastrukturnimi vodi ter pogoje
in smernice za priključitev na obstoječe sisteme komunalne infrastrukture. Obenem se dovoljujejo posegi izven območja urejanja (vplivno
območje za infrastrukturo), potrebni za opremljanje območja urejanja.
Vse sekundarno razvodno omrežje mora biti medsebojno usklajeno,
izvedeno v kabelski podzemni izvedbi in speljano vzporedno s potekom
prometnic in dovozi k stavbam. Pod asfaltiranimi površinami je vse
električne in telekomunikacijske vode obvezno položiti v kabelsko kanalizacijo.
Načrtovana komunalna oprema gradbenih parcel obsega: dovoz, javni
vodovod za sanitarno in požarno vodo, kanalizacijo, elektriko, javno
razsvetljavo, plin in telefon.
Vse stavbe je potrebno obvezno priključiti na elektriko, vodovod,
plin in kanalizacijo, vse gradbene parcele pa morajo imeti priključek na
javno cesto.
10. člen
(prometno priključevanje območja)
Območje OPPN se, kot že do sedaj, primarno navezuje na tranzitno
prometnico na vzhodu, poleg tega pa se dodatno navezuje na rekonstruirano prometnico na jugozahodu, ki območje učinkoviteje in z manj
prometnimi zagatami poveže s primarnim državnim prometnim sistemom.
11. člen
(prometno urejanje območja)
Promet v okviru območja OPPN je načrtovan tako, da je omogočen
dostop do vsake posamezne funkcionalne enote. Glavno prometnico
območja predstavlja primarna zbirna cesta, nanjo se sredi območja lahko
naveže možni infrastrukturni koridor v smeri proti severu. Prometnice
so širine 6,0 m (vozišče 2 X 3,00 m), ob njih sta na obeh straneh načrtovana pločnika.
Za dostop do posameznih objektov so predvideni posamezni dovozi
ustreznih širin in radijev. Vsak objekt ima na svojem funkcionalnem
zemljišču predvidena lastna parkirna mesta za vozila, ki bodo vozila do
objekta. Okoli posameznih objektov morajo biti zagotovljene ustrezne
poti za manipulacijo in urgentna vozila.
Ob dejstvu, da gre za specifično cono in da bo promet namenjen le za
dovoze, odvoze, za zaposlene in stranke, predvidena hitrost vozil ne bo
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večja od 40 km/h. Radiji v križiščih so prilagojeni najzahtevnejšim vozilom (vlačilci, kamioni s priklopniki). Iz navedenega sledi tudi enakomeren prečni nagib, ki bo služil ustreznemu odvodnjavanju ceste in bo
preprečeval zastajanje vode na vozišču. Prečni nagib vozišča bo lahko
enostranski ali strešni, odvisno od višinske ureditve ostalega območja.
Vozišče bo omejeno z robniki, dvignjenimi nad nivo vozišča. Hodniki
za pešce bodo omejeni z nizom granitnih kock v nivoju hodnika za pešce
in zelenice za hodnikom. Tudi pešpoti in hodniki se bodo zaključevali z
vgreznjenimi robniki, tako da bo območje prijazno za gibanje invalidov.
Glede na kvaliteto tal se bo dimenzioniralo nosilne sloje. Pred izdelavo
projekta bo potrebno izdelati geološko-geomehanske raziskave in pridobiti ustrezno geotehnično poročilo z dimenzioniranjem zgornjega
ustroja. Vse utrjene površine vozišč in parkirišč bodo v asfaltni izvedbi.
Površine pločnika so lahko v asfaltni izvedbi ali kako drugače trajno
tlakovane. Vse ostale površine, ki niso namenjene prometu ali hoji, bodo
urejene in zatravljene. Za varno vodenje prometa mora biti v projektni
dokumentaciji predvidena vsa ustrezna in zakonsko predpisana vertikalna in horizontalna cestno prometna signalizacija.
12. člen
(odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda)
Za območje O3 Gramoznica se določa sistem kanalizacije. Fekalne vode
iz vseh objektov se vodijo po vodotesni kanalizaciji v javni fekalni kanal, ki se glede na s tem odlokom določeno zasnovo ustrezno opredeli.
Vse morebitne tehnološke vode je potrebno pred izpustom v javni fekalni kanal ustrezno predčistiti.
Meteorno vodo s strešin se ponika preko peskolovov, s parkirnih in
manipulativnih površin pa preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj
in maščob.
13. člen
(oskrba z pitno vodo in hidrantno omrežje)
Za oskrbo s pitno vodo je potrebno upoštevati strategijo vodooskrbe v
občini Komenda.
Območje OPPN bo napajano iz javnega vodovodnega omrežja. Ob območju urejanja je že zgrajeno vodovodno omrežje, območje bo možno
napajati iz tega javnega omrežja. Potrebno je zgraditi napajalni in notranji krožni vod. Za požarno zaščito se določa nadtalne hidrante na medsebojni razdalji do 80 m. Večji kompleksi znotraj območja bodo imeli
priključke iz krožnega voda in znotraj svojega funkcionalnega zemljišča
svoje hidrantno omrežje, ki bo vodeno preko vodomerov. Ostali, predvsem poslovni del z manjšimi objekti, bo vezan na javne hidrante. Posamezni objekti bodo preko priključkov priključeni na glavni vod. Po
potrebi se bo v poslovnem delu zgradilo dodatne krožne vode okoli
objektov.
Pri dejavnostih, ki bi eventualno potrebovale takšno količino pitne
vode iz vodovodnega sistema, da bi bila ogrožena oskrba za ostale
uporabnike v občini Komenda, mora investitor na primeren način, ki ga
v projektnih pogojih določi upravljavec vodovodnega omrežja, zagotoviti nadomestne vire pitne vode.
14. člen
(oskrba s plinom, ogrevanje)
Plinifikacija območja O3 Gramoznica določa oskrbo z utekočinjenim
naftnim plinom (UNP). Za skladišče UNP se v prvi fazi določa energetski otok (lokacija se opredeli v okviru ene izmed funkcionalnih enot,
konkretizacija po dogovoru z lokalno skupnostjo), od koder bo oskrbovano celotno območje. Dopustni so tudi individualni rezervoarji za
UNP. Druga faza določa oskrbo z zemeljskim plinom.
Trasa plinovoda bo praviloma izvedena v javnih površinah. Za priklop
posameznih stavb so predvideni odcepi, ki se zaključijo z zaključno
kapo 1 m znotraj parcele posameznega objekta. Lokacija priključkov za
stavbe in objekte bo znana, ko bodo določeni končni gabariti in namembnost objektov oz. lokacije kotlovnic.
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Stavbe bodo na plinovodno omrežje priključene s plinovodnimi priključki, ki bodo zaključeni s požarnimi omarami. V požarni omari bo v
fazi izgradnje interne plinske instalacije vgrajen tudi regulator tlaka
plina, ki bo reguliral tlak na delovni tlak v objektu.
Neodvisno od uporabe UNP oziroma zemeljskega plina je možna tudi
uporaba obnovljivih virov energije.
15. člen
(oskrba z električno energijo in javna razsvetljava)
Načrtovani gradbeni posegi na območju O3 Gramoznica zahtevajo izdelavo novih elektroenergetskih naprav (izdelava transformatorske postaje, oprema predvidenih odjemalcev z NN električnimi priključki iz
nove transformatorske postaje). Načrtuje se glavni napajalni vod severno ob območju.
Stavbe in objekti se bodo napajali z električno energijo iz načrtovanega
daljnovoda, ki je napajan iz RTP 110/20 kV Kamnik. V območju se
bodo odjemalci napajali iz nove TP. Odjemalci poslovnih in proizvodnih
objektov bodo priključeni na NN izvode iz TP.
Transformatorska postaja bo po konstrukcijski zasnovi in energetski
velikosti ustrezala potrebam funkcionalnih celot, ki jim je namenjena.
Locirana bo ob vstopu v območje ob primarni zbirni cesti zaradi čim
ekonomičnejše in tehnično izvedljivejše variante napajalnih nizkonapetostnih vodov za posamezne objekte. Dodatno se izjemoma določajo še
možnosti lociranja transformatorskih postaj v okviru vogalnih lokacij
robnih varovanih infrastrukturnih 3,00 metrskih koridorjev ob mejah
funkcionalnih enot.
Transformatorska postaja s transformacijo 20/0,4 kV in ustrezno močjo
mora biti kabelske izvedbe montažnega tipa, ki je lahko prehodne ali
vozliščne izvedbe. Opremljena mora biti z ustreznimi SN bloki in NN
razdelilci, ki bodo zadostili potrebam odjemalcev. Za lovljenje transformatorskega olja mora imeti vgrajena ustrezna oljenepropustna korita.
Lokacija transformatorske postaje mora biti izbrana tako, da ni moteča
za okolje in čim bolj v središče obtežbe. Tip transformatorske postaje,
velikost transformatorske enote in vsi potrebni detajli, vključno z ustreznim ozemljitvenim sistemom, bodo določeni po natančnem izračunu
energetskih in tokovnih razmer v načrtu za gradbeno dovoljenje oziroma
v načrtu za izvedbo.
Na območju celotnega kompleksa O3 je potrebno urediti tudi javno
razsvetljavo. Tipi svetilk in kandelabrov se določijo enotno. Svetilke
morajo biti razporejene tako, da bo jakost osvetlitve ustrezala veljavnim
tehničnim normativom in standardom. Razvod kablov javne razsvetljave se izvede v kabelski kanalizaciji elektroenergetskega razvoda. Prižigališča se določi v posameznih prostostoječih omaricah enotno za območje transformatorske postaje.
V celotnem območju se določi uvlačenje SN in NN kablovodov v
ustrezno kabelsko kanalizacijo s kabelskimi jaški. Pri dimenzioniranju
kabelske kanalizacije je potrebno zagotoviti zadostno število rezervnih
cevi zaradi možnosti nadaljnje širitve mreže; ob ceveh je potrebno položiti tudi cevi zaradi predvidenega daljinskega upravljanja TP-jev. Celoten nizkonapetostni razvod kot tudi razvod javne razsvetljave bo izveden
z uporabo ustreznih zemeljskih kablov. Za potrebe razvoda SN in NN
kablov se po celotnem območju izvede ustrezna obetonirana kabelska
kanalizacija z ustreznimi tipskimi betonskimi jaški opremljenimi z litoželeznimi pokrovi. V jarek kabelske kanalizacije se položi tudi morebitni pocinkani valjanec za potrebe ozemljitev in opozorilni trak. Natančno število potrebnih cevi kabelske kanalizacije, število in tip jaškov bo
določeno v načrtu za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma v načrtu za izvedbo. Pri morebitnem približevanju ali križanju ostalih komunalnih naprav z elektro kabelsko kanalizacijo je potrebno upoštevati
navodila DES in mnenja (soglasja) prizadetih upravljavcev.
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16. člen
(telekomunikacijo omrežje in omrežje zvez)
Omrežje zunanjih TK povezav zajema interne kabelske povezave med
objekti in navezavo na zunanja javna omrežja (Telekom, KKS). Upoštevajoč namembnost posameznih funkcionalnih enot znotraj območja so
določene potrebe po zunanjih TK priključkih na javno TK omrežje.

3. zmanjša emisije nevarnega sevanja,
4. zmanjša onesnaženje ali zastrupljanje vode ali zemlje,
5. preprečuje napačno odvajanje odpadnih voda, dima, trdnih ali tekočih odpadkov, in
6. preprečuje prisotnost vlage v delih objekta ali na površinah znotraj
objekta.

Kapaciteta priključkov na posamezne enote je 10-30 simetričnih parov.

Vsi objekti na območju tega OPPN morajo biti načrtovani tako, da na
nepremičninah v okolici nameravane gradnje pri uporabi ali obratovanju
ne bo prihajalo do nesprejemljivega tveganja za nastanek nezgod kot so
zdrs, padec, trčenje, opekline, udar električnega toka oziroma poškodbe
zaradi eksplozije.

Vse kabelske povezave znotraj območja bodo izvedene v ceveh kabelske kanalizacije, zato bodo perspektivne potrebe uporabnikov po dodatnih storitvah ali priključkih (optika, ethernet, intranet, …) izvedljive z
naknadnimi dodatnimi povezavami v kabelski kanalizaciji. Za potrebe
drugega operaterja (KKS) ali interne kabelske povezave (CNS, video,
..) se v kabelski kanalizaciji predvidijo ločeni jaški in svoje cevi.
17. člen
(grajeno javno dobro)
Del območja, ki se nahaja v območju Gramoznice, predstavlja grajeno
javno dobro. Vanj je vključena celotna cestna infrastruktura, zato javno
dobro v celoti predstavlja funkcionalna celota FC I1. V odvisnosti od
programov v območju, kjer se pod posebnimi pogoji dovoljujejo tudi
združevanje posameznih funkcionalnih enot v smislu racionalnejše izrabe prostora, je posamezne segmente prometnic možno izvzeti iz javnega
dobra ob pogoju, da takšno izvzetje ne vpliva čezmerno na kvaliteto
prometnega funkcioniranja območja (Fel 1/6).
18. člen
(roki za infrastrukturno opremljanje)
Investitor je v sodelovanju z nosilci javnih pooblastil za izvajanje posameznih gospodarskih javnih služb dolžan, da na podlagi izdelanega
programa opremljanja zemljišč zgradi, prestavi, zamenja oz. zaščiti infrastrukturne objekte, naprave in vode v in ob območju urejanja (ureditveno in vplivno območje) predhodno oziroma sočasno z izgradnjo območja.

V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
19. člen
(varovanje kulturne dediščine)
Na območju, ki ga obravnava OPPN, ni evidentiranih enot kulturne dediščine, zato rešitve ukrepi za varovanje in celostno ohranjanje kulturne
dediščine niso potrebni.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE
20. člen
(splošni pogoji varovanja okolja)
Vse stavbe, ki so načrtovane s tem odlokom, morajo biti projektirane v
skladu s predpisi o mehanski odpornosti in stabilnosti, požarni varnosti
v stavbah, učinkoviti rabi energije v stavbah ter ostalo veljavno zakonodajo. Projektno dokumentacijo je potrebno izdelati tako, da bo objekt
kot celota izpolnjeval predpisane bistvene zahteve v skladu z veljavno
zakonodajo. Med drugim je potrebno pri zagotavljanju izpolnjevanja
bistvene zahteve »higienska in zdravstvena zaščita in zaščita okolice«
zaradi zagotavljanja primernega notranjega okolja (toplotno okolje,
osvetlitev, kakovost zraka, vlažnost), oskrbe z vodo, odvajanja odpadnih
voda, odstranjevanja trdnih odpadkov in skrbi za okolico objekta zagotoviti, da se skladno z veljavno zakonodajo, z veljavnimi predpisi in
normativi ter na najmanjšo možno mero:
1. zmanjša oddajanje strupenih plinov, ki jih oddajajo gradbeni materiali ali deli objekta,
2. zmanjša prisotnost nevarnih delcev ali plinov v zraku,

Območje tega OPPN sodi skladno z občinskimi prostorskimi akti in
drugimi predpisi v območje IV. stopnje varstva pred hrupom. V okolici
OPPN prevladujejo območja s IV. stopnjo varstva pred hrupom. V času
gradenj na območju je potrebno predvideti vse ukrepe, da bo obremenitev okolja s hrupom čim manjša. V času uporabe objektov na območju
bo na raven hrupa na območju vplival hrup posameznih dejavnosti, ter
prometa in transporta. Hrup na območju urejanja z OPPN ob upoštevanju veljavne zakonodaje s področja varstva pred hrupom in v skladu s
planskim dokumentom občine ne sme vplivati na sosednja urbana območja.
21. člen
(varstvo tal)
Izvajanje posegov v območju urejanja O3 Gramoznica glede na obseg
načrtovanih posegov ne bo imelo bistven vpliv na konfiguracijo terena
ter ureditve zemeljskih mas. Kljub temu je potrebno upoštevati s tem
odlokom določene rešitve in ukrepe za varstvo tal.
(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da se prizadane čim manjše površine
tal. Za začasne prometne in gradbene površine se uporabi infrastrukturne površine in površine, na katerih so tla manj kvalitetna. Pri gradnji se
uporabijo prevozna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni
ter le materiali, ki pri predpisani uporabi ne povzročajo škode za okolje.
S transportnih in gradbenih površin ter deponij gradbenih materialov je
treba preprečiti emisije prahu z vlaženjem teh površin ob sušnem in
vetrovnem vremenu. Treba je predvideti nujne ukrepe za odstranitev in
odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive snovi zaradi nezgod na
tehnoloških površinah.
(2) Posebno pozornost je treba posvetiti zgornjemu rodovitnemu delu
tal v robnih delih gramoznice, ki ga je treba namensko uporabiti za sanacijo degradiranih površin. Vsako ravnanje z izkopom, predvsem odlaganjem, mora biti skladno z določili predpisov, ki določajo obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov in z določili predpisov, ki določajo
ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. Po končanih zemeljskih delih se takoj začnejo sanacijska in zasaditvena dela na razgaljenih površinah.
(3) V času gradnje mora biti gradbišče omejeno na zemljišče, na katerem
ima investitor pravico razpolaganja. Pri aktivnostih v času gradnje je
upoštevati določila člena obveznosti investitorjev in izvajalcev.
22. člen
(varstvo gozdov in kmetijskih površin)
Aktivnosti v območju O3 Gramoznica posegajo le deloma v kmetijske
površine slabše kvalitete. Glede na namembnost se vegetacija povsod
tam, kjer je to za izvedbo načrtovanih rešitev potrebno, krči. Krčitve
lahko povzroče biotopsko degradacijo, zato mora investitor upoštevati
optimalno nadomeščanje ekološke infrastrukture in pogojev za socialne
funkcije robne vegetacije. Konkretizacija rešitev se opredeli na prostih
površinah znotraj ureditvenega in vplivnega območja urejanja (renaturacija devastiranih predelov v naklonu in linijske obcestne zasaditve).
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23. člen
(varstvo in zaščita voda)
Treba je upoštevati sledeče usmeritve:
1. Vsi posegi v prostor naj bodo načrtovani tako, da ne pride do čezmernega poslabšanja stanja voda in da se ne onemogoči varstva
pred škodljivim delovanjem voda.
2. Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih
odpadnih voda mora biti usklajena z zakonodajo.
3. Vse komunalne odpadne vode morajo biti priključene na javni kanalizacijski sistem.
4. Za čas gradnje je nujno predvideti vse potrebne varnostne ukrepe in
tako organizacijo na gradbiščih, da bo preprečeno onesnaženje voda
ali podtalnice, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod
predvideti in zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter
drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v
okolje.
5. Zagotoviti je potrebno, da se po končani gradnji odstranijo vse za
potrebe gradnje postavljeni provizorji in odstranijo vsi ostanki začasnih deponij. Predvideti je potrebno ustrezno krajinsko in protierozijsko ureditev vseh prizadetih površin.
24. člen
(varovanje naravnih vrednot)
Na celotnem območju OPPN je v naravi večinoma deponija komunalnih
odpadkov, deloma kmetijske površine, deloma zelena vegetacija robnih
površin.
Posek vegetacije se lahko izvaja le med 1. septembrom in 15. marcem,
kar je izven obdobja in razmnoževanja in gnezdenja ptic.
25. člen
(varstvo pred hrupom)
Obravnavano območje bo po izgradnji stavb sodilo v območje IV. stopnje varstva pred hrupom.
Območje sedanje Gramoznice je v prostor umeščeno tako, da ne povzroča čezmernih obremenitev delovnega okolja. Na vseh robnih delih je
načrtovan pas visoke drevesne vegetacije, ki vizuelno in protihrupno
varuje neposredno okolje.
26. člen
(varstvo zraka)
Vsi ukrepi zelenih barier imajo tudi funkcijo varovanja pred prašnimi
usedlinami in delno imisijami plinov, delno pa ima to funkcijo tudi
ostala zasaditev v prostoru cone. Med obratovanjem območja O3 Gramoznica dodatni zaščitni ukrepi niso potrebni.
Med gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati naslednje ukrepe za varstvo
zraka:
1. zakonsko ragulativo v zvezi z emisijskimi normami pri gradbeni
mehanizaciji in transportnih sredstvih;
2. preprečevanje prašenja odkritih delov trase in gradbišča: vlaženje
sipkih materialov in nezaščitenih površin ter preprečevanje raznosa
materiala z gradbišča in
3. sprotno kultivirati območja večjih posegov v robnih predelih.
Če se na območju izvaja sušenje odpadkov in zaradi tega prihaja do
povečanja lokalne megle, je potrebno vlažen zrak iz sušilnice odpadkov
v ozračje spuščati preko kondenzatorja.
27. člen
(ravnanje z odpadki in njihovo odlaganje)
Komunalne odpadke se odvaža na komunalno deponijo. Javna higiena
se zagotavlja z zabojniki za odpadke, ki so postavljeni znotraj posame-

6

Štev. 09/2009, 27. november 2009

znih gradbenih parcel in so v času odvažanja odpadkov dostopni vozilu
pooblaščene organizacije ter z določitvijo možne lokacije ekološkega
otoka. Na območju transporta zabojnikov je potrebno cestne robnike
pogrezniti.
Zbiranje posebnih in nevarnih odpadkov iz proizvodnih dejavnosti mora
biti ločeno od komunalnih odpadkov in urejeno na način, ki ga določajo
veljavni predpisi.
Na neutrjenih površinah naj se ne odlagajo odpadki, ki bi lahko onesnažili tla ali vode.
28. člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)
Pri načrtovanju, gradnji ali rekonstrukciji vira sevanja je potrebno izbrati tehnične rešitve in upoštevati dognanja in rešitve, ki zagotavljajo, da
mejne vrednosti niso presežene, in hkrati omogočajo najnižjo tehnično
dosegljivo obremenitev okolja zaradi sevanja.
29. člen
(monitoring)
Pred začetkom gradnje je treba:
1. zagotoviti celosten načrt monitoringa za področja, ki jih določa
okoljsko poročilo;
2. pri določitvi točk monitoringa smiselno upoštevati točke že izvedenih meritev ničelnega stanja. Pri fizičnih meritvah stanja sestavine
okolja (tla, vode, zrak, hrup) je treba zagotoviti vsaj tolikšno število
točk nadzora, da se pridobi utemeljena informacija o stanju posamezne sestavine okolja;
3. izvesti monitoring podtalnice s piezometrom po programu, ki ga
pripravi hidrogeolog;
4. točke spremljanja stanja zavarovati tako, da je omogočeno kontinuirano pridobivanje podatkov;
Monitoring je treba izvajati v skladu s predpisi, ki urejajo prve meritve
in obratovalni monitoring hrupa za vire hrupa ter pogoje za njihovo izvajanje in z usmeritvami poročila o vplivih na okolje. Rezultati monitoringa so javni, investitor poskrbi za dostopnost podatkov.
Dodatni ukrepi, ki jih mora izvesti investitor v primeru neustreznih rezultatov monitoringa, so:
1. dodatne tehnične in prostorske rešitve,
2. dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve,
3. sanacija, povečanje ali izgradnja novih naprav,
4. sprememba rabe prostora in
5. drugi ustrezni ukrepi.
30. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
Poleg vseh obveznosti navedenih v tem odloku, so obveznosti investitorjev in izvajalcev v času pred pričetkom, med gradnjo ter po izgradnji
tudi:
1. zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da sta zagotovljeni varnost
in raba bližnjih objektov in zemljišč;
2. organizirati promet v času gradnje tako, da ne prihaja do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju ter da se prometna varnost
zaradi gradnje bistveno ne poslabša;
3. odpraviti v najkrajšem možnem času prekomerne negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje in obratovanja območja Gramoznice;
4. za čas gradnje na vseh območjih dovoliti emisije hrupa zaradi vira
hrupa (gradbišče) tako, da v dnevnem času ne bodo prekoračene
kritične ravni hrupa, predpisane za stopnje varovanja pred hrupom,
kot so določene za posamezna območja, pri čemer se za oddaljenost
vira hrupa šteje geometrijsko središče oziroma pravokotna oddaljenost od gradbišča;
5. vzdrževati vegetacijske pasove ob cesti, ki so element krajinskega
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urejanja, istočasno pa imajo tudi funkcijo pred onesnaženjem neposrednega okoliškega prostora;
6. zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, naprav in
območij ter okolico objektov;
7. sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki se
zaradi gradnje v območju Gramoznice oziroma priključkov ali zaradi uporabe pri gradnji prekinejo ali poškodujejo;
8. začasno pridobljena zemljišča po izgradnji trase infrastrukture in
spremljajočih ureditev povrniti v prvotno rabo.
Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati na podlagi ustreznega gradbenega dovoljenja, pridobljenega pred pričetkom gradnje posamezne etape
ali dela posamezne etape.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM
PRED POŽAROM
31. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo, varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami ter varstvo pred požarom)
Pri projektiranju in gradnji objektov na tem območju je treba upoštevati:
1. objekti morajo biti projektiranji skladno s protipotresnimi predpisi,
2. gramoznica ne leži v poplavnem in ne erozijsko izpostavljenem
območju, v primeru predvidenih kleti pa je treba preveriti nivo
podtalnice in po potrebi izvesti ustrezne ukrepe za zaščito pred njo,
3. preprečiti je treba morebitno razlitje nevarnih snovi v okolico (lovilne posode),
4. v primeru gradnje kleti mora biti plošča nad njo ojačana.
Za zaščito v primeru nevarnosti elementarnih in drugih nesreč so zagotovljene ustrezne evakuacijske poti in površine za ljudi in materialne
dobrine, intervencijske poti in površine. Zagotovljeni so tudi zadostni
odmiki med objekti za preprečitev prenosa požara oziroma zagotovljeni
ustrezni drugi ukrepi (požarna ločitev). Na vodovodnem omrežju bo
zaradi zagotovitve zadostne količine požarne vode, zgrajeno hidrantno
omrežje z nadzemnimi hidranti. Pri vseh posegih je potrebno upoštevati
pogoje za:
1. varen umik ljudi, živali in premoženja;
2. potrebne odmike med objekti v skladu z veljavnimi predpisi ali potrebno protipožarno ločitev;
3. prometne in delovne površine za intervencijska vozila;
4. vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje, zagotovitev hidrantnega
omrežja v skladu s predpisi;
5. zagotovitev površin za potrebe evakuacije.
Prostorske potrebe za področje zaščite in reševanja bodo po potrebi naknadno določene v načrtu zaščite in reševanja.
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pridobitev gradbenega dovoljenja.
Začasna namembnost zemljišč, ki se ne preoblikujejo v prvi oziroma
predhodnih etapah izgradnje v območju Gramoznice, ostaja enaka dosedanji. Za njih veljajo obstoječi režimi s tem, da se na teh zemljiščih
dovoljujejo posegi v prostor, ki so potrebni za nemoteno realizacijo
predhodnih etap.

IX. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
33. člen
(dopustna odstopanja)
Pri realizaciji tega OPPN so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev,
določenih s tem odlokom, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo
tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati
prostorski in okoljski pogoji.
Dovoljena so odstopanja od predpisanih maksimalnih tlorisnih gabaritov, vendar le v smislu manjšanja teh tlorisnih gabaritov. Prav tako mora
biti zagotovljen požarni odmik med stavbami ter upoštevane cestne
gradbene linije. Dovoljena so tudi odstopanja vertikalnih gabaritov v
smislu nižanja objektov, maksimalni gabarit ne sme biti prekoračen.
Možna so še odstopanja pri definiranju mikrolokacij cestnih priključkov
posamezne funkcionalne enote, pri čemer pa morajo biti lokacije priključkov na obeh straneh ceste medsebojno usklajene ter v grafičnih
načrtih določenih kot pritličij do ± 1,00m.
Dovoljena odstopanja lokacij infrastrukturnih vodov zunaj območja
OPPN in ob priključkih na omrežje oskrbovanih sistemov so ± 5,00m.
Dovoljena odstopanja lokacij infrastrukturnih vodov na območju OPPN,
razen ob priključkih na omrežje oskrbovanih sistemov, so lahko tudi
večja, vendar ne smejo vplivati na zasnovo delov stavb, prometnih površin in zunanjo ureditev.
Odstopanja iz prvega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije v delovno področje
katerih spadajo ta odstopanja.

X. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO
PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN
34. člen
(usmeritve)
Po realizaciji s tem OPPN načrtovanih prostorskih ureditev in gradenj je
pri določanju nadaljnjih meril in pogojev potrebno upoštevati ključne
konceptualne usmeritve, ki zagotavljajo načelno kontinuiteto urbanističnega urejanja prostora.

Potrebe po zaklanjanju in varovanju prebivalstva in dobrin pred vojnim
delovanjem se urejajo v skladu z veljavnimi predpisi.
XI. KONČNE DOLOČBE
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
32. člen
(etapnost izvedbe)
OPPN območja O3 Gramoznica se izvaja v več etapah, ki so medsebojno neodvisne glede na časovno zaporedje. Vsaka skupina stavb predstavlja svojo etapo, možna je izvedba le dela etape, ki predstavlja zaključeno celoto. V okviru vsake etape, oziroma, v kolikor je to za koncept
urejanja nujno tudi predhodno, je treba izvesti pripadajočo infrastrukturo in naprave v zadostnih kapacitetah. Pri izvajanju del v etapah je treba
zagotoviti ustrezne ukrepe za varstvo bivalnega in delovnega okolja.
Vsebinska konkretizacija etape se opredeli v posebnem delu projekta za

35. člen
(inšpekcijsko nadzorstvo)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in
prostor, Inšpekcija za prostor.
36. člen
(vpogled v OPPN)
OPPN je na vpogled pri pripravljavcu, Občini Komenda, Zajčeva cesta
23, 1218 Komenda in na Upravni enoti Kamnik, Glavni trg 24, 1240
Kamnik.
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37. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda.
Številka: 35005-0002/2003
Datum:
19. 11. 2009
ŽUPAN OBČINE KOMENDA
Tomaž DROLEC l.r.

Na podlagi 5. točke Sklepa o subvencioniranju varstva otrok, ki niso
vključeni v programe vrtca (št. 64102-0167/2004, z dne 23.12.2004),
21. in 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 s
spremembami in dopolnitvami) in 16. člena Statuta Občine Komenda
(Uradne objave GOK, št. 02/09), je Občinski svet Občine Komenda na
svoji 27. seji, dne 19.11.2009, sprejel
PRAV I LN I K
O SUBVENCIONIRANJU VARSTVA OTROK, KI NISO VKLJUČENI V PROGRAME VRTCA
I. SPLOŠNO
1. člen
Ta pravilnik ureja subvencioniranje varstva otrok, ki niso vključeni v
programe vrtca, določa upravičence, višino subvencije ter določa postopek za uveljavljanje subvencije.
II. UPRAVIČENCI DO SUBVENCIJE
2. člen
Do subvencioniranja so upravičeni starši otrok, ki skladno s Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtec v zakonitem roku vložijo vlogo za sprejem
otroka v vrtec, pa jim je vpis zaradi prezasedenosti kapacitet vrtca v
občini Komenda zavrnjen, in otroci niso vključeni v drug vrtec.
Pravico do subvencije uveljavlja eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik pod pogojem, da ima eden od staršev skupaj z otrokom stalno
prebivališče v Občini Komenda in je otrok dopolnil eno leto starosti, oz.
je dopolnil starost najmanj enajst mesecev (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj).
V primeru, da starša živita ločeno, uveljavlja pravico do prispevka tisti
od staršev, pri katerem otrok živi, pod pogojem, da imata oba z otrokom
stalno prebivališče v Občini Komenda in je otrok dopolnil eno leto starosti, oz. je dopolnil starost najmanj enajst mesecev.
III. VIŠINA SUBVENCIJE
3. člen
Višina subvencije za posameznega upravičenca znaša 50 % povprečnega
zneska (neto), ki ga Občina Komenda sofinancira mesečno na otroka v
domačem vrtcu.
O spremembi višine prispevka odloči Občinski svet Občine Komenda s
pisnim sklepom.
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IV. UVELJAVLJANJE SUBVENCIJE

4. člen
Vlagatelj uveljavlja pravico do subvencije s posebno pisno vlogo, ki jo
dobi na Občini Komenda ter izpolnjeno po pošti ali osebno posreduje na
naslov Občine Komenda. Vloga je upravičencem na voljo tudi na spletni
strani Občine Komenda (http://www.komenda.si) pod rubriko »obrazci«.
Vloga vsebuje:
• podatke o vlagatelju: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča,
EMŠO, davčna številka, številka osebnega računa;
• podatke o otroku: ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega
prebivališča
• podatke o vseh družinskih članih: ime in priimek, sorodstveno razmerje do vlagatelja, leto rojstva in status;
• podatke o zaposlitvi staršev in opravljanju zasebne dejavnosti;
• izjavo drugega starša, da ne bo uveljavljal pravice.
Vlagatelj mora vlogi priložiti odločbo, s katero je bil staršem zavrnjen
sprejem otroka v vrtec.
5. člen
Če vloga za uveljavljanje subvencije ni popolna, pristojni občinski organ
vlagatelja opozori na pomanjkljivosti in mu določi rok, v katerem mora
pomanjkljivosti odpraviti. Če vloga v tem roku ni dopolnjena, se šteje,
da vloga za uveljavljanje subvencije ni bila oddana.
6. člen
Vlagatelj odda vlogo praviloma trideset (30) dni od prejema odločbe, s
katero je bil staršem zavrnjen sprejem otroka v vrtec.
V primeru, da vlagatelj vlogo odda v roku iz prejšnjega odstavka, subvencijo uveljavlja od 1.9. tekočega leta dalje, do vključitve otroka v
vrtec.
V primeru, da vlagatelj vloge ne odda v roku, določenem v prvem odstavku tega člena, subvencijo prične uveljavljati s prvim dnem naslednjega meseca, ko je oddal vlogo, pa do vključitve otroka v vrtec.

7. člen
O dodelitvi subvencije občinska uprava v roku 30 dni od prejema vloge
odloči z odločbo.
Zoper odločbo lahko vlagatelj v roku 15 dni od prejema odločbe vloži
pritožbo. O pritožbi zoper odločbo, ki jo je izdala občinska uprava, odloča župan.
8. člen
Računovodstvo občine Komenda odobrene subvencije izplačuje do 15.
v mesecu za pretekli mesec na račun vlagatelja.
9. člen
Občinska uprava lahko na podlagi pisnega mnenja patronažne službe ali
Centra za socialno delo določi, da se subvencija dodeljuje v materialni
obliki, če tako zahtevajo koristi otroka.
V. IZGUBA PRAVICE DO SUBVENCIJE
10. člen
V primeru, da starši oddajo vlogo za sprejem otroka v vrtec, pa se kasneje, ko so že obveščeni o njeni pozitivni rešitvi, premislijo in otroka
ne vpišejo v vrtec, izgubijo pravico do subvencioniranja varstva otrok
po tem pravilniku.
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11. člen
Z dnem vključitve otroka v vrtec starši otroka izgubijo pravico do subvencije po tem pravilniku. V primeru vključitve otroka v vrtec so starši
otroka, ki prejemajo subvencijo, v roku 15 dni pred predvideno vključitvijo, o tem dolžni obvestiti pristojni občinski organ.
V primeru vključitve otroka v vrtec starši skladno s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98,
44/00, 92/02, 120/03) lahko uveljavljajo pravico do znižanega plačila
vrtca.

OBVESTILO O SPREJETEM PLANU

Na osnovi 1. odstavka 47. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO - 1,
Uradni list RS št. 41/04) posredujemo obvestilo, da je v Uradnih objavah
Glasila Občine Komenda št. 07/09 dne 27. 11. 2009 objavljen Odlok o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja O3 – gramoznica.
Skladno z 2. odstavkom 47. člena ZVO - 1 podajamo naslednja pojasnila:

OPIS VKLJUČENOSTI OKOLJEVARSTVENIH ZAHTEV V
PLAN

VI. ODGOVORNOST ZA RESNIČNOST PODATKOV
12. člen
Vlagatelj je materialno in kazensko odgovoren za resničnost podatkov,
ki jih navede v vlogi in priloži vlogi.
Če pristojni organ ugotovi neresničnost podatkov, vlagatelj izgubi pravico do subvencije.
V tem primeru je vlagatelj dolžan v roku 8 dni od izstavitve obračuna
oziroma zahtevka na račun Občine Komenda vrniti sredstva za celotno
obdobje prejemanja subvencije, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

V postopku celovite presoje vplivov na okolje so potekala usklajevanja
med pristojnimi nosilci urejanja prostora in javnih pooblastil. Osnova za
tovrstna usklajevanja in končno ureditev območja je bila predvsem naslednja dokumentacija:
•

VII. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
13. člen
Podatki na vlogi za uveljavljanje subvencije so osebni podatki, ki morajo biti varovani v skladu z zakonom.
Vse osebe, ki imajo v postopku uveljavljanja subvencije in pri izvajanju
plačil vpogled v osebne podatke vlagatelja, so jih dolžne varovati kot
poklicno skrivnost.

•

•

•
Pri uveljavljanju subvencije se za zbiranje in varovanje osebnih podatkov smiselno uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja varovanje osebnih
podatkov na področju vzgoje in izobraževanja.
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•
•

smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora, med njimi predvsem:
a. Republike Slovenije, Ministrstva za zdravje, št. 352-10001/200408825 z dne 16. 01. 2004,
b. Zavoda Republike Slovenija za varstvo narave, št. 2-III-21/2O-04/MB z dne 14. 01. 2004,
c. Republike Slovenije, Ministrstva za okolje, Agencije za okolje
in prostor, št. 35001-19/2004-LJ-2009 z dne 05. 02. 2004,
Strokovno mnenje o varovanju zalog in zdravstvene ustreznosti
pitne vode na vodovarstvenem območju za lokacijski načrt območja
03 – gramoznica ( Zavod za zdravstveno varstvo Kranj ),
Hidrogeološko poročilo za pripravo programa monitoringa podzemnih voda na območju CROS – Suhadole ( GEO – HIDRO, d. o. o.
),
Program monitoringa podzemne vode na območju CROS Suhadole
( JP Vodovod – kanalizacija, d. o. o., ),
Okoljsko poročilo za Občinski podrobni prostorski načrt območja
O3 gramoznica ( Factum, Robert Špendl, s. p., št. 121-0002/06 ),
Revizija okoljskega poročila ( IPSUM, d. o. o. ).

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Ta pravilnik začne veljati in se uporablja naslednji dan po objavi v
Uradnih objavah Glasila občine Komenda.
Številka: 602-0088/2009
Datum: 19.11.2009
Tomaž Drolec
ŽUPAN

V postopku je bila med 07. 04. 2008 in 06. 05. 2008 opravljena javna
razgrnitev okoljskega poročila, javna obravnava je bila opravljena 05.
05. 2008. Na javni razgrnitvi in javni obravnavi je bila vsem zainteresiranim dana možnost posredovanja morebitnih pripomb in predlogov.

UPOŠTEVANJE MNENJ IN PRIPOMB IZ POSTOPKA
CELOVITE PRESOJE VPLIVOV IZVEDBE PLANA NA
OKOLJE
Z zgoraj navedenimi dokumenti so bila smiselno upoštevana mnenja
naravovarstvene stroke, ki je bila vključena v postopek celovite presoje
vplivov na okolje. Na javni razgrnitvi in javni obravnavi okoljskega
poročila je bila vsem zainteresiranim dana možnost posredovanja pripomb in predlogov. Na pripombe in predloge je pripravljalec plana dne
05. 01. 2009 pripravil stališča št. 3505-0002/2003 in jih od 16. 02. 2009
do 19. 11. 2009 objavil na sedežu občine ( oglasna deska ), dostopna so
tudi na svetovnem spletu. Skladno z določili 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ( Ur. l. RS št. 33/07 ) so bili dne 09. 09. 2009 lastniki
zemljišč na območju urejanja, ki so v času javne razgrnitve podali pripombe ali predloge, pisno seznanjeni s stališči.
Stališča do pripomb in predlogov so bila skupaj s posledičnimi korekcijami okoljskega poročila in plana dne 12. 06. 2009 posredovana
Ministrstvu za okolje in prostor, ki je 05. 11. 2009 z odločbo št. 354-0945/2005 v postopku celovite presoje vplivov na okolje potrdilo plan –
Občinski podrobni prostorski načrt območja O3 – gramoznica. Iz odločbe izhaja, da so vplivi plana na okolje ob upoštevanju omilitvenih
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ukrepov sprejemljivi. Na plan so bila pridobljena tudi pozitivna mnenja
pristojnih nosilcev urejana prostora.

RAZLOGI ZA SPREJETE ODLOČITVE GLEDE NA
MOŽNE ALTERNATIVE
V postopku izdelave občinskega prostorskega načrta je bilo izdelanih
več alternativnih variant, ki so rezultirale h končni verziji Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja O3 – gramoznica.
Končna rešitev je skladna s temeljnimi prostorskimi dokumenti Občine
Komenda, nanjo so pridobljena pozitivna mnenja in potrditvena odločba
Ministrstva za okolje in prostor v postopku »celovite presoje vplivov na
okolje«, kot je opisano v prejšnji točki tega obvestila. Iz naštete dokumentacije je razvidno, da je končna varianta uravnotežena rešitev, ki
omogoča izpolnjevanje okoljskih ciljev.
V postopku so se pojavljali tudi alternativni predlogi, ki pa praviloma
niso bili skladni s temeljnimi prostorskimi dokumenti.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila
Občine Komenda št. 02/09) in 94. člena Poslovnika Občinskega sveta
Občine Komenda (Uradni list RS št. 37/99, Uradne objave Glasila
Občine Komenda št. 01/01) je Občinski svet Občine Komenda na 27.
redni seji dne 19. 11. 2009 sprejel naslednjo

OBVEZNO RAZLAGO
9. člen Odloka o sprejetju ureditvenega načrta območja MO – 2 Moste
( Uradni list RS 38/90 ) v povezavi s 4. členom Odloka o spremembah
in dopolnitvah ureditvenega načrta območja MO – 2 Moste ( Uradni list
RS št. 70/97 ) in v povezavi z določili točke »r/« iz 3. člena Odloka o
spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta območja MO – 2 Moste
( Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 03/05 ), se razlaga, kot
sledi:

I.
OPIS NAČINA SPREMLJANJA VPLIVOV NA OKOLJE PRI
IZVAJANJU PLANA
V sklopu postopka celovite presoje vplivov plana je okoljsko poročilo
predlagalo načine spremljanja stanja za posamezne sestavine okolja, ki
so bili predmet obravnave in kjer so bili predlagani posamezni omilitveni ukrepi za zmanjšanje vpliva posega na posamezne sestavine okolja.
Omenjeni načini spremljanja stanja so upoštevani in navedeni v sprejetem Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja O3
– gramoznica.

Datum: 27. 11. 2009
Št.: 35005-0002/2003

Omejitev iz točke »r/« 3. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah
ureditvenega načrta območja MO – 2 Moste ( Uradne objave Glasila
Občine Komenda št. 03/05 ), ki se glasi: »gradnja večstanovanjskih
stavb je možna šele po izgradnji novo predvidene dovozne ceste Fe P6«,
se dejansko razume tako, da se ne sme pričeti z gradnjo stavb v enoti Fe
S23/1, dokler ni zgrajena dovozna cesta. Ta omejitev pa ne zadrži izdaje
gradbenega dovoljenja za večstanovanjske objekte.
Z gradnjo večstanovanjskih objektov se lahko prične, ko pristojni občinski organ zapisniško ugotovi, da je dovozna cesta Fe P6 v celoti
zgrajena (da je zgrajena pripadajoča pozemna infrastruktura, da so
zgrajeni pločniki z javno razsvetljavo in da je položen asfalt). Uporabnega dovoljenja za večstanovanjske objekte Fe S23/1 ni moč izdati pred
izdajo uporabnega dovoljenja za dovozno cesto Fe P6.

Tomaž Drolec, l. r.
Župan Občine Komenda
II.
Obvezna razlaga se objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda
in velja naslednji dan po objavi.

Številka: 35003-0001/2003
Datum: 19. 11. 2009
Tomaž Drolec, l. r.
Župan
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JAVNI RAZPIS ZA ŠTIPENDIJE
Ustanova Petra Pavla Glavarja v skladu s Pravilnikom o štipendiranju in
dodeljevanju pomoči pri razvoju talentov mladih občanov Občine Komenda (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 05/2005) razpisuje
za šolsko leto 2009/2010 štipendije za dijake, študente in nadarjene dijake poklicnih šol, ki se izobražujejo za poklice, ki jih v občini Komenda primanjkuje, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno
bivališče v občini Komenda.
Za štipendijo lahko zaprosijo dijaki od vključno drugega letnika dalje,
če so v preteklem šolskem letu dosegli najmanj prav dober šolski uspeh,
in študenti, ki imajo vsaj prav dobro (8) povprečno oceno vseh opravljenih izpitov v preteklem študijskem letu.
Prijavi za razpis je treba priložiti:
1. dokazilo o vpisu v tekoče šolsko leto,
2. dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika predhodnega izobraževanja,
3. za prednostno dodelitev štipendije dokazila iz petega odstavka 5.
člena pravilnika o štipendiranju (dokumentacijo, s katero kandidat
dokazuje posebno nadarjenost in posebno prizadevnost na družbenem področju; izjemni dosežki na tekmovanjih, bibliografija objavljenih del, potrdilo o sodelovanju v raziskavah, priporočila, dokaze o družbeno koristni dejavnosti...), za študente pripravljenost za
delo v pisarni UPPG,
4. potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
5. dokazilo o stalnem bivališču v občini Komenda,
6. življenjepis,
7. dokazilo o dohodkih oz. prejemkih na družinskega člana v preteklem koledarskem letu (kopija dohodninske odločbe staršev oz.
druga verodostojna dokazila o trenutnem materialnem stanju, ki jih
v svojem interesu predloži kandidat),
8. izjava dijaka oz. študenta, da ne prejema nobene štipendije,
9. dijaki poklicnih šol morajo poleg zgoraj navedenih dokazil priložiti
tudi priporočilo združenja dejavnosti v Občini Komenda, za katero
se usposabljajo (Obrtna zbornica, Kulturno društvo, Turistično
društvo, Čebelarsko društvo, Konjeniško društvo, Društvo narodnih
noš...). Iz priporočila mora biti razvidno, da se usposabljajo za poklic, ki ga v občini Komenda primanjkuje, vsebovati pa mora tudi
načrt za kandidatov prispevek k razvoju te dejavnosti v občini in
priporočilo mojstra oziroma mentorja, pri katerem se usposablja.
Podeljeni bosta največ dve štipendiji. Pogodba za štipendiranje se bo
sklenila za eno leto. Višina mesečne štipendije 214 EUR za študente in
142 EUR za dijake.
Kandidati naj popolne vloge naslovijo na Ustanovo Petra Pavla Glavarja, Odbor za dodeljevanje štipendij, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, s
pripisom ZA ŠTIPENDIJO.

Štev. 09/2009, 27. november 2009

Ustanova Petra Pavla Glavarja (UPPG) Komenda v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju socialne pomoči ostarelim in drugim pomoči potrebnim občanom občine Komenda (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 4/2000) objavlja

JAVNI RAZPIS ZADODELITEV SOCIALNE POMOČI UPRAVIČENCEM IN UPRAVIČENKAM NA OBMOČJU OBČINE
KOMENDA

Prosilci oziroma predlagatelji oseb, ki so po njihovem mnenju upravičeni do socialne pomoči, naj prošnji predložijo:
1. Dokazilo o stalnem bivališču v Občini Komenda (kopijo veljavnega
osebnega dokumenta).
2. Potrdilo o neto dohodkih v zadnjih treh mesecih.
3. Potrdilo o morebitnem katastrskem dohodku.
4. Potrdilo Urada za delo o prijavi kot iskalec/ka zaposlitve.
5. Potrdilo o skupnem gospodinjstvu.
6. Obrazložitev prošnje za pomoč.
Če bo za sprejem socialne pomoči določenega občana ali občanko predlagal predlagatelj (posameznik, človekoljubna organizacija ...), morajo
predložiti tudi priporočilo in obrazložitev, ki ga lahko napišejo sami na
podlagi poznavanja predlaganega upravičenca.
Prosilci oziroma predlagatelji naj le popolne vloge naslovijo na naslov:
Ustanova Petra Pavla Glavarja Komenda,
Odbor za dodeljevanje socialne pomoči,
Zajčeva cesta 23,
1218 Komenda
s pripisom: ZA SOCIALNO POMOČ.
Rok oddaje prošenj in predlogov je do 10. decembra 2009.
Če bo veliko prijav, bo Odbor za dodeljevanje socialne pomoči UPPG
Komenda Upravi UPPG Komenda za dodelitev socialne pomoči predlagal tiste občane in občanke v gmotni stiski, ki imajo nižji osebni dohodek
na družinskega člana oziroma so se znašli v zares hudi trenutni ali trajnejši stiski.
Jožef Pavlič,
predsednik Odbora za dodeljevanje socialne pomoči

Rok za oddajo vloge je 10. december 2009.
Štipendija bo podeljena v mesecu decembru z ustreznim poračunom za
nazaj.
V primeru prevelikega števila kandidatov bo imel prednost pri izboru
dijak oz. študent
• z boljšim učnim uspehom
• z izkazano večjo aktivnostjo na drugih področjih
• z nižjim dohodkom na družinske člane
• s pripravljenostjo za delo v pisarni UPPG.
Številka: OZDŠ 1/2009
Komenda: 6. november 2009
dr. Marta Ciraj
Predsednica uprave UPPG
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Borut Krančan, direktor poslovne enote Lesnina Kranj

Vse mora biti dobro, lepo, moderno in poceni
Pogovarjali smo se z direktorjem Lesninine poslovne enote v Kranju.

Borut Krančan, direktor poslovne enote
Lesnina, ki letos beleži lep jubilej, ima tudi
na Gorenjskem, kot pravimo, častitljivo
tradicijo. Največji salon pa je najbrž prav v
Kranju. Kako ocenjujete razmere na trgu?
Nerad ocenjujem razmere, ker to počnejo že
vsi. Lahko govorim o dejanskem stanju, ki je
za prodajo pohištva slabše kot predhodna obdobja. O razlogih se dosti govori in piše v medijih, če pa so objektivni, je zame to drugo
poglavje. Ko vlada medijski pomp o krizi, ko
nekateri zapirajo delovna mesta, so vsi ljudje
bolj previdni; tudi tisti, ki se jih razmere na trgu
morda niso neposredno dotaknile.
Salon Lesnina v Kranju je poznan z raznovrstno pohištveno ponudbo. Je to danes
poslovna prednost ali nevarnost?
Raznovrstnost je določena prednost, saj
lahko kupci z različnimi okusi in različnih starostnih skupin najdejo vsaj kos pohištva, ki
odgovarja njihovim željam in potrebam. Po
drugi strani pa ta raznovrstnost prinaša včasih
logistične težave in prevelike zaloge. Zato je
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pri raznovrstnosti potrebna
previdnost, da ne zaidemo v
preveliko širino. Vedno poskušamo preceniti, kaj se poleg
pohištva lahko kupcu ponudi,
da je v sklopu opreme stanovanja. Prodajo čokoladnih izdelkov pa smo, navkljub želji ponudnikov, v Kranju zavrnili.
Ali so se zahteve na trgu
pri opremljanju stanovanj
oziroma bivalnih in poslovnih prostorov spremenile?
Zahteve trga se pri pohištvu
iz dneva v dan spreminjajo.
Tako po obliki, barvah
in materialih, kot cenovno. Če je veliko let
nazaj veljalo, da je vse dobro, samo da
je, potem bi za danes lahko rekel, napol
v šali, da mora biti vse dobro, lepo,
moderno in poceni. No, ker vse ne more
biti tako črno-belo, so naši poudarki
predvsem na kvaliteti, nekje na obliki,
nekje pa na ceni. Lesnina je razvila tudi
lastno blagovno znamko pohištva Italstyle, v kateri je zajeta kvaliteta in oblika
znanih pohištvenih programov ob 20 do
30 % nižji ceni. Spremenile so se tudi
zahteve kupcev po servisnih storitvah. Prevoz
in montažo tako skupaj s proizvajalci nudimo
pri večini programov, ki se naročajo za znanega
kupca. Prav tako moderne oblike svetovanja
kot so računalniški izrisi in po potrebi izmere
na domu. Storitve se povečujejo, izboljšujejo
in se skušajo prilagajati kupcu. Obstajajo pa
seveda določene omejitve, ko tudi najboljše
podjetje ne more izpolniti vseh zahtev.
Kako jim sledite?
Kot sem že rekel. Dodal bi le še, da se kupcu

prilagajamo z nenehnim izobraževanjem,
uporabljanjem modernih prodajnih prijemov;
vse seveda z željo po zaupanju v naše podjetje
in znanje naših prodajalcev.
Pripravljate v ponudbi Lesnine kakšne
spremembe, novosti...?
Novosti so vsakodnevna praksa. Včasih jim
že sami težko sledimo. Z napredkom tehnologij
se namreč spreminja tudi svet pohištva. Spreminjajo se materiali, pohištveno okovje, izdelava pohištva itd. Z vsem tem pohištvo velikokrat pridobi na funkcionalnosti, izgledu,
negovanju; pa tudi vplivu na zdravje, na primer
ležišča (vzmetnice, penasta ležišča, lateksirana
ležišča itd.)

Kaj svetujete vašim kupcem?
Tako pavšalno, počes, kot pravimo, je težko
svetovati. Pri nas poskušamo pred svetovanjem
vedno ugotoviti več stvari. Predvsem kupčeve
želje po ceni, dimenziji, barvi in želenem terminu dobave pohištva. Skup vsega tega nam
daje približno sliko, kaj lahko ponudimo. Sicer
pa bi svetoval kupcem, če nameravajo kupiti
pohištvo, da je sedaj pravi čas za nakup. Pohištvo je namreč cenovno dostopnejše, ponujamo
ga v različnih censkih razredih, proizvajalci
ponujajo veliko dodatnih popustov. Strah pred
krizo je razumljiv, vendar je pohištvo del našega vsakdana, ki lahko zelo vpliva na naše počutje in tudi na zdravje, ko govorimo o ležiščih.
Ceneje ne bo nikoli. Zato so vsi kupci pohištva vabljeni v Lesnino Kranj.
Koliko časa ste že vi v Lesnini?
V Lesnini sem s kratko prekinitvijo od leta
1986; če spremenim v leta, nekaj čez 20 let. V
šali si pravimo, da imamo pripravljeno mesto
za inventarno številko.
Kako preživljate prosti čas?
Prosti čas danes težko ločim od delovnega.
Mobilni telefoni in računalniške povezave so
naredile svoje. Predvsem ga preživljam doma
skupaj z ženo, enkrat letno dopust na morju.
Včasih morda zagrmi iz zvočnikov računalniška igra, ogled kakšnega filma, če je potrebna
kakšna pomoč ženinim staršem na vrtu pa je
dan naokoli.
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POMOČ: ION: praoče Joncev, KAJMAN: Ameriški krokodil, NIOBA: Tebanska kraljica, NAL: kraljevič iz Indijskega epa,
OZON: alotropska oblika, kisika.

NAGRADNA KRIŽANKA
za prednovoletne zabave. Rezervacije na
GSM 041 362 545 Boštjan
1. nagrada – BON za 30,00 EUR
2. nagrada – 2 pizzi
3. nagrada – 1 pizza

Poslovna cona Komenda
Odprto: pon. – čet.: 6. do 22. ure, pet.: 6. do
1. ure, sob.: 8. do 1. ure
FENIKS Gostilna–Pizzeria posluje od 1.
septembra 2009 v Poslovni coni Komenda.
Prepoznavna je po malicah, kosilih, jedeh po
naročilu, picah iz krušne peči; po prijazni postrežbi, prijetnem ambientu in ima veliko parkirišče. Posebnost ponudbe sta pečeni piščanec
in florentinski stejk na odprtem ognju. Za
skupine (tudi do 80 oseb) sprejemajo naročila

Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo
REŠITEV GESLA) pošljite na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda
DO VKLJUČNO 4. DECEMBRA. Na kuverto napišite: ime, priimek, naslov in pripišite
Nagradna križanka.
Nagrajenci križanke GAŠPERLIN Vrtni
center, Moste pri Komendi, KMETIJA – AG
d.o.o. , Suhadole 100, 1218 Komenda v Aplenci, glasilu občine Komenda, št. 10/2009:
1. nagrada – stebelna božična zvezda –
FRANC VERHOVNIK, ZAJČEVA CESTA
27, 1218 KOMENDA
2. nagrada – 3 božične zvezde v lončkih - VIN-

KO PLEVEL, KRIŽ 27, 1218 KOMENDA
3. nagrada – 2 božični zvezdi v lončkih - SONJA OVIJAČ, MOSTE 2 B, 1218 KOMENDA
Čestitamo. Nagrade prevzamejo nagrajenci na
podlagi potrdila in osebnega dokumenta v Vrtnem centru Gašperlin, Suhadole 100, 1218
Komenda najkasneje do 20. decembra.

Praznične čestitke in
oglasi decembra
Čestitke in oglase za objavo v zadnji letošnji, praznični, številki Aplence, ki bo izšla
v sredo, 23. decembra, bomo sprejemali
do vključno do 4. decembra. Naročite
oziroma rezervirate jih lahko po telefonu
031-638-699 ali E-mailu: urednistvo.
gok@komenda.si oziroma andrej.zalar@siol.net. Za društva so čestitke do
velikosti 1/16 strani brezplačne.
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Trgovina z elektro in tehničnim materialom.

Velika izbira novoletnih lučk!

Suhadole 21, 1218 Komenda; tel.: 01/8341399
e-mail: info@loginbv.si, web: www.loginbv.si
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OBIČAJI

Obujamo stare običaje v domači hiši – november

Ako na mrtvih dan dežuje, zamete zima pričakuje.
Če Martinova gos po ledu plazi, ob božiču
navadno po blatu lazi.
Če se poskusimo spomniti na praznična
dneva, ki sta seveda že šla mimo, lahko pričakujemo prav lepo zimo - ta pravo, ne premokro
in ravno prav mrzlo.Dan reformacije in Vseh
mrtvih dan sta zelo praktično - dva praznična
dneva skupaj, vsaj za nas vse, ki imamo širše
družine posejane po celi Sloveniji. Tako lahko
obiščemo vsaj nekaj grobov. Letos nas je jesen
bogato obdarila s čarobno obarvano naravo.
Taka je bila letos tudi Dolenjska pokrajina.
Težko je povedati z besedo, tako kot me ob
lepi glasbi tako prijetno tišči v prsih, mi enako
srečo nudi prelepa slovenska narava.
Svojih dragih rajnih se seveda spominjamo
z žalostjo v prsih. A lepo je, da grobove obiščemo družine skupaj, se združimo ob skupni
misli in upanju. Tudi naslednji dan je praznik
- Praznik vseh vernih duš.
Mnoga leta nazaj, ko se je živini v hlevih tla
še nastiljalo s steljo, se je grabilo v listnatih
gozdovih in spravljalo na velike kupe ob gozdnih poteh. Od tu se je listje nosilo v koših,
posebno težko na strmih območjih. Kjer je bilo
mogoče, se je listje nalagalo na vozove. Konjske ali volovske vprege so težko vlekle domov
vozove; po izgledu kot ogromne pletene košare. Pletlo se jih je iz svežih, ravno prav debelih
leskovih vej. Ob hlevih so bili ograjeni prostori, rekli smo jim tudi »lisn'ki«. Predvsem pa je
bilo to delo koristno za gozd – nega gozda.

Radi smo rekli, da je bila »hosta pospravljena«.
In taka je tudi izgledala. Kmetje so vedeli, da
je treba loviti sončne dneve, da se morajo
»poahtat'« in jih ni prehitelo deževje.
Ker je 6. novembra Sveti Lenart, so tistim,
ki so zamudili pripravo nastila, rekli Lenarti
(lenuhi).
Zime so bile za živino še težje, če jim ni
bilo kaj nastlati. Po domače se je reklo:
»Če je na Sv. Lenarta lepo vsak Lenart stelo
dobo.«
Mesec november je spomin na umrle. Včasih
so naši bližnji umirali doma. Ljudje so si to
tudi vedno želeli. Torej ko je prišla žalost v
hišo, se je najprej obvestilo sosede, saj telefonov sploh še ni bilo. Tako so sosedje uredili
pokojnika. Če je umrl moški, so to naredili
moški, če je umrla ženska, je bilo to žensko
delo. Vsaka družina je za to imela posebno
pripravljeno perilo, čim lepše in bogato vezeno. Moški so pripravili »pare« ženske pa so
uredile cvetje. Perilo – koperto so morale poravnati najprej od glave po levi strani navzdol,
nato počez in nazaj po desni strani navzgor. Za
to priložnost so se pripravili posebni prti. Pogreb je bil po pravilih tretji dan. To je bilo v
poletnih vročih dneh prav mučno. Pod »pare«
se je vedno postavilo vedro okisane vode.
Obveščalo se je sosede in prijatelje predvsem
ustno, dobro se še spominjam časov, če je prinesel pismonoša v hišo telegram, ni pomenilo
nič dobrega. Ljudje so prihajali kropit ali
»vahtat«. Ob pokojniku se je molilo in pelo
nabožne pesmi za pokojnika. Ena takih pesmi
se glasi. Že jemljem, že jemljem od doma slovo
in tud vam podajam svojo desno roko.
Pa nikar ne žalujte, d'vic' Marij' se 'zročujte,
saj d'vica Marija, vas troštala bo.
Pokojnika so tudi nosili sosedje še na rokah.
Kasneje so bili vozički. A če je bila domača
hiša nekje strmo v bregu, se je moralo nositi.
Ob mojih potepanjih po Velebitu sem visoko v
hribih ob poteh opazila skrbno zložene kamne
z vklesanimi križi in datumi. Domačin mi je

razložil da je to »mirilo«- počivališče. Ko so
pokojnika nesli iz stanov v dolino, so morali
med strmi in kamnito potjo počivati, in tako so
označili mesta, kjer so s pokojnikom na njegovi zadnji poti iz njegovega »dobra« počivali.
Življenje je tam še vedno res trdo.
Ljudi je bilo treba po zmožnosti hiše pogostiti. In ker je bila noč dolga, žeja pa velika, se
je pričelo pripovedovat razne zgodbe, včasih
tudi smešne. Priljubljena igra je bila »rihtarja
bit«. Tako je življenje, vse mora biti, tudi veselje in žalost. Ko je šel pogreb od hiše, se je pri
kapelici ustavil in tisti, ki je boglonaj veleval,
je zmolil tri Očenaše za pokojnega, in rekel, če
je kdo nanj hud, naj mu odpusti. Med pogrebom so sosede hišo pospravile in pripravile
mizo. Po pogrebu se je doma zbrala le ožja
družina ob skromni večerji. Na postni dan se je
jedel le mlečni riž iz skupne sklede. Kasneje se
je pripravila obara ali kislo zelje s kruhom.
In že je tu sv. Martin, ki še iz vina napravi
vin. Veliko delo je opravljeno, trte obrane,
prešanje, mošt je v sodih. Nega mošta do vina
je prava učenost. Posebno v vinorodnih območjih je »sv. Martin« pravi družinski praznik.
Gospodar gre slavnostno z vso družino po vedno enakih pravilih v zidanico-v klet, kjer
skupaj vino krstijo – poskusijo bister pridelek
tega leta. Povabljeni so tudi sorodniki in prijatelji. V gor'cah se sosedje obiskujejo, pokušajo
novo kapljico in dolgo v noč odmeva pesem
med brajdami. Delo v kleti je bilo dobro opravljeno in pozabljene so vse ure težkega dela.
To je ponos vsakega »vinarja«, Martinova goska pa je novejša pridobitev praznovanja.
V novembru so dnevi že zelo kratki, okoli
hiše so še zadnja dela, pospravljanje vrtov,
oranje in priprava zemlje na počitek. Večeri ob
zakurjeni kmečki peči pa čas za pogovor, branje, ročna dela. V širši okolici Domžal so pletli
kite za slamnike in košare iz vrbovine. Na našem področju je nastalo pozimi več pis'krcov.
Klepetali sva Mak'slnova Cilka - gospa Cilka
Uranič in Katja Tabernik

Sveti Martin
Martina praznujemo,
kot že leta poprej,
več nočemo mošta,
vina nam dej!

Tisti, ki vinca
nočete piti,
morate druge
pri litrih krotiti.

Odpoved Martina,
za vse je on kriv,
zakaj pa je iz mošta
nam vino nar'dil.

Ne smem se napiti,
še manj ga lomiti,
saj nimam nikamor
sirota več iti.

Aleluja bomo peli,
ko se vino bo krstilo,
potem pa pošteno
se z miz bo cedilo.

In glej ga, veselje
se pravo prične,
ko vino že stopa
ljudem v glave.

Verjamem v usodo,
nas sreča lovi,
da leto prav vsako
Martin se slavi.

Ja, pa se kljub temu
bom mošta napila,
še preden bom z drugimi
vino krstila.

Ritoznojčan je dober,
naj vsak ga poskusi,
ko v glavo ti stopi,
ti jezik nabrusi.

Ne morem pomagat,
je pri Kranjcu tako,
da ženo manj ljubi
kot vince sladko.

Ampak bojim se,
da bi pozabila,
saj svoj'ga moža
doma sem pustila.

Enkrat na leto
odpustek Bog dal,
kdor malo čez mero
na zob ga bo dal.
Marija Koželj
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Rečica Pšata - nekdanji raj ob vodi
Pšata pride na dan v istoimenski vasi pod Krvavcem kot močan kraški izvir na nadmorski
višini 400 m. Do izliva v Kamniško Bistrico
pri Beričevem (280m n.v.) si utira pot skozi
naslednje kraje: Pšata, Kurja vas, Poženik,
Šmartno, Glinje, Zalog, Klanec, Podboršt,
Gmajnica, Komenda, Kapla vas, Moste, Suhadole, Topole, Mengeš, Loka, Trzin, Dragomelj,
Pšata in Beričevo. Najprej je bila rečica Pšata,
šele nato so ob njej nastajala naselja, voda je
bila pogoj za življenje in kmetovanje. Voda, ki
je nekdaj tekla skozi vsa ta naselja, je bila čista
in zdrava, pitna za ljudi in živino. Pšata je bila
sicer nekoliko muhasta; spomladi in jeseni je
poplavljala, spomladi zaradi taljenja snega in
ledu, jeseni pa zaradi deževja. Starejši prebivalci so godrnjali, otrokom pa so bile poplave
vir pustolovskih doživetij.
Poleg tega, da je Pšata nudila osnovne pogoje za preživetje, smo otroci uživali v poletnih
mesecih, ko je bila Pšata topla in primerna za
kopanje. Kopališka plaža je bila kar dolga, začela se je pri jezu Cibaškovega mlina na
Klancu, nadaljevala na jezu v Podborštu, na
Kernovi žagi, najlepše kopališče je bilo na
koncu Vodetovega travnika, tam je bilo tudi
sokolsko telovadišče. Tu je bil jez za Malenškovo žago in mlin. V Mostah je bilo kopališče
v naravnem okolju pri Mlinarju. Najdaljše kopališče ali plaža, kakor hočete, pa je bilo v
Suhadolah. Začelo se je pri Burniku, nadaljevalo pri Žerovniku, kjer je bil globok »tonf«,
nato pri Ulčarju, kjer je Pšata zavila v desno
proti Štuvarju. Tudi tu smo se namakali. Višek
kopanja v naravnem okolju pa je bilo v »Roščovem voglu«. Na tem mestu so se zbirali
kopalci v nedeljo popoldne iz več vasi, tudi iz
Vodic, Bukovice in Kosez. Večkrat smo se
sporekli, kateremu pripada levi breg in komu
desni breg Pšate. Do hujših spopadov ni prišlo,
ker smo jezo hladili kar v vodi.
Kopalna sezona se je za nas otroke začela s
prvo košnjo, ki je bila nekdaj kasnejša, kot je
danes. Pri spravilu sena je bilo vroče, bili smo
potni in umazani; tako, da je bilo po končanem
delu najprijetnejše skočiti v Pšato, se ohladiti
in umiti hkrati. Glede kopalne opreme nismo
bili zahtevni, pravih kopalk še poznali nismo.
Dekleta so v ta namen pogosto uporabljale
kombineže, toda ko je mladenka vstopila v
vodo, se je kombineža ob njej napihnila kakor
balon in potrebovala je precej truda, da je
kombinežo spravila pod vodo. Otroci smo se
pri tem privoščljivo režali. Pri fantih ni bilo
dosti bolje, junak je bil tisti, ki je imel telovadne hlačke, ostali pa smo si pomagali na vse
mogoče načine, dober je bil tudi ponošen star
predpasnik. Vse to nas ni oviralo pri plavanju
in skakanju v vodo.
Glavna kopalna sezona se je začela in končala s šolskimi počitnicami. Zaradi dela na kmetiji, ki je vedno trajalo od jutra do večera, so bili
edino nedeljski popoldnevi tisti prosti čas, ko
smo si kopanja na Pšati privoščili v polni meri.
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Nekdanji most čez Pšato pri Ulčarju
Razen plavanja je bila za nas velika zabava
skakanje v vodo z brega. Pri tem pa ni bila odločilna samo korajža, ampak tudi pravilna ocenitev razdalje od brega, kajti samo v najgloblji
del struge je bilo varno skočiti, zlasti pri skoku
na glavo. Tako se je primerilo sosedovemu dekletu, da je skočila preblizu brega, se z glavo
zarila v blatni breg, tako da so ji pri tem še
molele noge iz vode. Prišla je iz vode zamazana
po obrazu z glinastim blatom, se jezila, izrekla
nekaj kletvic, mi na bregu pa smo se smejali.
Največ veselja smo imeli z igranjem nogometa,
saj je bil poleg kopališča pokošen travnik, po
katerem smo se podili za žogo, ki je bila ponavadi v nogavico zatlačeno žaganje ali seno.
Nismo imeli pravih nogometnih vrat, temveč le
iz jelševih vej označene gole. Pri igri je bilo
veliko kričanja, pogosto smo se kregali ali je
šla žoga v gol ali ne. Noben prepir, noben drug
dogodek ni zmotil naše brezskrbne igre v teh
lepih sončnih popoldnevih. Prehitro je minilo,
prišla je jesen. Tedaj smo na travniku ob vodi
pasli krave, kurili ogenj, pekli koruzo in krompir in greli mrzle podplate svojih bosih nog.
Pastir je bil vedno bos, tudi če je padla slana.
Tudi pozimi je bila Pšata otrokom v zabavo.
Ko je zamrznila, smo se z doma narejenimi
drsalkami poganjali po ledu s pomočjo palic,
imenovanimi šteklače. Le redki so imeli prave
drsalke. Otroci smo bili mojstri pri preskušanju

trdnosti ledu. S palicami smo tolkli po ledu, če
je bil zvok oster in visok, je to pomenili, da je
led tanek, če pa je zadonelo votlo, pa je bil to
znak, da je led debelejši. Bile so mile in tudi
zelo hladne zime. Najhladnejša v mojem spominu je bila zima 1942/43, v času nemške
okupacije. Pšata je v tej zimi zamrznila v celoti, tako da smo lahko prišli iz Suhadol v Komendo po zaledeneli Pšati. Ko se je otoplilo, se
je nivo vode v strugi dvignil, led je razpokal,
nastale so ledene plošče (kore), ki so plavale
po vodi navzdol ter se zagozdile, kjer je bila
struga preozka. V naši vasi so se ledene plošče
zagozdile pri Ulčarjevemu mostu, ledene plošče so se kopičile po strugi navzgor, zaprle
pretok vode po strugi, posledica je bila poplava
po celi vasi. Na pomoč so vaščani poklicali
nemške žandarje, da bi razstrelili grmado ledenih plošč med Ulčarjem in cerkvijo. Nekdo je
predlagal, da bi bilo najbolj učinkovito, če bi
razstrelili kar Ulčarjev most. Starejši, modrejši
pa so dejali: narava je dala, narava bo vzela. In
res; voda je počasi zlizala ledene plošče, ki so
potem odplavale po strugi navzdol, Pšata se je
vrnila v svojo strugo, prav tako pa se je vrnilo
v normalni tir tudi življenje v vasi. Ob vodi so
nabrekle mačice, izpod snega so pokukali
zvončki.
V novejšem obdobju je Pšata doživela veliko
sprememb, ki je prizadelo tudi njo. V vasi so
prebivalci napeljali vodovod, voda iz Pšate jim
ni bila več potrebna, pozabili so na stoletno
hvaležnost in jo porabili za odlagališče nepotrebnih odpadkov, med tem je največ odpadne
vode in bistra rečica Pšata je postala odtočni
kanal, po kateri teče smrdljiva juha.
Val napredka, ki se širi po občini čez polja in
travnike tja v stoletne gozdove, je zajel skoraj
popolno urbanizacijo vasi, s poslovnimi conami, s koliščarji v pasjih brlogih in najmodernejšimi izvedbami MBO. Ne bo več tako, kot
je zapisal pesnik Murn:
Prišel čas je okrog božiča,
bele naokrog gore,
dvorom bliža se lisica,
v snegu zajčje so steze.
Ni več zajčjih sledi, so samo pasje.
Klemen Pibernik

AIA in žur na ful na noč čarovnic
V soboto, 31. oktobra, je društvo AIA skupaj s
soorganizatorko prireditve Sanjo Tomšič organiziralo glasbeno-zabavno prireditev ŽUR NA
FUL NA NOČ ČAROVNIC. Zlata nit prireditev Žur na ful je izročilo mladim, da se lahko
zabavajo tudi brez alkohola in pomoč mladim
glasbenikom in DJ, da se predstavijo. Dvorana
ŠD Partizan v Mengšu se je prijetno napolnila.
Prireditve so se udeležili tudi mladi iz Domžal,
Kamnika, Komende, Cerkelj, precej pa jih je
prišlo tudi iz Ljubljane. Žur na ful so obiskali
vampirji, čarovnice in drugi izrodki, pred vrati

dvorane pa so velike nasmejane buče udeležence branile pred pravimi duhovi. Tokrat je
Sanja na prireditev povabila v Prekmurju že
dobro poznano rock skupino blind4destiny,
namesto skupine NUBIRA, ki je bila napovedana, pa se je predstavila skupina DEJ. Nubira
je nekaj dni pred prireditvijo odpovedala nastop zaradi bolezni kitarista, zato se DEJ iskreno zahvaljujemo, ker so bili pripravljeni nastopati namesto njih. Nazadnje sta hitre house
ritme zarolala DJ ALAYOS in DJ K(ej)E(M).
Blanka Tomšič
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Na obisku pri županu občine
Učenci 5. b razreda smo v sredo, 7. oktobra, ob
8.15 odšli na občino v Komendo. Šli smo zato,
ker se pri spoznavanju družbe učimo o občinah.
Ko smo prišli do stavbe, smo šli v prvo
nadstropje in prišli do tajništva. Nato smo odprli vrata in za njimi nas je pričakal zadovoljen
župan Tomaž Drolec. Pozdravili smo se tako,
da smo mu segli v roko in se mu predstavili, on
pa se je nam. Posedli smo se okrog njegove
velike mize. Izvedeli smo, koliko časa je občina Komenda že samostojna občina, in skupaj
našteli vseh štirinajst vasi v naši občini. Znali
smo našteti tudi vse sosednje občine, na katere
Komenda meji. Župan nam je dovolil, da mu
postavimo kakšno vprašanje. Vprašal sem ga,
zakaj ima Križ tako javno razsvetljavo, da
sveti vse naokrog, tudi v nebo. To pa onesnažuje nebo in moti ptice. Dobil sem odgovor, da
so to razsvetljavo delali, ko še ni bilo toliko
govora o zračnem onesnaževanju.
Zaključili smo tako, da smo se poslovili od
župana, saj je imel pred vrati že druge stranke.
Po prihodu v šolo smo imeli malico in pouk po
urniku.
David Peterlin, 5. b
Šli smo k županu. Pogovarjali smo se o naši
občini.
Povedal je, kaj delajo na Občini: skrbijo za
javno razsvetljavo, gradijo ceste, pločnike, hiše, križišča… Ampak o vsem tem ne more odločati samo župan. Župan se mora posvetovati
s svetniki. Teh je štirinajst. Če jih je vsaj osem

za to, da naredijo neko stvar, jo lahko izvedejo.
Če pa za glasuje le polovica svetnikov, tega še
ne morejo storiti.
Predstavil nam je vse vasi v občini Komenda. Rekel je tudi, da se je občina dogovorila, da
če je župan iz Komende, je podžupan iz druge
vasi.
Bilo mi je všeč, ker sem se veliko novega
naučil.
Matjaž Osolnik, 5. a

Z restavratorskim krožkom na kmetiji
Že zgodaj zjutraj smo se odpeljali na kmetijo v
Radovljico. Ko smo prispeli, smo se z učiteljico Darinko Marijo Dežman dogovorili, kdo
prične s kuhanjem. Odšli smo v veliko staro
hišo, ki stoji že od leta 1777. V njej je še črna
kuhinja. Dogovorili smo se, kdo bo kaj delal in
kako bo dan potekal. Začetna ekipa v kuhinji je
začela pripravljati malico.
S prijateljico Kim sva se lotili dela v hlevu
pri konjih. Bilo nama je lepo tudi pri ravnanju
krtin na bližnjem travniku. K temu je pripomoglo tudi lepo vreme. Po malici smo šli h konjem, začeli smo z jahanjem. Fantje so pripravili kosilo. Naredili so dve vrsti: žgance z
obaro in pečenega piščanca s pire krompirjem.
Po kosilu smo si ogledali trening s preskakovanjem ovir, ki ga je izvajala Lidija z dekleti.
Nato smo urejali jahališče, menažo. Ko se je
zvečerilo, smo konje popeljali v bokse. Za večerjo so bile palačinke.
Ta dan mi je bil zelo všeč. Bilo mi je tako
lepo, da sem se krožka šole o kulturni dediščini

udeležila kar dvakrat.
Eva Weisseisen, 6. a
Ko smo prišli na kmetijo, je bilo še hladno.
Učiteljica nas je peljala v sobo stare hiše, kjer
smo se namestili na kavče in ji prisluhnili. S
pomočjo predstavitve na prenosnem računalniku nam je že vnaprej povedala, kaj bomo počeli čez dan. Nato smo si ogledali kmetijo. Na
njej imajo konje, sem in tja pa vidiš tudi kakšnega mačka. Že ob prihodu sta nas dva veselo pozdravila.
Razdelili smo se v skupine: nekateri so šli
pripravljat hrano, drugi restavrirat stare predmete, ostali pa smo z Lidijo skrbeli za konje.
Očistili smo jih, jih skrtačili in osedlali. Odpravili smo se jahat! Vsak je lahko jahal.
Po kosilu smo spet zajahali konje in jahali
po menaži. A čas je hitro minil in pečene so
bile palačinke. Še te smo pojedli in prišli so
starši. Poslovili smo se in se odpeljali.
Všeč mi je bilo, da smo dolgo jahali, a naslednjič bi rada šla sama v galop.
Sara Simona Seršen, 6. b

Zabava da, toda …
Kar prevečkrat se odrasli sprašujemo, kako
zadovoljiti potrebe najstnikov. Privoščimo jim
vse lepo in dobro. Dovolj dobro poznamo njihove želje. Želijo si zabave, veliko iger, smeha
in vsega, kar opredeljuje srečo in brezskrbna
doživetja na pragu odraslosti. Ob vsej razposajenosti pa nas, odrasle, velikokrat spreleti srh
ob misli: Se bo dobro končalo? Se ne bo kaj
zgodilo ob njihovi preveliki razigranosti? Da,
tudi kaj nepredvidljivega se lahko zgodi; prevečkrat. Razlog ni sama zabava, pač pa posamezniki, ki jim samo veselje in glasba niso
dovolj. Svoja doživljanja intenzivirajo z »dopingi« kot sta alkohol in droga. Smo panični?
Sploh ne. Tega se zagotovo najbolje zaveda
učiteljica, ki je učencem organizirala v dvorani
kulturnega doma v Komendi doživetje z naslovom Z glavo na zabavo.
Mladi, ki so ob glasbi pokazali načine preživljanja prostega časa brez alkohola in drog, so
prevzeli našo mladino. Oder je bil kmalu poln
otrok, ki so zaplesali, peli, se smejali in uživali.
Za dobro izvedene akcije so prejeli številne
nagrade.
Glasbeni predah je bil namenjen soočenju z
realnostjo in prikazu spotov dveh mladih, ki

sta zaradi posledic alkoholiziranih voznikov,
komaj preživela. Na novo sta se morala naučiti
hoditi, govoriti, brati … Dano jima je bilo novo
rojstvo. Kako lepo! Marsikdo te možnosti ne
dobi več.
Spet glasba, ki nas popelje v nore ritme, nora
doživetja, v sproščanje energije... Učenci so
bili vidno navdušeni. Z vso radovednostjo so
spremljali izvedene »čarovnije«. Ob prikazanih ročnih spretnostih na odrski sceni so se vidno čudili, kako je to sploh mogoče. Dobili so
konkretna navodila, kako pričeti s koristnim
izrabljanjem prostega časa, kam z odvečno
energijo in kako se prav zabavati.
Ponoven glasbeni predah opominja, da se
lahko dobro zabavamo tudi brez alkohola in
drog. Pa si dovolimo biti to, kar smo? Poskusimo. Bolje je tako, kot biti veliki frajer s steklenico v roki. Zabavajmo se brez pomagal!
Saj želimo, da se z vsake zabave vsi zdravi in
srečni vrnemo domov. Odrasli naj bi bili dober
zgled.
Šolsko dopoldne je, po besedah učencev zadnje triade, minilo prehitro. Želijo si še tovrstnih
zabav, kar se da kmalu, posebno pred vsako
zabavo. Želijo si še Z glavo na zabavo…

Posredujem zahvale učencev vsem tistim, ki
so se trudili za izvedbo, posebno še učiteljici
Andreji, ki je z izborom dneva aktivnosti zadela »žebljico na glavico« in naredila »pouk«
prijeten in nepozaben.
Foto in tekst: Darinka Marija Dežman

Učenci so zapisali
V sredo, 21. 10. 2009, smo imeli naravoslovni dan, čeprav se je meni zdel bolj zabavni
kot naravoslovni. Bilo je super. Škoda, da je
tako hitro minil.
Tjaša Mikložič, 7. b
Že pri vhodu smo zaslišali glasno glasbo in
takoj smo vedeli, da bo to najboljši dan v letu.
Najprej je nekaj besed povedala ga. Črtanec,
učiteljica na naši šoli, nato podžupan, g. Mirko
Kepic, in še župan, g. Tomaž Drolec. Nato so
člani skupine Nulanula zarepali svojo uvodno
pesem. Po nastopu žonglerke in iluzionista
smo rešili anketo, shranili kupončke za žrebanje in opravili alkotest. Vsi smo dosegli rezultat
0,00, zato smo lahko šli vozit stopkota. Stopko
je bil majcen moped na stojalu. Pospeševali
nadaljevanje na naslednji strani
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Nova Štifta
Že dvanajst let in pol je tega, ko se nas je nekaj
pohodnikov pridružilo skavtom, ki so takrat
prvič organizirali romanje k lepi Marijini cerkvi v Novi Štifti pri Gornjem Gradu. Spomladansko romanje je takoj postalo tradicionalno,
vendar je bilo po sicer kar nekaj letih to žal
opuščeno. Pred dvema letoma se je tradicijo
obudilo in 24. oktobra letos smo šli tretjič zapored jeseni v Novo Štifto. Letos smo pohod
začeli zares romarsko, saj se nas je skoraj 20
zbralo že ob 5. uri zjutraj v cerkvi sv. Petra v
Komendi, kjer je to noč potekalo celonočno
češčenje. Nekaj čez šesto uro smo se odpravili
na pot.

Za razliko od prejšnjih let smo letos šli v
Tunjice čez Mlako in po cesti (ne čez Goro po
gozdu). Obvezen pa ostaja zelo prijeten postanek pri Komatarjevih v Tunjicah, kjer nam
domače punce gostoljubno postrežejo pecivo
in pijačo.
Z lepim tempom smo potovali proti Štajerski, vmes pa nas je, a ne preveč, zalival dež.
Ponavadi je dež nehal ob naših obveznih postankih kot so pri 'hlodih', Trgovina pri Brinu
in Gostišče 902 Črnivec.
Po dobrih sedmih urah hoda nas je vseh blizu
40 romarjev (od tega več kot tretjina neskavtov) prispelo do romarskega cilja cerkve Mari-

je Zvezde; tudi naš duhovni asistent, ki je za nas v
omenjeni cerkvi obhajal
mašo. Po lepi maši, smo
se do sedeža natančno
razporedili po prevoznih
sredstvih in se v večini z
žuljavimi nogami odpeljali nazaj na Gorenjsko.
Kljub žuljem, je bilo zelo
prijetno, zato ste, tako kot
vedno, tudi naslednje leto vabljeni, da se nam
pridružite na lepo romanje.
Arnold Oton Ciraj, Veseli volk

Jesenovanje klana 2009
V petek, 6. novembra, se nas je 7 članov komendskega klana odpravilo na jesenovanje v
Vnanje Gorice. Dobili smo se ob petih pred
cerkvijo, naložili vse potrebno za s seboj v avto
in se odpeljali.
Po kakšni dobri uri vožnje in rahli izgubljenosti na cesti (kdo pa ve, kje so Vnanje Gorice),
smo prispeli do našega prenočišča. Manjša hišica, namenjena veroučnemu pouku in duhovnim obnovam. Odšli smo v prostore, raztovorili kar smo imeli s seboj, nato pa se na kratko
pogovorili o Antonu Martinu Slomšku, ki je bil
tema našega jesenovanja ter prebrali vsak svoj
indijanski horoskop, za katerega smo ugotovili,
da nas kar dobro opisuje. Po tem smo si razdelili naloge in opravila ter pričeli pripravljati

večerjo. Čas smo si krajšali z igranjem kart, z
igranjem boggla in z zabavnimi pogovori. Še
največji problem je predstavljala peč, ki je pogosto ugašala, mi pa smo imeli s seboj le kresilo. Vendar smo se kljub temu znašli in uspeli
ohraniti hišo prijetno toplo. Sledila je večerja,
po večerji pa zabavni večer z nekaj, za spremembo malo drugačnimi, igrami ter veliko
petja. Po zabavnem večeru se je večina klana
odpravila spat, nekaj ponočnjakov pa se nas je
še naprej zabavalo.
Naslednje jutro smo se zbudili ob 7.30 in
imeli zajtrk. Po zajtrku smo se preko kvartopirjenja pogovarjali o dobrih in slabih lastnostih skavta in manjše skavtske skupine. Sledilo
je kosilo, po katerem smo imeli orientacijo z

različnimi točkami in nalogami na temo skavtskih veščin, kjer smo imeli tudi priložnost na
hitro si ogledati kraj, kjer smo bivali. Kakšno
uro smo se tako zabavali, nato pa je sledila še
igra roverčka. Po kosilu smo imeli krajši kviz
o Slomšku, po tem pa je že nastopil čas za pripravo svete maše, ki jo je opravil naš duhovni
asistent, Grega. Pred mašo smo vse prostore še
lepo očistili, po maši pa je sledil povratek proti
domu.
Tako smo se zabavali dva dni, prvotno mišljeno tri dni, a je bilo jesenovanje zaradi velikega števila obolelih skrajšano. Kljub temu
smo uživali in preživeli zabaven vikend v
Vnanjih Goricah, blizu Ljubljanskega barja.
Rok Valenčič, Vedri volk

nadaljevanje s prejšnje strani
smo in se skušali ustaviti takoj, ko se je prižgala rdeča lučka. Tako smo videli, kolikšen je
reakcijski čas ustavljanja.
Anže Pozvek, 7. a

Po prireditvi v kulturnem domu smo odšli pred
šolo, kjer se nisem tako zabavala. Imeli smo
predstavitev varnosti in vidnosti na cesti. Edina
zabavna stvar tega dela so se mi zdela očala.
Ko sem si jih nadela, sem poskusila hoditi,
vendar me je zelo zanašalo. Ta očala so nam
pokazala, kako nestabilen in brez ravnotežja je
človek, ki je pod vplivom alkohola.
Dan se mi je zdel zabaven in bilo bi fino,
če bi še kdaj ponovili kaj podobnega. Super
je bilo, da smo imeli pouk na drugačen način.
Klara Zadrgal, 9. a

90 km/h. Ugotovili smo, da ti torba, če pade pri
90 km/h, zlomi vrat.
Aja Kamšek, 7. a

V dvorani smo se posedli in že je na oder prišel
voditelj programa. Predstavil je vse nastopajoče, nato pa so se začele umetnije s svetlečimi
keglji. Ogledali smo si videoposnetek, v katerem sta imela glavno vlogo dva ponesrečenca.
Govorila sta o tem, kako sta se po nesreči postavila na noge. Dobesedno. Iztok – eden izmed
njiju je namreč izgubil nogo, ko se je med vožnjo v vinjenem stanju zaletel v drevo. Drugi
je imel hudo poškodbo možganov.
Andrej Lipužič, 9.a
Bilo je zelo zabavno. Bili smo v kulturnem
domu z Generacijo Nulanula. Tam smo peli,
plesali, si ogledali različne trike, skratka res
smo se zabavali. Izbrali smo tudi naj face. Pripravili so nam igre, v katerih smo se potegovali za privlačne nagrade. Glavni namen zabave
je bil, da nam dokažejo, da se da zabavati tudi
brez alkohola in prepovedanih substanc in
točno to jim je uspelo.
Tamara Svetina, 9. a
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Povedali so nam, da moramo biti v cestnem
prometu dobro osvetljeni in imeti na glavi čelado, če se vozimo s kolesom. Najbolj mi je
bilo všeč, ko sem se sprehajal z očali. Veliko
sem se naučil in malo obnovil svoje znanje.
Domen Ulčar, 7. b
Pokazali so nam, kako težko nalogo ima voznik, če pred njim cesto prečka pet pešcev, od
katerih le dva nosita kresničke.
Irinej Papuga, 9. a
Na posebni tehtnici smo lahko tudi preverili,
koliko bi tehtali, če bi se zaleteli pri 30, 60 in

Domov smo se odpravili okoli 13. ure. Ta dan
mi je bil najboljši v vseh sedmih letih, odkar
hodim v šolo, zato upam, da bo Generacija
Nulanula prišla še kdaj k nam. Njihovi triki,
pesmi in same osebe so me navdihnile. Vse to
mi bo tudi v starejših letih ostalo v lepem spominu.
Lea Rebol, 7. b
Rada bi se zahvalila vsem, ki so nam ta dan
omogočili, še posebej pa Generaciji Nulanula,
ki je poskrbela za nepozabno izkušnjo.
Pia Prezelj, 9. a
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Ravnikarju zagodlo vreme
Z drugo in tretjo dirko državnega prvenstva v
paralelnem relikrosu se je na logaškem Blagomix racing parku končala domača avtomobilistična sezona. Prav sklepno dejanje pa je ob
veliko truda organizatorjev v Logatec privabilo
tudi nekatere najboljše slovenske dirkače, ki se
sicer ne udeležujejo te panoge.
Letos je prav vse tri dirke – prva se je odvila
že aprila – zaznamovalo spremenljivo vreme.
Na prvi dirki so vsaj kvalifikacije minile na
suhi podlagi, tako da so imeli tudi vozniki buggy-jev realne možnosti za doseganje hitrih
časov, ki so jih tudi izkoristili. Spomnimo, tedaj je bil najhitrejši Škofjeločan Matija Rakovec (43,54 sekunde) pred Markom Ravnikarjem (43,68), ti časi pa so že pomenili, da sta si
ta dva tekmovalca priborila uvrstitev med prvih
osem v generalni razvrstitvi. Na koncu je
Ravnikar kljub precej spolzkem asfaltu prišel
celo do odličnega drugega mesta.
Tokrat pa smo spremljali povsem drugo
zgodbo. V soboto, 7. novembra, nas je Logatec
pričakal že v na pol zimski podobi. Nariti
kupčki snega ob robu ceste skozi bokse so
ostali še izpred nekaj dni, ko je tam zapadlo
okrog 15 cm snega. Jutranje temperature so
segle le malo nad ledišče, steza pa je bila še
precej razmočena od padavin v minulih dneh.
Kaj je to pomenilo za uvrstitve buggy-jev, pa
povesta sobotna kvalifikacijska časa Rakovca
(55,26) in Ravnikarja (55,89), ki sta ju prikovala zgolj na rob trideseterice nastopajočih.
Presenetljivo hiter pa je bil kljub danim pogojem Cerkničan Dejan Petrič, ki si je s časom

52,18 in 14. mestom v kvalifikacijah zagotovil
celo nastop med šestnajsterico najhitrejših.
Najhitrejši čas (49,53) je postavil Velenjčan
Matej Grudnik (Renault clio 2.0 RS).
Razmere so se nato iz ure v uro boljšale, tako
da so bili tudi časi vse boljši. Na koncu se je
Petrič v generalni razvrstitvi povzpel kar do
10. mesta, prepričljivo pa je dobil tudi troboj
buggy-jev. Drugo mesto v diviziji 4 je pripadlo
Rakovcu, tretje pa Ravnikarju. V finalu dirke
za generalno razvrstitev je Aleks Humar (citroën C2 R2) ugnal starega znanca logaškega
poligona Avstrijca Alfreda Kramerja (mitsubishi lancer evo 6.5).
Še slabši pogoji so tekmovalce doleteli na
nedeljski dirki. Ob še bolj mokri podlagi kot
dan prej je tokrat njihove dopoldanske nastope
ovirala še megla. To pot se je v kvalifikacijah
najbolje znašel Luka Bravec (R clio cup), ki je
s časom 50,52 najbližjega zasledovalca Humarja ugnal za skoraj sekundo. Izmed buggyjev je bil spet najuspešnejši Petrič (54,92 / 19.
mesto) pred Ravnikarjem (56,56 / 24. mesto)
in Rakovcem (59,97 / 31. mesto).
Po vožnjah »vsak z vsakim« v diviziji 4 sta
se v finale uvrstila Petrič in Ravnikar, tam pa je
prvi prišel še do tretje letošnje zmage in posledično do naslova pokalnega prvaka z maksimalnim številom točk (180). Skupno drugo
mesto je pripadlo našemu Ravnikarju (125),
tretje pa Rakovcu (110).
Dirka za generalno uvrstitev je v dežju minila brez nastopov buggy-jev. Na koncu je dokaj
suvereno slavil Mitja Klemenčič (mitsubishi

lancer evo 9) pred Primožem Kostanjškom
(opel astra) in presenečenjem vikenda Miho
Debevcem (R clio cup), za katerega je bila sobotna dirka sploh prva v njegovi karieri.
Po dvodnevnem dogajanju smo tako dobili
tudi nove državne prvake. V diviziji 1 je bil
prepričljivo najboljši Klemen Trček (165 točk)
pred Alešem Žakljem (114) in Primožem Bevkom (110), vsi pa so v minuli sezoni krmarili
za volanom legendarnih Z yugo 65. Divizija 2
je pripadla Grudniku (150), z enakim številom
točk, a z eno zmago manj je bil drugi Kostanjšek, tretji pa Hribar (R clio cup, 101 točka). V
diviziji 3 pa letos ni bilo niti enega prijavljenega voznika v prvenstvo.
V generalni razvrstitvi je državni prvak presenetljivo postal Trboveljčan Kostanjšek (150),
drugi je Grudnik (130), tretji pa Hribar (91).
Kljub dvema povprečnima nastopoma na novembrskih dirkah je z drugim mestom na uvodni
preizkušnji sezone Ravnikar zbral 78 točk, kar je
zadostovalo celo za skupno četrto mesto. Ob tem
velja omeniti, da so na letošnjem zaključnem
dogodku sezone nastopili številni dirkači, ki niso
prijavljeni v DP, tako da je Marko v soboto prejel
točke za 15., v nedeljo pa za 14. mesto.
Nova sezona avtokrosa in relikrosa se bo
predvidoma pričela aprila prihodnje leto, da pa
voznikom buggy-jev do takrat ne bo preveč
dolgčas, so poskrbeli naši prijatelji iz sosednje
Hrvaške, ki bodo takoj po novem letu na Mrkopalju nad Delnicami organizirali prvo dirko
po snegu in ledu.
Srečo Zupančič, slike Matjaž Sedušak

Inventura balinarskih uspehov
Da je balinanje samo ena od dejavnosti, s katero si upokojenci krajšajo čas in pomagajo h
kvalitetnejšemu preživljanju prostega časa, je
za članice in člane balinarske sekcije DU Komenda eno od samo po sebi umevnih dejstev.
Saj novo balinišče ni zasedeno le ob raznih
tekmovanjih in meddruštvenih srečanjih, ampak je mesto srečanj in vadbe skoraj vsak dan,
če le vreme preveč ne nagaja. Če delu in organizaciji predani vodja balinarske sekcije Alfonz Kern ni na balinišču, mu prosti čas zapolnijo nujno potrebni opravki, ki so vezani na
kvaliteto te dejavnosti in izvedbo vseh dogajanj
na balinišču.
Letos so s prostovoljnim delom obnovili
barvo na celotni brunarici, dokončno uredili

okolico in kupili nujno potrebno kosilnico za
košnjo travnih površin ter nabavili puhalnik za
listje, ki bogato odpada z dreves ob igrišču.
Obnova lesnega premaza na brunarici je bila
potrebna za celovito zaščito vseh lesenih delov.
Potrebno barvo so nabavili iz sredstev občine;
gotovo občinski možje vedo, da se lahko pridejo kot dobrodošli gostje na balinišče rekreirat. Deset ljudi je imelo kar 12 ur dela. Sredstva
za nakup kosilnice in puhalnika so zagotovili
sami.
Tekmovanj je bilo letos toliko, da bi bilo
potrebno veliko več prostora, če bi hoteli našteti vsako tekmovanje in uspehe posebej. Zato
le povzetek.
Celoletno tekmovanje članic in članov našega društva se je ob koncu sezone razvrstilo takole: finale – ženske: 1. Pavla Horvat, 2. Andreja Rojko, 3. Ivanka Žulič. Moški: 1. Alfonz
Kern, 2. Alojz Zver, 3. Alfonz Hrovat.
Ob praznovanju občinskega praznika je bil
organiziran turnir vseh vasi naše občine, kjer
so najboljše odrezali: 1. Moste, 2. Komenda II,
3. Podboršt.
Spomin na preminule članice in člane med
balinarskimi sekcijami ni pozabljen, zato posa-

mezna društva organizirajo vsako lepo spominske turnirje. Že avgusta so spominski turnir organizirali balinarji DU Kamnik, kjer je
bil končni rezultat naslednji: 1. Kamnik I, 2.
Kamnik II, tretje mesto pa je pripadlo ekipi iz
Komende. Turnir z istim namenom se je odigral tudi v Komendi: 1. mesto
Komenda, 2. Cerklje, 3. Komenda II. Na
turnirju v Cerkljah je za prvo mesto prehodni
pokal prejela ekipa Komenda I, drugouvrščena
je bila ekipa Cerklje, tretje mesto pa je pripadlo
ekipi iz Šenčurja.
Rekreacijsko »dolgoprogaško« balinanje
12 ur brez prekinitve je bilo 18. julija med DU
Komenda in Cerklje. Rezultat: 124: 83 za Komendo
Vso sezono pa so naši balinarji tekmovali
tudi v Rekreacijski ožji regijski ligi. V skupini A (moški) je Komenda I zasedla 5. mesto,
ekipa Komenda II. pa 10. mesto. V skupini B
(ženske) pa je bila ekipa Komenda III tretja.
Bravo, dekleta!
In na koncu: zakaj so balinarske krogle
okrogle? Zato, da gredo včasih tam, kjer so
najmanj zaželene!
Tone Ogorevc
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Nemirni oktober
Počasi se leto nagiba h kraju, pa je dobro, če iz
objavljenih statističnih podatkov Policije izluščimo le nekaj zaskrbljujočih podatkov. To leto
je do 31. 10. terjalo 155 smrtnih žrtev (lani
183). Ob tem skrbi podatek, da je Policija kljub
vnaprej najavljenim poostrenim nadzorom
med 320.000 vozniki, ki so jih ustavili policisti
med rednimi in izrednimi kontrolami, »zasačila« kar 15.000 takih, ki so sedli za volan v
stanju, v kakršnem ne bi smeli biti; bili so
opiti. Tako je brez vozniškega dovoljenja
ostalo 11.000 voznikov, okoli 7.800 pa jih je
prenočevalo v »policijskem hotelu«. Več kot
polovica voznikov, za katere je Policija odredila strokovni pregled zaradi suma vožnje pod
vlivom mamil (takih je bilo 1328), je bilo v
707 primerih ugotovljeno, da je bil sum upravičen. Lani je bilo takih primerov za polovico
manj.
Srhljiva statistika, če pomislimo, da je bilo
letos kar nekaj primerov, kjer je bilo mrtvih
samo v enem vozilu več. Število smrtnih primerov v celoti se sicer zmanjšuje, povečuje pa
se število primerov vedno hujših in težjih nesreč.
Pripravlja se novela Zakona o varnosti v cestnem prometu. O njej je bilo prelito že toliko
črnila, da smo z novelo in njenimi posledicami
seznanjeni skoraj vsi. Preprečimo morijo na
cestah. Vendar sem prepričan, da sama represi-

ja ne bo dovolj. Potrebno bi bilo prevetriti tudi
šolanje voznikov. Kvaliteta avtošol je zelo
različna. Mnogo je primerov, ko kandidati prihajajo na šolanje samo za to, da pridobijo vozniško dovoljenje. Tako voznikom kot šolam je
sodelovanje psihologa deveta skrb. Pa bi tako
sodelovanje bilo potrebno in bi marsikomu, ki
ni dorasel miselnosti o lastni in tuji varnosti,
preprečilo da ne bi tako hitro sedel za volan.
Tudi na območju PP Kamnik so imeli policisti kar precej opraviti. Med drugim so obravnavali 8 primerov vinjenih voznikov, 15 vlomov v osebne avtomobile, pa seveda tudi obilo
kaznivih dejanj in prekrškov s področja kaznivih dejanj vlomov v hiše ali vikende in nasilja
na javnih površinah ali v domovih.
Na območju naše občine pa naslednje:

Čez tehniko ga ni
Tako si je najbrž mislil nepridiprav, ki je 10.
10. vlomil v stanovanjsko hišo v Mostah, od
koder je odnesel razne tehnične predmete. Takega mnenja pa niso kriminalisti, ki zbirajo
podatke in jih bodo primerno obdelane posredovali pristojnim organom.

Štirikolesniki so moderni
Seveda so – ampak samo za pravega lastnika. Takega mnenja pa najbrž ni bil navdušenec,
ki bi se rad preizkusil v »terenski vožnji« z

Gremo z Aplenco na Videomeh
ČE BI SE RADI UDELEŽILI KONCERTA, se prijavite do
vključno 4. decembra na naslov: UREDNIŠTVO Aplence,
Zajčeva 23, 1218 Komenda, z imenom in priimkom in naslovom (pripišite telefon) s pripombo: Grem na Videomeh. Izžrebali bomo Mizo časopisa Aplenca.

Dve vstopnici pri
mizi dobi Kristina
Zarnik, Suhadole
60, za odgovor
vprašanje na srečanju staršev pred
sprejemom otrok
v novi vrtec v
Komendi, o največjem
številu
mobilnih enot, s
katerimi je firma
Acront doslej v
Evropi začasno
reševala prostor
za šolarje.

Prijavite se, še
nekaj prostora
je pri mizi.
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vozilom, za katero mu ne bi bilo treba odšteti
4.000 EUR, kolikor je bilo vredno tako, ki je
bilo 13. 10. ukradeno iz odklenjene garaže v
Mostah. Štirikolesnik je znamke »Bombarder«
DS 650X, letnik 2005, neznanih serijskih številk. Pa še registrirano ni. Registracija storilcu
najbrž ne bo uspela, ker kriminalisti še preiskujejo primer in bodo po zbranih podatkih
ustrezno ukrepali.

Da bi bogdaj razneslo gumo
Seveda nepravemu lastniku, ki je pred
Osnovno polo v Komendi 16. 10. ukradel kolo
znamke »Genesis«, tip Ladyline, modro-bele
barve.

Razkošje avtodoma
Morda ima, zaenkrat še neznani storilec,
doma nepopoln avtodom, ali pa bi si ga rad
moderniziral. Seveda na račun tuje lastnine.
17. 10. je bilo v Mostah vlomljeno v avtodom,
iz katerega si je »prisvojil« grelec, elektroinštalacijo, anteno, kompresor, TV z nosilcem.
Poleg tega je uničil komandno ploščo. Ocena
povzročene škode ni podana, je nedvomno kar
precejšnja. Težko pa je vedeti, če ima storilec
kaj »kosmato« vest. Nedvomno mu jo bodo
očistili pristojni organi po koncu zbranih obvestil.
Tone Ogorevc

Aplenca
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OBJAVE

NAPOVEDNIK
November – December
Jubilejni koncert ob 30-letnici – Koncert
Moškega pevskega zbora Komenda ob 30-letnici delovanja v okviru Kulturnega društva
Komenda bo drevi, 27. novembra, ob 19.30 v
dvorani kulturnega doma v Komendi.
Gašperjev Miklavž – Veliki koncert v živo bo
v Športni dvorani v Komendi v soboto, 28.
novembra, ob 19. uri. Nastopilo bo dvanajst
ansamblov, po koncertu ples z ansamblom
Kranjci (bivši Gašperji).
Lučke na novoletni jelki – Postavljanje jelke
in prižiganje lučk na novoletni jelki bo letos v
petek, 4. decembra, pred občinskim domom v
Komendi. Jelko bodo postavljali dopoldne,
lučke pa bodo zagorele ob 17. uri.
Gozd in varovanje okolja – V okviru šole za
vrednote in življenje UPPG v sejni sobi občine
Komenda, Glavarjeva 104, organizira predavanja z naslovom Gozd in varovanje okolja.
Zadnje predavanje bo v petek, 4. decembra,
ob 19. uri.
Miklavž bo obdaroval otroke – Iz društva
Skupina aktivnih Klančanov sporočajo, da bo
Miklavž tudi letos obdaroval otroke v občini
Komenda 5. decembra. Ob 18. uri jih bo obdaroval pred cerkvijo v Suhadolah, ob 18.20 v
Mostah, ob 18.40 na Križu in ob 19. uri na
trgu pred cerkvijo v Komendi.
EL-TT Odbojkarska liga – Društvo prijateljev športa organizira 5. in 19. decembra, obakrat z začetkom ob 15. uri v Športni dvorani v
Komendi EL-TT Odbojkarsko ligo.
Avtobusni izlet v neznano – Društvo upokojencev Komenda ga organizira 10. decembra.
Odhod ob 7. uri izpred gasilskega doma v Komendi. Prijave sprejema vodja izletov DU
Komenda Marija Špehonja, telefon 031 405
303.
Prvenstvo DU Komenda v šahu – Šahovski
klub DU Komenda organizira 11. decembra ob
17. uri v prostorih Glavarjeve bolnice, Glavarjeva 104, prvenstvo Komende v šahu za pokal

Še je čas
Naj vas še enkrat spomnimo, da je bil
15. november zakonito predpisan dan
za zimsko obutev naših avtomobilov.
Še vedno zamudo lahko nadoknadite.
Ne pozabite: zgodaj se znoči; bodite
VIDNI na vseh javnih površinah. Kresničke ali odsevni trakovi so za to, da jih
imamo v mraku ali temi vedno primerno
pritrjene na oblačila.

kluba. Klub vabi vse ljubitelje šaha.
Novoletni Videomeh – Tadicionalno srečanje z ansambli in Borisem Kopitarjem bo letos
v športni dvorani v Kamniku v soboto, 12. decembra, ob 19. uri. Po koncertu zabava s Polka
puncami – ČE BI SE RADI UDELEŽILI
KONCERTA, se prijavite do vključno 4.
decembra na naslov: UREDNIŠTVO Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda, z imenom in
priimkom in naslovom (pripišite telefon) s
pripombo: Grem na Videomeh. Izžrebali bomo
Mizo časopisa Aplenca.
Pohod Radomlje proti Soudku – Društvo
upokojencev Komenda organizira 19. decembra na letošnji zaključni pohod RADOMLJE
proti SOUDKU. Zbor bo ob 8.30 pri Kralju v
Mostah. Prijave zbirata Tone Špehonja, tel.:
031 405 303, ali Stane Kotnik, tel.: 031 419
280.
Prišel bo božiček – Najmlajše bo tudi letos
obiskal in obdaroval Božiček. Srečanje z njim
bo v 21. decembra ob 17. uri za Športno dvorano v Komendi.
Skupaj se imamo fletno – Božično novoletni
koncert s proslavo dneva samostojnosti v soboto, 26. decembra, ob 19. uri v dvorani Doma
v Komendi. Režiser prireditve s člani DU
Cerklje, Komenda in Vodice je Valter Horvat.

ZAH VALA
Ob smrti našega očeta

PETRA JUHANTA
iskrena hvala vsem prijateljem, sosedom,
sorodnikom in znancem, ki ste nam izrazili
sožalje, bili zadnje ure z nami in očeta pospremili na njegovi zadnji poti na tem
svetu. Hvala za vse molitve in darovane
maše, sveče in cvetje.
Hvala gospodu župniku, pogrebni službi,
pevcem in trobentaču za lep pogrebni
obred.
Posebna zahvala vsem gasilcem, posebno
GD Komenda, za poslovilne besede in častno spremljanje na njegovi zadnji poti.

Iskreno
opravičilo
V 10. številki Aplence, ki je izšla 30. oktobra, smo na 26. strani objavili žalni spomin
na pred petimi leti 20. oktobra prezgodaj
umrlega Roka Hrovata. Vsem, ki se ga
spominjajo, se opravičujemo, ker smo objavili napačen priimek.
Uredništvo

Vsi njegovi

Odšli
so...
Marija Zarnik, rojena 22. 9. 1922, Suhadole 50, stara 87 let
Alojzij Strgar, rojen 29. 3. 1926, Gora pri
Komendi 23, star 83 let

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

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

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

Aplenca-Glasilo občine Komenda,
Leto 18, številka 12 bo izšla
23. decembra 2009
Gradivo za objavo oddajte
do srede, 9. decembra 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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Pogorelo je skladišče Niko Transport v Mostah
V gašenje požara 17. novembra je bilo vključenih 131 gasilcev in 27 vozil.

Tolikšnega požara kot se je v torek, 17. novembra, po 7. uri zjutraj razplamtel na za pol nogometnega igrišča velikem skladišču Niko Transport
v Mostah, menda ne pomnijo niti najstarejši prebivalci Most oziroma
občine Komenda. Čeprav do zaključevanja te številke Aplence vzroka
še nismo izvedeli, je nastala škoda ogromna. Samo Ljubljanske mlekarne, ki so v objektu skladiščile živilski program, so imele na sladoledu
in živilih iz zmrznjenega programa za poldrugi milijon škode. Celotna
škoda pa je bila ocenjena na okroglih 5 milijonov evrov, objekt pa bo
potrebno porušiti.
Na prizorišče požara je po sedmi uri zjutraj prihitelo 131 gasilcev iz
desetih društev s 27 vozili. Med njimi sta je bili tudi ljubljanska in
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kranjska poklicna brigada, ostali pa poleg članov iz vseh treh gasilskih
društev Gasilske zveze Komenda (skupaj 51 s 7 vozili) tudi iz Kamnika
(28 s 6 vozili) in sosednjih društev (Topole 11 z enim vozilom, Loka pri
Mengšu 8 z 2 voziloma, Mengeš 18 s 4 vozili in Lahovče 4 z 2 voziloma).
Na srečo požar ni ogrožal okoliških hiš, se je pa iz notranjosti skladišča vil gost in dušljiv dim. Med požarom jih je nekaj moralo poiskati
zdravniško pomoč zaradi zastrupitve z monoksidom, ki se je sproščal ob
vžigu izolacije. Med njimi sta bila tudi dva gasilca.
Požar so pogasili šele pozno popoldne, varovanje zaradi morebitnega
vžiga pa je potem trajalo še celo noč.
Žalar

Aplenca
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občine Komenda 11/2009
Poslovna
enota

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

Spalnic in vzmetnic

Modernih dnevnih sob
Sob za mlade

ter še veliko, veliko 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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NOVEMBRSKI UTRINKI

Novo vozilo

kim
Pred gasils

omendi
domom v K

nskega sveta
Pred sejo obči

Najprej upokojenci na izle
tu, minulo soboto pa
še (na sliki) člani TD

November se kar nekako ni »znal« posloviti od oktobra, gasilskega meseca, poznanega po imenu mesec požarne varnosti. Po veliki gasilski vaji 23. oktobra
na območju stanovanjske soseske Zeleni gozdiček so se gasilci 17. novembra (več na 34. strani) spopadli s ta
pravim, in to s požarom, ki ga najstarejši ne pomnijo v Mostah.
• Gasilska dogajanja pa so v četrtek, 19. novembra, nadaljevali gasilci v Komendi. Prevzeli so avto
MAN TGM s podvozjem. Večino
denarja za novo vozilo komenZa varno p
ot v šolo
dskih gasilcev bo prispevala občina
Komenda, del bo primaknila Gasilska
zveza Komenda, dodatno opremo pa bo nabavilo društvo z lastnimi sredstvi in s pomočjo donatorjev ter sponzorjev. Najprej so
se gasilci zbrali pred gasilskim domom,
nato pa so ga pred sejo »pokazali« še
občinskim svetnikom, spomladi pa bo
ta pravi gasilski krst vozila.
• Varnost pa je bila poudarjena tudi
na cesti. Najprej so jo predstavili, kot
smo enkrat že zabeležili, na prireditvi
Z glavo na zabavo, potem pa še s
poudarjeno oznako Varne poti v
šolo in z Merilnikom hitrosti, ki ga
je DRSC obljubil med zadnjim
obiskom v občini, sedaj pa že
Merilnik hitrost
opozarja voznike na začetku
i na začetku M
ost
Most na cesti R 413 Kamnik – Vodice.
• Skrbi za varovanje, vendar okolja, pa
so se pridružili v Ustanovi
Petra Pavla Glavarja, ki vsak
petek na Glavarjevi 104 v
Komendi s serijo predavanj
Gozd in varovanje okolja nadaljujejo lani začeto Šolo za
vrednote življenja.
• Da je november tudi priljubljen mesec tradicionalnih
»jesenskih navad« pa so
najprej z Martinovim izletom
potrdili upokojenci, minulo
soboto pa še člani TD Komenda (na sliki). Bili so v
Lanšprežu, na poznani kmetiji Roštohar, si ogledali Sevniški in
življenja
okolja v Šoli za vrednote
grad Rajhenburg, seveda pa niso zgreši- Gozd in varovanje
li tudi ene od vinskih
kleti.
• In zadnji utrinek? Ne
zgodijo se pogosto med
letom poroke v občinski
sobi v Komendi. Še
manjkrat pa, da bi župan
svojo občinsko tajnico
pospremil in zavezal na
življenjsko pot. Tokrat sta
župan Tomaž Drolec in
matičarka Jožica Globočnik potrdila potrdilo za
skupno pot Klavdiji in
Sandiju. Pa srečno!
Andrej Žalar

Srečno, Klavdija in Sandi!

