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Slavnostna seja ob enajstem občinskem prazniku

Priznanja in uresničena želja
Na slavnostni seji ob 11. občinskem prazniku, ki je bila tokrat na Križu v Breznikovem domu – Domu
krajanov, so podelili občinska priznanja.- Komendski gasilci pa so v nadaljevanju uresničili željo: po
praznični paradi so prevzeli novo, moderno in sodobno opremljeno gasilsko vozilo GVC 16/25.
čini več velikih dogajanj. Po lanskem odprtju mostu čez Pšato so bili to
gradnja kanalizacije po Glavarjevi od šole proti občini, ki je bila najzahtevnejši projekt, odprtje prizidka pri športni dvorani in vrtca, nova šolska
kuhinja, gradnja hlevov, celovita obnova Glavarjeve ceste, začetek izgradnje komunalne infrastrukture v Poslovni coni Komenda II in drugi.
»Bile so med letom tudi pripombe na zadolževanje, vendar je tovrstno
dramatiziranje glede na rezultate in poslovna dogajanja neutemeljeno
zavajanje.

Župan Tomaž Drolec
Enajstič zapored smo 15. maja s slavnostno sejo občinskega sveta proslavili občinski praznik. Tokrat je bilo praznično srečanje svetnikov in
gostov, med katerimi so bili poslanka državnega zbora R Slovenije Julijana Bizjak Mlakar, načelnik Upravne enote Mihael Novak, predsednica
Okrajnega sodišča Kamnik Stanislava Avbelj, častni občan občine Komenda Lojze Lah, župan pobratene občine Križevci Branko Belec s
sodelavci ter predstavniki društev, občanke in občani, v polni dvorani v
Breznikovem domu – Domu krajanov na Križu.
Zdravljica
Še posebno pa sem zadovoljen in ponosen na delo in aktivnosti številnih društev oziroma klubov v naši občini. Med njimi so nekatera še
posebno uspešna tudi pri predstavljanju občine doma in v tujini, prav vsi
pa skrbijo za povezovanje, ustvarjanje in druženje občanov v različnih
dejavnostih.«
Uspešno in trdno povezanost občanov v društvih z dogajanji v občini
pa so ob čestitkah k prazniku poudarili tudi poslanka Julijana Bizjak
Mlakar, načelnik Upravne enote Kamnik Mihael Novak in župan občine

Slavnostno sejo je začel in sklenil Mešani pevski zbor Društva upokojencev Komenda pod vodstvom Naceta Gorjanca, ki se je županu še
posebej zahvalil s pesmijo.
Slovesnost je s slovensko himno začel Mešani pevski zbor Društva
upokojencev Komenda pod vodstvom Naceta Gorjanca, nakar sta povezovalca programa tokrat Erika Osolnik in Danijel Haromet pozdravila
za govorniškim mikrofonom župana občine Tomaža Drolca.
Po pozdravu udeležencev prazničnega zbora v dvorani, ko je opravičil
svetnika in častnega občana Janeza Kimovca, je župan v govoru najprej
kritično poudaril, da je bilo med lanskim in letošnjim praznikom v ob-
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Čestitka in darilo iz pobratene občine Križevci
Križevci Branko Belec.
Sledile so podelitve priznanj; športnikom za dosežke v letu 2009,
občinskih pa za leto 2010. Pri športnikih so priznanja župana dobili za
najboljšega športnika v mladinski konkurenci Florijan Rus iz Most za
uspehe na relijih, za najboljšo športnico v mladinski konkurenci Katari-

Program so ob povezovanju Erike Osolnik in Danijela Harometa popestrili tudi Klara, Liza in Filip Novak.
Petra Pavla Glavarja, ki letos beleži deset let uspešnega delovanja ob
podpori občine.
Slavnostno sejo so sklenili pevci Mešanega pevskega zbora Društva
upokojencev, ki so lani v Cankarjevem domu dobili priznanje kot najboljši zbor društev upokojencev v Sloveniji. Pod vodstvom Naceta
Gorjanca so zapeli pesem Viharnik, županu pa so se posebej zahvalili s
pesmijo.

Klara Berlec in župan sta podelila športna priznanja.
na Bremšak z Gmajnice za dosežke v orientacijskih tekih in za najperspektivnejšo športnico do 15. leta starosti Katarina Matuš iz Suhadol za
uspehe v standardnih in latinsko ameriških plesih.
Čestitala jim je tudi Klara Berlec, namestnica predsednika odbora za
družbene dejavnosti. Občinska priznanja za leto 2010 pa so dobili: Konjeniški klub Komenda, zlato priznanje, dr. Marta Ciraj in Peter Plevel
pa srebrno priznanje občine Komenda za leto 2010. Županovim čestit-

Zlato priznanje Konjeniškega kluba Komenda je ob čestitkah Janeza
Dolinarja in župana prevzel predsednik kluba in častni občan Alojz
Lah.
Slovesnost pa se je potem nadaljevala z gasilsko parado od Športne
dvorane v Komendi po Glavarjevi cesti mimo hipodroma do novih hlevov Konjeniška kluba Komenda, kjer so komendski gasilci slovesno in
ponosno prevzeli novo gasilsko vozilo GVC 16/25, ki ga je blagoslovil
komendski diakon Erik Švigelj.
Andrej Žalar

Slovesnost po seji so nadaljevali komendski gasilci s parado po Glavarjevi cesti.
kam pa se je na odru pridružil tudi Janez Dolinar, predsednik komisije
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. V imenu dobitnikov
priznanj se je na seji zahvalila dr. Marta Ciraj, predsednica Ustanove

Blagoslovitev…

3

Aplenca

NAGRAJENCI

Glasilo občine Komenda 5/2010

Dobitniki občinskih priznanj ob prazniku
Zlato priznanje:
Konjeniški klub Komenda
Pred petimi leti
je praznoval 50-letnico obstoja in
delovanja na področju konjeništva
in kasaških prireditev, letos pa beleži že 15 let sejemske dejavnosti
v Občini Komenda. Tako Konjeniški klub Komenda
že vsa leta predstavlja in skrbi za prepoznavnost
Komende in občine s kraji v njej v Sloveniji in
že nekaj časa vse bolj tudi v Evropi.
Po 55 letih konjeništvo s prireditvami in novimi hlevi, ki jih bodo odprli v prihodnjih dneh,
dobiva nove spodbude za delo, sejem pa je danes primerljiv s tovrstnim v Gornji Radgoni in
z drugimi poznanimi sejmi v Sloveniji.
Od začetka je sejem v Komendi v 15 letih
obiskalo prek pol milijona obiskovalcev in se
zvrstilo na njem prek 5000 razstavljavcev. Z
začetnih 200 se je sejem razširil na 20.000
kvadratnih metrov.
Številke potrjujejo, da je Konjeniški klub
Komenda pomembno prispeval k izrednemu
prepoznavanju in predstavljanju tako Komende
kot Občine Komenda s številnimi društvi Sloveniji in vse bolj tudi tujini.
Zato se za več kot 50-letno delovanje in
15-letno organizacijo sejmov v Komendi na
predlog Andreja Žalarja Konjeniškemu klubu
Komenda ob občinskem prazniku podeli zlato
priznanje Občine Komenda za leto 2010.

Srebrno priznanje:
Dr. Marta Ciraj
Pred tremi leti
je bila imenovana
za članico Upravnega
odbora
Evropske agencije
za kemikalije v
Helsinkih, danes
pa je zaposlena na
odgovornih mestih
v Republiki Sloveniji. V občini
Komenda je bila
dr. Marta Ciraj
pobudnica in soustanoviteljica Ustanove Petra
Pavla Glavarja, ki skrbi za štipendiranje nadarjenih socialno šibkejših otrok in za pomoči
potrebnim občanom. Doslej je tako v sodelovanju z občino dodelila 28 štipendij, pri čemer
mora polovico denarja pridobiti ustanova, polovico pa prispeva občina.
Ustanovo v Komendi vodi dr. Marta Ciraj že
deset let in ima vrsto zaslug za pridobivanje
podpor in dobrodelno, brezplačno delovanje in
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dodeljevanje socialnih pomoči.
V občini je bila predsednica Odbora za kulturno dediščino, je članica sveta zavoda Medgeneracijsko središče Komenda, v zborniku Po
poteh kulturne dediščine v občini Komenda je
več njenih prispevkov, sodelovala je v knjigi o
občini Življenje od kamene dobe do danes, s
prispevki pa tudi v občinskem glasilu Aplenca.
Na predlog dr. Angelce Žerovnik, Danice
Zmrzlikar, Veronike Petek, Štefana Kerna in
Franca Petriča se dr. Marti Ciraj ob občinskem
prazniku podeli srebrno priznanje občine Komenda.

Srebrno priznanje:
Peter Plevel
Skoraj petdeset
let sta življenje in
delo, v začetku
štiridesetih let minulega stoletja rojenega Petra Plevela iz Most,
povezana s prostovoljnim delom
in z dogajanji v
Mostah v današnji
občini Komenda.
V domačem kraju je kot strojni tehnik in obrtnik zgradil delavnico za izdelavo orodij in
kovinskih delov. Kot mladinec in športnik je
bil aktiven tudi na nekaterih drugih področjih.
Tako se je vključil tudi v organizacijo in
vodstvo obrtne zbornice v Kamniku.
Celo desetletje v devetdesetih letih minulega
stoletja je bil Peter Plevel v vodstvu obrtne
zbornice Kamnik. Pred tem pa je deloval skoraj
celo desetletje v delegaciji Obrtne zbornice v
gospodarskem zboru Republike Slovenije in v
gospodarskem zboru republiške skupščine.
Dva mandata pa je bil tudi član občinske
skupščine Kamnik.
V krajevni skupnosti Moste je vodil odbor
za gradnjo PTT priključkov in odbor za izgradnjo dveh krajevnih cest. Že štirideset let je
zavzet ljubitelj šahovske igre, zadnjih deset let
pa vodi tudi šahovsko sekcijo pri društvu upokojencev Komenda. Zvest je tudi gasilcem v
Mostah in Planinski zvezi Slovenije v društvih
Kamnik in Komenda.
Na predlog Društva upokojencev Komenda
se za skoraj polstoletno delo na različnih področjih Petru Plevelu podeli srebrno priznanje
občine Komenda za leto 2010.

Najboljši športnik v mladinski
konkurenci
Florijan Rus
Lepe rezultate je dosegel na relijih in jih potrjeval s tekme na tekmo. 3. mesto je osvojil v
skupni razvrstitvi državnega prvenstva v reliju
med sovozniki in prav tako tudi v diviziji III.
Državnega prvenstva v reliju med sovozniki.

Na reliju v Ajdovščini je v različnih
razvrstitvah osvojil
1., 2. in 3. mesto,
na reliju Saturnus
1., 4. in 8. mesto in
na reliju v Mariboru 2. mesto.
Uspešno pa je
nastopal tudi v
pokalu Mitropa in
C2 Cupu Italia.
Za nastope v reliju in dosežene uspehe se
Florjanu Rusu iz Most podeli občinsko priznanje na predlog Nežke Rus.

Najboljša športnica v mladinski
konkurenci
Katarina Bremšak
Že šesto leto se
Katarina Bremšak
uspešno ukvarja z
orientacijskim tekom v Orientacijskem klubu Komenda. Lani je
nastopila na več
kot 20 tekmovanjih. Kot državna
podprvakinja na
dolgih progah si
je zagotovila mesto v mladinski reprezentanci
in nastopila v skupini deklet do 18 let na Mladinskem evropskem prvenstvu lani na Kopaoniku.
Na predlog Orientacijskega kluba Komenda
se Katarini Bremšak ob občinskem prazniku
podeli priznanje najboljša športnica v mladinski konkurenci.

Najperspektivnejša športnica
doma 15. leta
Katarina Matuš
Plesni klub MIKI
Domžale Katarino
Matuš predlaga za
priznanje najperspektivnejše športnice do 15. leta. S
soplesalcem Jako
Podgorškom je Katarina lani osvojila
tri finalne uvrstitve
na treh državnih
prvenstvih in sicer
3. mesto v standardnih plesih 31. januarja, 5. mesto v latinsko-ameriških plesih 18. aprila in 6. mesto na državnem
prvenstvu v desetih plesih 3. oktobra.
Za dosežene uspehe se Katarino Matuš s priznanjem ob občinskem prazniku proglasi za
najperspektivnejšo športnico do 15. leta starosti.
Andrej Žalar
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Župan Tomaž Drolec

Ob krizi tudi uspehi
Družbena dejavnost ni nazadovala, prej napredovala. – Bilo je leto
pridobivanj gradbenih dovoljenj in uspešnega dela društev. – Prizadeval si bom, da mi prihodnje leto ne bo treba plačati stave.

Ob letošnjem enajstem občinskem prazniku so
bile v občini številne prireditve. Kakšna je vaša
ocena dogajanj med lanskim in letošnjim občinskim praznikom, smo vprašali župana Tomaža Drolca?
»Leto med praznikoma je bilo zelo naporno.
Kriza se je dotaknila tudi naše občine. Bilo pa
je tudi veliko zmag, na katere smo lahko ponosni. Družbena dejavnost ni nazadovala; prej bi
rekel, da je napredovala.«
Ob gospodarski krizi nekako prevladuje
vtis, da se je v občini vendarle veliko dogajalo na raznih področjih?
»Leto bi lahko označil kot leto pridobivanj
gradbenih dovoljenj, saj smo pridobili kar pet,
šest gradbenih dovoljenj. Prvo gradbeno dovoljenje smo dobili za izgradnjo infrastrukture v
Poslovni coni, drugo je bilo za postavitev hlevov v Komendi, tretje za postavitev centra s
trgovino, četrto za medgeneracijski center, peto
za postavitev montažnega vrtca in šesto za
prizidek k šoli v Mostah, kjer bomo dobili novo
kuhinjo, jedilnico in štiri učilniške prostore.
Poleg tega smo dokončali prizidek k športni
dvorani in mislim, da res lahko ugotovimo, da
je bilo uspešno leto.«
Če kje, se na področju društvenih dejavnosti oziroma v društvih kaže,
kot da ni nobene krize?
»Še posebno so nas presenetili košarkarji, ki
so se uvrstili v ligo višje, letos med praznovanjem pa so tudi nogometaši dosegli pomembno
zmago in le še ena jih loči v tretjo ligo. Sicer pa
lahko rečem, da se v vseh društvih kaže napredek. Vesel sem tudi, da smo prek medgeneracijskega društva dosegli eno večjih zmag. Dobili smo gradbeno dovoljenje za postavitev.«
Napoved, da bo za praznik nova trgovina,
ni bila izvedljiva, so se pa začele vidne priprave na začetek. Kako sedaj kaže trgovini?
»Res je, za praznik nismo odprli trgovine.
Se je pa prav pred praznikom začela izgradnja;
in sicer z zavijalnimi pasovi. Prepričan sem, da
se bo gradnja v mesecu, dveh začela, oziroma
se je pravzaprav že, saj smo s skupnimi močmi
z graditeljem centra, ki ima v lasti vsa zemljišča, pričeli z izgradnjo levih zavijalnih pasov
na Glavarjevi cesti. Investitor obnove cestišča
med občino in kmetijsko zadrugo in lastnik
zemljišča bivših Jatinih hlevov, kjer bosta postavljeni dve stanovanjski stavbi, je cestišče
razširil in opremil z infrastrukturo (pločnik od
zadruge do Vodeta) od Vodeta pa do šole pa je

Z začetki gradnje trgovine oziroma gradnje centra je Komenda v teh dneh dobila tudi novo panoramsko podobo.
občina že lani začeto investicijo sklenila s
preplastitvijo celotnega cestišča. S tem je tudi
končana gradnja Glavarjeve ceste.«
Z načrtovano gradnjo trgovine so bili
številni, najrazličnejši zapleti?
»Bili so trenutki, ko so bila dogajanja podobna Tantalovim mukam, ali kot da bi s sodom
brez dna nosil vodo na vrh hriba. Za ureditev
prostora na primer je bilo potrebno preseliti
najprej štiri družine in jih izplačati ali zagotoviti drugo nadomestno stanovanje. Zgraditi je
bilo potrebno nov hlev za preselitev konj, pridobiti zemljišča in gradbeno dovoljenje. Marsikatero vodno študijo za 500-letno vodo je
bilo treba vključiti in upoštevati v tem projektu.
Preseliti oziroma zagotoviti je bilo treba nove
prostore za Nogometni klub.
Denacionalizacije raje ne omenjam, saj je
bila končana za zadnjo parcelo šele sredi lanskega leta. Vmes se je zgodila kriza, ki se je
dotaknila enih bolj drugih manj. Lastnika projekta je zaradi predolgih rokov za pridobitev
zemljišč in projektne dokumentacije tako prizadela, da je moral projekt prodati. In potem je
bilo treba spet poiskati novega investitorja. Ta
je sedaj opravil že prej omenjena dela na infrastrukturi in bo, kot rečeno, v mesecu, dveh,
začel tudi z gradnjo centra. Moram pa še posebej poudariti, da se brez obnove in širitve cestišča med levimi zavijalnimi pasovi med zadrugo
in občino ta dela ne bi mogla
začeti.
In nenazadnje mislim, da ima tudi gradnja
centra dve plati. Nekateri se nove trgovine celo

bojijo. V centru Komende je namreč sedaj trgovina Palček, v Mostah trgovina Marija in trgovina Tuš. Trditev večine, da smo v Komendi
brez trgovine, torej povsem ne drži. Ko pa bo
nova zgrajena, bodo imeli težave, kako, in če
se bodo, sedanji lastniki trgovin obdržali.
To pa seveda ne pomeni, da si ne bom prizadeval, da mi prihodnje leto ne bo treba plačati
stave, ki sem jo v tem letu izgubil in tudi poravnal.«
Kako pa je z obvoznico Moste in s poslovno cono?
»O obvoznici v prihodnji številki Aplence,
poslovna cona pa je daleč največji projekt v
zgodovini Komende, ki bo dajal delovna mesta
naši in sosednjim občinam. Jeseni bo končana
izgradnja komunalne infrastrukture.«
Torej tudi v prihodnje ne bo manjkalo
prireditev in proslavljanj?
Prireditev imamo v naši občini že sedaj toliko, da nam res ni dolgčas. Ob tem pa včasih
pomislim, da morda obisk vendarle ni takšen,
kot bi si ga želeli. Mislim, da so prireditve, ki
jih imamo, zanimive, kvalitetne, da pa včasih
ne privabijo vseh tistih, ki so šele zadnje čase
naši občani. Verjamem, da to ne gre čez noč.
Zato bomo v občini še naprej podpirali tovrstne
aktivnosti in prizadevanja, saj je kvaliteta tista,
ki bogati odnose, življenje, dogajanja in s tem
celo občino. In naša društva so že sedaj tako
bogato aktivna, da ni bojazni, da se jim ne bi
slej ko prej pridružili tudi tisti, ki so šele s priselitvijo postali naši občani.«
Andrej Žalar
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Poslovna cona Komenda II

Najdražja in najbolj zelena
poslovna cona v državi
Večjega gradbišča, kot je danes v bodoči Poslovni cona Komenda II, občina doslej ni in tudi v prihodnje najbrž ne bo imela. – Razsežnost gradbišča na 750.000 kvadratnih metrih je še najlaže cenovno primerljiva z izgradnjo dveh kilometrov avtoceste.

Aleš Bratina, vodja enote: »Praviloma je fekalna kanalizacija
dražja od meteorne.«
Po končanih posekah drevja decembra lani in s postavitvijo gradbiščnih
prostorov po novem letu se je začela gradnja komunalne infrastrukture
na okrog 750.000 kvadratnih metrih v Poslovni coni Komenda II, ki se
nadaljuje proti jugovzhodu iz sedanje Poslovne cone Komenda I. Po
petih mesecih gradnje je slika bodočih temeljev razvojnega motorja
občine, kot lahko poimenujemo ta projekt ene od treh največjih poslovnih con v Sloveniji, presenetljivo razsežna.
Predstavil jo je pred dnevi Aleš Bratina, vodja enote graditelja infrastrukture Primorje Ajdovščina, ki ima sicer na skrbi avtocestne in cestne
odseke od Dobove do Jesenice in trenutno tudi viadukt Peračico.
»Ko so ljudje opravili poseke, smo začeli s čiščenjem koridorjev za
ceste v coni. Imamo glavni dostop po cesti A1 in A2 z razvodi levo in
desno in potem še dva sistema A in B cest, ki ustvarita križanje cest in
dostop do bodočih hal. Na začetku so bile težave z zimo, odjugami, s
snegom. Utapljali smo se v blatu in zgraditi smo morali nasipe, da smo
lahko začeli gradnjo fekalne in meteorne kanalizacije.«
Kje ste ta trenutek pri časovnem načrtu izgradnje?
»Zgrajene je okrog tretjina meteorne in polovica fekalne kanalizacije.
Začenja se vodovodna in plinska kanalizacija, javna razsvetljava in
elektrovodi do parcel.
Rok je do konca avgusta, predlagali pa smo že manjše podaljšanje v
september, ko bodo tehnični pregledi. Načrtujemo, da bomo projekt
konec septembra predali naročniku.«
Na kakšne ovire ste naleteli na tem bolj mokrem prostoru?
»Gradbišče je polno, lončarji bi rekli, lepe, kvalitetne gline, ki otežuje vgradnjo naprav v nepropustne rove. Globoke ilovnate jarke je treba
razpirati, ker se zasipajo in je delo v njih zelo nevarno. Gradnja je namreč veliko lažja na peščenih gradbiščih. Tudi zaradi šote, ki je globlje
v plasteh, je neugodna, saj je značilno za šoto, da njena stisljivost traja
tudi do sto let.«
Pa tudi zaradi okolja in naravovarstvenih zahtev je teren najbrž
precej izjemen?
Res je. Običajno je na primer meteorna kanalizacija za polovico cenejša od fekalne. Tu bo gradnja fekalne kanalizacije veljala 800.000
evrov, meteorna pa neverjetnih 3,800.000 evrov zaradi dveh velikih
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POSLOVNA CONA

Vsaka parcela bo imela svoj jašek.
vodnih zadrževalnikov, v katera bo vgrajenega
železa in betona kot v atomsko zaklonišče. Res
neverjetno in izredno velik strošek za investitorja. Ampak takšne so bile zahteve soglasodajalcev
oziroma naravovarstvenikov, da voda ob deževju
z bodočih asfaltnih površin ne bi prehitro odtekala in ogrozila življenje dvoživk (žab-op.p.);
tako pa jo bodo veliki bazeni zadržali za postopno iztekanje.«
Ste že delali kaj podobnega in kako ste varovali žabice med gradnjo?
»Odkar sem na avtocestah in večjih gradbiščih, kaj takšnega še nismo delali in ogromno
denarja bo šlo za to meteorno kanalizacijo. Pa
tudi med gradnjo smo pazili na žabice. Spoštovali smo stroge zahteve naravovarstvenikov, saj
bi sicer bila lahko gradnja ustavljena. Da ne bi
dvoživke prišle na gradbišče, smo postavili kar
2.350 metrov varovalnih ograj.«
Poslovna cona Komenda II je res slovenska
Najnajposlovna cona. Celotna investicija bo znašala okrog 12 milijonov evrov, s tem denarjem pa
bi Primorje zgradilo okrog 2 kilometra normalne
avtoceste. To bo najbolj zelena poslovna cona,
med menda tremi največjimi v Sloveniji, najbolj
ekološka in naravi in življenju v njej prijazna.
Med ogledom je nekdo pripomnil, da nam
bodo v tretji generaciji zanamcev ali pa še kasneje podelili priznanje za ta evropski zgled. Pri
varovanju in odločitvah namreč ni premamila
ocena, da bo samo gradnja obeh zadrževalnikov
veljala toliko, kot bi nova šola ali vrtec z desetimi oddelki.
Ja, še ena naj prepoznavnost (za nekatere pa
celo prevelika razsipnost) za ekološko skrb in
prepoznavnost Komende.
Andrej Žalar

2350 metrov pregrad za obvarovanje žabic

ŠTIPENDIJA JE NAJBOLJŠA INVESTICIJA!
JAVNI POZIV K ODDAJI VLOG ZA IZBOR DELODAJALCEV V REGIJSKO
ŠTIPENDIJSKO SHEMO LJUBLJANSKE URBANE REGIJE ZA
ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2010/2011
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) je objavila javni
poziv delodajalcem za vkljuþitev v program posrednih kadrovskih štipendij v
okviru Regijske štipendijske sheme Ljubljanske urbane regije.
Štipendija iz Regijske štipendijske sheme je sestavljena iz:
ŀ dela, ki ga iz Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije zagotavlja subjekt
spodbujanja razvoja na regionalni ravni oz. štipenditor (RRA LUR) v višini 50 % dodeljene
kadrovske štipendije, vendar najveþ v višini 30 % minimalne plaþe skladno s 37. þlenom
Zakona o štipendiranju (v nadaljevanju: ZŠtip);
ŀ preostalo polovico pa zagotavljajo delodajalci, pri katerih se bodo štipendisti zaposlili za þas
trajanja izobraževalnega programa oz. za þas sklenitve pogodbe o štipendiranju. Štipenditor
lahko zagotovi sofinanciranje obveznosti delodajalca v višini do 40 % višine štipendije tudi s
strani obþin. Sredstva obþin so sredstva iz proraþunov obþin in drugih virov.

Rok za oddajo vlog je 24. junij 2010.
Vsebino poziva in prijavni obrazec ter vse ostale informacije najdete na spletni
strani www.rralur.si.

RAČUNOVODSKE STORITVE
za družbe, s.p. in društva

PRVI MESEC BREZPLAČNO
Dostopna cesta A1 je dolga okrog en kilometer.

MIBOS d.o.o.

e-mail: mibos@volja.net
tel: 01/83 14 515, GSM: 031 305 451
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Deset let UPPG Komenda
V Glavarjevi bolnici – »Špital« je bila v 14.
maja predstavitev 10-letnega dela Ustanove
Petra Pavla Glavarja in predstavitev zbornika.
Na predstavitvi so bili sodelavci in štipendisti
ustanove ter občani, med gosti pa župan Tomaž
Drolec, podžupan Mirko Kepic, direktorica
občinske uprave Občine Komenda Majda
Ravnikar (tudi članica Uprave UPPG). Delo in
pripravo zbornika so predstavili člani uredniškega odbora mag. Igor Boševski, Andrej Žalar
in dr. Marta Ciraj. Pri pripravi zbornika sta
sodelovala tudi Nuša Fujan kot lektorica in v.
Jožef Ciraj kot korektor. Obsežen članek o
Petru Pavlu Glavarju je napisal Jože Pavlič, o
najpomembnejših dogodkih v Občini Komenda pa Andrej Žalar. Vsebine za zbornik so prispevali tudi predsedniki in člani posameznih
organov UPPG, sodelavci, štipendisti in drugi.

Šola za vrednote življenja
Šola za vrednote in življenje je nova dejavnost,
ki jo je UPPG pričela v letu 2008, ko je dr.
Angelca Žerovnik izvedla prvi sklop predavanj
na temo Stres in depresija. UPPG se želi skozi
to šolo aktivno odzivati na aktualna in vprašanja trajnega značaja, pomembna za človeka in
njegovo bivanje. S tem želi prispevati k duhovnemu razvoju, etičnosti v vsakdanjem življenju, izboljšanju medsebojnih odnosov, kakor tudi k odnosu človeka do narave in okolja,
ki ga obdaja. Zavedamo se, da je to le droben,
vendar žlahten biser, ki ga prispevamo v posodo darov vsakdanjega življenja, ki bo morda
pri kom nagnil tehtnico na stran dobrih darov.
Šola za vrednote in življenje bo potekala tudi
letos in sicer na temo Nenasilna komunikacija,
predvidoma v novembru in decembru. Ker
UPPG meni, da je to darilo, ki ga lahko da v
vzgoji mladega človeka, bo udeležba na srečanjih obvezna za štipendiste UPPG. Seveda ste
še naprej vabljeni k obisku tudi vsi drugi.
Lanska tema je bila Gozd in varovanje okolja,
v trajanju pet srečanj, po približno dve uri,
vsak petek, s pričetkom 6. novembra in koncem 4. decembra 2009.
Zvrstila so se naslednja predavanja: Gozd na
območju Občine Komenda, predavatelj Miha
Zabret, Drevo kot naravna in kulturna dediščina,
predavateljica mag. Mateja Šmid Hribar, 2 predavanji: Gozd v Sloveniji in Mehiški tropski
gozd je podal predavatelj prof. dr. h. dr. Niko
Torelli, Pomen gozda za naše bivanje pa predavatelj mag. Andrej Dobre. S svojimi pesmimi je
srečanja duhovno obogatil predsednik Odbora
za dodeljevanje socialne pomoči pri UPPG, Jože
Pavlič. Vsi predavatelji so se odpovedali honorarju kakor tudi nadomestilu vseh materialnih
stroškov. Zato jim je UPPG podelila potrdilo z
zahvalo in simbolična darila, ki sta jih darovala
Tera d.o.o. in predsednik Čebelarskega društva
Komenda, Milan Starovasnik. Tako se bodo
Komende spominjali tudi, ko bodo uporabljali

skodelice našega bivšega lončarskega podjetja
ali sladkali čaj z odličnim Starovasnikovim
medom. Udeležba na predavanjih je bila kljub
obveščanju na krajevno ustaljeni način in še
drugače (objava v oktobrski številki Aplence, tri
dni pred prvim in pred tretjim predavanjem poslana obvestila na vse domove, veliko število
elektronskih mailov in sms z zasebnih telefonov
članov), milo rečeno, nezadostna. Seveda tak
rezultat ni spodbuden za organizatorje, ki so v
pripravo vložili veliko truda. Vsa predavanja so
bila snemana s kamero, stroške bo pokrila Občina Komenda. Predavanja se bodo predvajala po
lokalni televiziji, UPPG pa bo razmislila ali bi
jih tudi ponudila v CD verziji.
Prvo vprašanje, ki se je porodilo marsikomu,
je bilo, zakaj sploh govoriti o gozdovih in ali
se ta tema ne nanaša le na lastnike gozdov.
Skozi predavanja smo jasno spoznali, da je
naravno okolje v Sloveniji pravzaprav gozd in
da smo v preteklosti s požigalništvom gozd
zreducirali in se iz njega izselili, ko smo pričeli s poljedelstvom. Zaraščanje ne pomeni, da
gozd osvaja nove površine, temveč si jemlje
tisto, kar mu je nekoč pripadalo. Še pred dobrimi 100 leti (1875) je bilo gozda le okoli 30%
celotne površine Slovenije, danes ga je okoli
60%. Tudi naravna sestava gozda je bila spremenjena s posegi, ki so se pokazali za nenaravne in danes narava že uravnava nazaj po svojih
zakonih. Razmerje med listavci in iglavci se
bo dolgoročno po naravni poti obrnilo s sedanjih 60% iglavcev in 30% bukve, ostalo pa
nekaterih drugih vrst v obratno razmerje, v
korist bukve. Vrednost gozda je neizmerna,
dobiva novo vlogo, ekonomska se zmanjšuje,
povečuje pa se ekološka in socialna funkcija
gozda. Slovenski gozd proizvede kisika za 100
milijonov ljudi. Nekoč sem se po vrnitvi iz
Bangkoka šla nadihat svežega zraka na Šenturško goro in sem si mislila: »Tale čudoviti zrak
bi tam, od koder sem prišla, kupovali v »fla-

škah«, če bi jim ga lahko ponudili.« Kaj pomeni gozd kot zaščita pred erozijo, pred vetrovi,
za uravnavanje klime, si še predstavljati ne
znamo. Upam, da nam ali našim zanamcem ne
bo treba nikoli spoznati stanja, ko gozda ne bi
bilo, kajti naš gozd je kljub lepemu izgledu,
bolan. Vrednost posameznih dreves kot nosilcev spomina, kot generacijskega mostu, s katerim prenašamo določene vrednote iz ene generacije na drugo, kot poslanstvo, kot blagoslov,
smo obravnavali na primerih dreves, kot so lipe
pred cerkvijo. Potrebno jim je dati družbeno
vlogo, poskrbeti za dogajanja okoli njih. Sem
spada tudi Mejačev hrast, ki nosi sporočilo
preteklih rodov, pa smo ga do vratu zakopali v
asfalt. Bilo bi ga treba rešiti, saj je celo razglašen za naravno dediščino. Dotaknili smo se
tudi tragike tropskih gozdov, ki zaradi požrešnosti kapitala izginjajo. Spoznali smo tudi, da
smo v Komendi močno posegli v naravni prirast in skoraj presegli količino, ki bi jo kot dobri
gospodarji smeli posekati. Vemo zakaj. Obenem smo spoznali, da je črna jelša, ki jo nekateri gledajo kot zloglasno drevo, ker raste kot
pionirska rastlina na najslabših rastiščih, eno
izmed najbolj žlahtnih, skoraj vilinskih dreves.
Zato je prav in vsaj našim zanamcem ne bo žal,
da smo jo zaradi zahtev naravovarstvenikov
pustili zunaj našega posega v okolje v poslovni
coni. Pomen gozda za bivanje je bil prikazan
tako vzvišeno in s tolikimi dokazi, da temu ni
mogoče oporekati. Na koncu lahko rečemo le,
da se moramo ponižno zahvaliti našim prednikom, službam na tem področju, in vsem, ki so
pripomogli k temu naravnemu bogastvu, ki nas
obdaja. Na nas pa je, da ga bomo ohranjali,
negovali, cenili in uživali njegove sadove, s
posebnim spoštovanjem in odnosom pa tudi
tisto v gozdovih, kar niso drevesa, ki je, zahvaljujoč zakonodaji, ki nam omogoča prost vstop
v gozdove, na razpolago nam vsem.
dr. Marta Ciraj, predsednica Uprave UPPG
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29. april

Evropski dan medgeneracijske solidarnosti
Ob dejstvu, da so vprašanja v zvezi s staranjem
prebivalstva prednostna naloga trajnostnega
razvoja tako Slovenije kot Evrope ter da vse
poti k rešitvam te naloge peljejo preko krepitve
solidarnosti med generacijami, je bilo med
predsedovanjem Slovenije EU sprejeto, da
vsako leto 29. aprila praznujemo Evropski dan
medgeneracijske solidarnosti. V počastitev tega dne, smo se v Medgeneracijskem društvu za
kakovostno starost Komenda udeležili treh
dogodkov, ki so vsak na svoj način skušali dati
svoj prispevek h krepitvi solidarnega medgeneracijskega sožitja.

PRAZNIČI POSVET O MEDGENERACIJSKI SOLIDARNOSTI PRI DOLGOTRAJNI OSKRBI IN NEGI LJUDI
(23. april - Zavod za zdravstveno zavarovanje, Ljubljana)
Posveta smo se udeležili predstavniki ključnih ministrstev za izvajanje medgeneracijske
solidarnosti in vzgojo zanjo (MZ, MDDSZ in
MŠŠ), predstavniki nacionalnih zavarovalnic
na osnovi medgeneracijske solidarnosti (ZZZS,

Kaj pomeni Dom
Dom za starejše občane v Kamniku nudi
tudi nekaterim našim ljudem topel dom. To,
da niso daleč od svojega domačega kraja,
jim veliko pomeni, kar nam je ob obisku
nazorno, segajoče v globino duše, pokazala
Marija Štebe, Škofova Mici iz Gmajnice, ko
je brez besed, s solznimi očmi, položila
prekrižani roki na srce. Pred tem je nekaj
časa bivala v domu v Gornjem Gradu. Poleg
nje so bili žalostni tudi domači, ko so občutili njeno stisko. Vrnitev v Kamnik, pa jo je
postavila na noge, veselje in radost ji sijeta
iz oči. Naštela je že devetdeset let, je prijetna sogovornica, lepa urejena gospa kot v
mladih letih. Obiskov pri njej se veselimo.
Verjamemo, da bodo napočili trenutki radosti in veselja za naše občane, ko se bodo
lahko preselili še bližje doma, v Komendo.
Danica Zmrzlikar, voditeljica
medgeneracijske skupine

Mici in njene tri sestre ter svakinja
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ZPIZ in Vzajemna), predstavniki upokojenskih, mladinskih organizacij in gerontološkomedgeneracijskih in strokovnih ustanov. V
pričakovanju, da bodo znali poiskati uspešne
rešitve za vse generacije slovenskih državljanov in oblikovati družbene razmere za krepitev
solidarnosti, smo Vladi Republike Slovenije
poslali naslednje sklepno sporočilo:
Solidarnost je temelj varnosti in razvoja celotne družbe in vsakega posameznika; enako
mlade, srednje in starejše generacije. Je celostna vrednota, ki ima svojo materialno in nematerialno plat: razvoj družbe in posameznika
ogrožata tako materialna revščina kot malodušje, nezaupanje, brezčutnost in slabo sodelovanje ljudi. Potencial vsake generacije naj
bi bil vgrajen v medgeneracijsko solidarnost
cele družbe. Otroci so že sami po sebi družbeni
potencial. Vprašanje je, ali je potencial starejše generacije v slovenski družbi pravilno ocenjen in v pravi meri vgrajen v to solidarnost.
Nova demografska razmerja spreminjajo naravo slovenske družbe in njenih potreb. Ker je
solidarnost vrednota, s katero na pravičen
način izpolnjujemo potrebe posameznih generacij, je sedaj čas, da pri nas ponovno opredelimo solidarnostna razmerja, ki smo jih bili
doslej vajeni in z njimi zakoličimo pot v prihodnost. Slovenska družba ima na področju solidarnosti dolgotrajno in lepo tradicijo, ki nas
na tem področju uvršča med najbolj razvite
družbe na svetu. Zato lahko upravičeno domnevamo, da bi vsako zmanjšanje solidarnosti
slovenska družba težko sprejela.

Okrogla miza: STANOVANJE
ZA STARE LJUDI
(5. maj - Moderna galerija, Ljubljana)
Posvet je bil v Moderni galeriji v sklopu
razstave o arhitektih Marti in Francetu Ivanšek,
ki sta se v 60. in 70. letih minulega stoletja temeljito ukvarjala s tem, kako starim ljudem
omogočiti čim boljše in čim lepše stanovanjsko
okolje. Sprva sta raziskovala to področje in
rezultate objavila v priročniku Zgradbe in
oprema za stare ljudi. Prešla pa sta tudi v prakso: opremila sta dom na Taboru (1965) ter
projektirala domova na Poljanah (1973-75) in
Koleziji (1979-82) v Ljubljani. V skladu z delovanjem arhitektov Ivanšek je bil posvet namenjen aktualnemu stanju stanovanjskega
okolja starih ljudi v Sloveniji. Spraševali smo
se torej, kakšna je današnja stanovanjska
oskrba starih ljudi v Sloveniji? Bo v tej obliki
še lahko naprej služila svojemu namenu? Ali
domovi in oskrbovana stanovanja, ki se gradijo, še zadoščajo današnjim potrebam? Katere
so sodobne oblike stanovanj za stare ljudi, ki bi
jih morali uvesti in podpreti.
Kot eden možnih odgovorov na zastavljena
vprašanja je bilo predstavljeno tudi naše medgeneracijsko središče.

KONFERENČNO SREČANJE ZA USTANOVITEV GIBANJA ZA MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE
(6. maj - Cankarjev dom, Ljubljana)
Organizatorji Festivala za tretje življenjsko
obdobje so povabili vse nevladne organizacije,
organizacije civilne družbe, društva, javne zavode in inštitucije s področja medgeneracijskega sodelovanja na slovenskem in tudi državne in družbene inštitucije na konferenčno
srečanje, kjer smo vsi skupaj naredili korak
naprej in strnili vse dosedanje poglede in izkušnje v »Listino o gibanju za medgeneracijsko
sodelovanje v Sloveniji«, ki je rezultat različnih konferenc, vsebinskih delavnic in okroglih
miz na zadnjih petih Festivalih za tretje življenjsko obdobje. Letos bo festival v Ljubljani, v Cankarjevem domu, 29., 30. septembra in
1. oktobra, in bo že 10. po vrsti, z naslovom Za
strpno in socialno sožitje vseh generacij. Listina naj bi bila tisti temelj, na katerem bi se v
bodoče povezovali vsi dejavniki s področja
medgeneracijskega sodelovanja ter skupaj tako
tvorili gibanje, ki bi s svojim vsakdanjim delom izvajalo pomembno poslanstvo medgeneracijskega sožitja in solidarnosti, ki mora postati ena najpomembnejših vrednot naše družbe
jutrišnjega dne.
Glavni cilji gibanja za medgeneracijsko
sodelovanje v Sloveniji so:
-povečanje zavedanja o pomenu medgeneracijskega sodelovanja in njegovih pozitivnih
učinkih na sodobno družbo;
-razvijanje novih oblik pozitivnih odnosov,
vezi in izmenjav med generacijami in spodbujanje prostovoljnega dela za medgeneracijsko
sodelovanje;
-spodbujanje aktivnega pretoka informacij
med nosilci medgeneracijskega sodelovanja in
s tem ustvarjanje produktivnega medgeneracijskega dialoga;
-vzpostaviti nacionalno stičišče nosilcev
medgeneracijskega sodelovanja in jim omogočiti, da aktivno sodelujejo v dejavnostih gibanja;
-obveščati javnost, stroko in politične odločevalce o aktivnostih na področju medgeneracijskega sodelovanja v Sloveniji;
-razvijati modele neformalnega in formalnega medgeneracijskega učenja.
In na koncu ugotovitev:
V naši občini smo z aktivnostmi pri vzpostavljanju ugodnih razmer za razvijanje in
gojenje medgeneracijskega sožitja na pravi
poti. Z začrtanim delom lahko nadaljujemo
s še večjim optimizmom. Podporo, čeprav
samo moralno, imamo tudi na državni ravni.
Viktorija Drolec, predsednica
Medgeneracijskega društva
za kakovostno starost
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Sredi maja poteče zadnja, jasna in
določna, obljuba župana, da bomo
Komendčani dobili primerno trgovino, pravzaprav za naše potrebe primerno nakupovalno središče. Obljuba je bila dana javno, na seji občinskega sveta, in je kot odgovor na
vprašanje svetnika LDS, Srečka Kosa, katerega meseca in katerega leta
bomo nakupovali v novi trgovini v Komendi.
S trgovino v Komendi je bilo v zadnjih desetletjih kar nekaj težav.
Čeprav si, dolgo nazaj, Komendčani niso želeli lokalnega trgovca, ampak večjo trgovinsko družbo, se jim želja ni izpolnila. Navkljub temu je
Kočna sorazmerno dobro izpolnjevala naše nakupovalne interese. Kočna se je v devetdesetih združila v Vele, Vele se ni pridružil večjemu trgovcu. Zaprtje živilske trgovine naj bi bila le začasna, zato prostorov v
najem niso vzeli zainteresirani lokalni trgovci.
Kratek čas zaprtja je dejansko dolgi čas. Leta tečejo, obljubljene trgovine, blagovnice pa ni. Vsako leto se v komendskem centru poruši kakšna stavba in se pokažejo znaki, da zdaj pa mogoče bo. Denacionalizacija nepremičnin je zagotovo objektivni moment, zaradi katerega smo
brez trgovine, zaradi katerega imamo tako neurejeno središče Komende.
Temu momentu je potrebno pripisati tudi subjektivnega, torej odnos
vodstva občine za preudarno reševanje tega problema. Nekaj korakov
pri odločitvah je bilo preveč in vzeli so preveliko časa. Popravki niso
bili in niso mogoči. Čas je tekel, izpolnitev obljube pa ni.
Iniciativa Romana Grošlja za preureditev Kranjske dobiva pričakovan
obris. Občinski praznik je bil vedno povezan z delovnimi uspehi. Tokrat
so vidni na Glavarjevi in na Kranjski. Tudi v času recesije smo dobili
nekaj pohvale vrednih pridobitev.
mag. Stanislav Zarnik, LDS občinski odbor Komenda

Tudi SLS želi
aktivno sodelovati
v naši občini
Bližajo se jesenske volitve za župana in občinske svetnike, zato je OO
SLS Komenda že na občnem zboru stranke v mesecu marcu, začel priprave na občinske volitve.
OO SLS Komenda je na svoji seji 29. 4. 2010 sklenil, da na občinskih
volitvah nastopimo s svojim kandidatom za župana občine Komenda.
Za to funkcijo je bil predlagan in tudi soglasno podprt od članov odbora
Vid Koritnik.
Morda bi se človek vprašal, zakaj nastopamo z lastnim kandidatom za
župana. Kaj nam bo to doprineslo? Morda nam niso všeč rezultati dosedanjega župana; kaj je naredil prav in kaj narobe? Na predhodnih volitvah je dosedanji župan vedno dobil podporo naše stranke, vendar njegove obljube v večini niso dosegle naših pričakovanj. Kot primer
navajamo samo njegovo zanemarjanje obrobnih vasi: Nasovče, Breg,
Potok, Klanec, Mlaka itd. V teh vaseh se še ponekod vozijo po makadamskih cestah, kjer samo vzdrževanje stane več, kot poštena ureditev
in asfaltiranje. Tu ni izgovor, da se bodo te ceste uredile ob izgradnji
kanalizacije, saj na to obljubo čakamo že predolgo in vse tako kaže, da
bomo še kar nekaj časa.
Kaj torej pričakujemo od našega kandidata Vida Koritnika?
● Uresničevanje danih obljub.
● Enakovredno delovanje po celotni občini.
● Večja investiranja v kanalizacijo, vodovod in drugo infrastrukturo.
Župan občine mora več pozornosti usmerjati na počutje občanov,
kajti samo zadovoljen občan je ustvarjalen in pripravljen prijeti za delo
ter pomagati soljudem v stiski.
Pri sestavi volilne liste SLS za občinske svetnike, ste povabljene
članice, člani ter simpatizerji, za aktivno sodelovati z našo stranko.
Pripravil Franc Petrič, podpredsednik OO SLS Komenda
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V maju
N.Si krščanska ljudska stranka vabi na VSESLOVENSKI ZBOR ZA
VREDNOTE, ki bo 30. maja v Rogatcu.
Dosedanji zbori za vrednote po vsej Sloveniji so bili dobro obiskani
in zelo odmevni. Raziskave javnega mnenja kažejo, da so ljudje opazili
trdo delo in zavzemanje stranke za bolj pravično in pošteno družbo.
Ankete javnega mnenja kažejo, da bi se Nova Slovenija suvereno uvrstila v Državni zbor. To daje upanje za prihodnost in prepričanje, da je
pot prava. Ob referendumu o arbitražnem sporazumu se je N.Si kot vedno jasno opredelila in povedala, da je nesprejemljivo in nedopustno
prenašati tako pomembno odločitev in odgovornost na državljane. Premier Pahor bi moral najti konsenz z vsemi strankami in v Državnem
zboru o njem odločati z dvotretjinsko večino. Gre za državno mejo.
Na zborih za vrednote je bilo povedano:
Stare vrednote bi morale ponovno zavzeti svoje mesto zato, da postanemo nazaj to, kar smo, je dr. Alenka Šverc zaključila svoj prispevek.
Psihiater dr. Jože Magdič je za temeljno vrednoto izpostavil spoštovanje ljudi med seboj. Slovenija brez tradicionalnih obče človeških
vrednot, ki izhajajo iz krščanstva, ne more napredovati. Krščanska politika, ki se je dala naivno izriniti iz političnega prostora, je vrednota, ki
jo je potrebno negovati in, če Slovenija želi napredovati, mora biti nujno
prisotna v parlamentu. N.Si je krščanska stranka in v parlament zagotovo sodi.
In doma
Prijetno je čutiti delovno »življenje« na Glavarjevi. Bo dolgo in
zdravo, v dobro vseh občanov, od najmlajših do najstarejših, od vrtca do
trgovine, do vseh vasi, do uresničitve tistega, kar je bilo napovedano kot
že skoraj izgotovljeno dejstvo na samem začetku mandata pred štirimi
leti?
Danica Zmrzlikar,OO N.Si Komenda

Župan in
podžupan
Drage občanke in spoštovani občani!
Neizmerno hitro se bližajo lokalne volitve in s tem se odpira najpomembnejše vprašanje – kdo bo naš novi župan. Pojavlja se nekaj imen
in priimkov, pojavlja se nekaj novih kandidatov. Nedvomno se bo za
nov mandat potegoval naš obstoječi župan g. Drolec. Nedvomno se
bodo letos prvič pojavili kandidati ljudskih, liberalnih in slovenskih
demokracij. Ampak kdo je pravi. Je kdo boljši kot je naš trenutni župan?
OO SD Komenda ima odgovor. Sedanji župan je z vsemi svojimi
slabostmi po našem mnenju še vedno dober župan, saj se Komenda
razvija in gre naprej. In ni razdiralen.
Vse volivke in volivce pa pozivamo, da ste pozorni na to, kdo bo v
občinskem svetu. Najrazličnejše liste niso pravi odgovor na izzive sodobnega časa. So preračunljivo sestavljen mozaik, mnogokrat zavedenih
poštenih ljudi.
Naša ocena je, da bi v občinski svet s strani naših svetnikov lahko
prišli trije ali štirje svetniki. In s tem se odpira še pomembnejše vprašanje za Komendo: »Kakšnega podžupana si občina Komenda zasluži«.
Novega! In to zato, ker sedanji ne bo več kandidiral.
Župan naj bo župan, izbere pa naj si novega podžupana. V občinski
politiki in pri dogodkih sem že dolgo, vedno kot prostovoljec. Odločil
sem se, da svojo vztrajnost in poštenost ponudim tudi vam dragi volivci
in seveda županu.
Marko Dobnikar, predsednik Občinske Organizacije SD Komenda
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Slavko Poglajen, vodja Režijskega obrata Občine Komenda
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Režijski obrat je vez z občani

Središče generacij (2/3)

Slavko Poglajen
Kmalu po ustanovitvi samostojne občine je bil
ustanovljen Režijski obrat Občine Komenda.
Že od začetka je vodja obrata s štirimi zaposlenimi Slavko Poglajen, ki pa ni samo to, ampak
je tudi gasilec, tajnik občinske volilne komisije, tudi pravno podkovan, ljubitelj odbojke in
še bi lahko naštevali. Najprej, kaj je in zakaj
pravzaprav je v občini Režijski obrat?
»Režijski obrat je sestavni del občinske
uprave. Ustanovljen je bil pred leti zaradi zakonodajnega določila o davku na dodano vrednost. Takrat smo se odločali za gradnjo kanalizacije v okviru partnerstva z nemško firmo.
Režijski obrat bi lahko vodil vso potrebno dokumentacijo in uveljavljal davek na dodano
vrednost.«
Vendar do sodelovanja, kot vemo, z nemško firmo ni prišlo, obrat pa je ostal?
»Sedaj obrat deluje, ker je občina kar nekaj
gradila na tem območju in sicer od vodovodov,
kanalizacije, sanacij javne razsvetljave. Pri teh
investicijah smo uveljavljali davek na dodano
vrednost. Ima pa občina še vedno nekatere investicijske projekte.«
Mislite s tem Poslovno cono?
»V poslovni coni Potok so investitorji sami
gradili komunalno infrastrukturo in jo potem
po končani gradnji predali občini. Pri Poslovni
coni Komenda I smo bili z obratom vključeni
pri infrastrukturi, v Poslovni coni Komenda II
pa je to sedaj družba Poslovna cona Komenda.«
In kaj je potem danes v pristojnosti Režijskega obrata?
»To je javna infrastruktura: skrb za ceste,
vodovod, kanalizacijo, obračunavanje storitev
za vodarino, za pogrebne dejavnosti, najemnine grobov, izdajanje soglasij za objekte s področja infrastrukture - kanalizacija, vodovod,
javna razsvetljava, ceste in kabelsko omrežje.
Skrbimo za nadomestilo stavbnega zemljišča
oziroma za tako imenovano bazo podatkov za
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
in izterjavo davka. Naša skrb je tudi pripravljanje aktov za seje odborov pri obravnavi komunalnih dejavnosti, obračunavanje komunalnih
prispevkov...«
Torej je obrat nekakšna vez z občani na
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področju infrastrukture?
»Lahko bi rekli tako. Sicer pa je prav tako
res, da se občani kar veliko oglašajo po različnih opravkih v Režijskem obratu, kar pomeni,
da se v občini na komunalnem področju tudi
precej dogaja.«
Župan včasih omeni, da ste imeli pomembno vlogo ob nastajanju samostojne
občine Komenda?
»To je bilo takrat, ko je bil on predsednik
krajevne skupnosti Komenda, moja žena pa je
bila tajnica v krajevni skupnosti. Takrat sem
sodeloval in pomagal obema. Sva pa z današnjim županom v mladih letih veliko skupaj
delala pri mladini. Sicer pa, kar zadeva priprave na občino, jih je bilo še kar nekaj, ki smo
delali skupaj.«
Danes ste še posebno poznani tudi med
gasilci v Gasilski zvezi Komenda in tudi
izven nje.
»Gasilstvo je moja velika ljubezen in tudi
moj glavni prosti čas, odkar nisem več tajnik
Ustanove Petra Pavla Glavarja. Je pa tudi res,
da je gasilstvo v samostojni občini tudi zelo
napredovalo in veliko jih je, ki to priznavajo.
Sicer pa se o tem lahko tako dnevno prepriča
vsak občan. Naj bo lepo vreme, slabo, nedelja,
praznik, zima, poletje, deževje, sneg,… gasilci
smo vsak hip dosegljivi na 112 in pripravljeni
pomagati, reševati… In v naši zvezi to tudi
zmoremo, ker v gasilstvu en sam nič ne pomeni.«
Menda ste tudi dobro podkovani v poznavanju pravnih predpisov?
»To ne bo držalo, saj danes vseh predpisov
ne moreš poznati. Res pa je, da mi vrsta pravil
ni tuja in da sem tudi tajnik občinske volilne
komisije.«
Tako rekoč pred vrati so volitve. Kakšno
volilno jesen napovedujete?
»Se že kaže, da ne bo ravno lepa in tudi volilna kampanija v občini ne. Sicer pa bo pokazal
čas.«
Slavko Poglajen je torej v občini Komenda
ime, ki še zdaleč ni samo vodja Režijskega
obrata. Mimogrede, njegovo delo je, odkar izhaja občinsko glasilo Aplenca, nepogrešljivo
tudi pri uredniškem odboru. Sicer pa ima
Slavko raje dopust na morju kot v gorah. Zjutraj sem mu dan začne ob 6. uri. Najprej popije
kavo, časopisov ne prebira, dan pa se mu konča
ob 0.00. Rad ima domačo, kot pravi, govejo
glasbo. Med športi prisega na odbojko; in odkar ima sodniški izpit za gasilska tekmovanja,
tudi na ta »šport«. Pri prehrani so njegova
vsakodnevna specialiteta sendviči, pri razvadah pa cigarete. Od želja ima le tisto za zdravje;
pa da bi bilo še naprej tako, kot je sedaj.
Prepričan pa sem, da bo še naprej veliko v
službi in seveda pri gasilcih. Sicer pa je med
prijatelji poznano, da Slavko menda zdrži dlje
pod vodo, kot doma… Naj se dogaja.
Andrej Žalar

Ob korektni raziskavi »Inštituta Antona Trstenjaka« (’05) o potencialih in potrebah tretje generacije v občini Komenda, je treba pripomniti:
Sopobudnik je bila politika, ki do tega trenutka ni bila sposobna niti geografsko opredeliti Komendskega. Ni pa toliko vprašljivo tolmačenje ugotovitev, gre za praktični razkorak:
v občini Komenda so družbena razslojenost in
posledično socialne skrajnosti manjše kot v
mestih, območje je relativno majhno in povečini individualno pozidano,…, ljudje preračunljivo izražajo svoje potrebe - na zalogo,…
Od tod do zaključka, da nekaj (ne) potrebujemo, pa ni daleč. Vladajoča politika se pač želi
realizirati in stvarnost z zazidavo in priseljevanjem prireja svojim nazorom in potrebam.
Vsem interesnim skupinam torej na znanje:
večina ljudi na Komendskem ne odriva starejše
generacije na rob, privošči jim najboljše in zanje skrbi po svojih močeh - in obratno. Skrbi
ne dojemajo kot investicijo v dober avto, čeprav se, kot vedno in povsod, najdejo tudi taki.
Sobivanje je (tudi žalostna) refleksija splošnih
razmer. Licemerno je gojiti filozofijo pohlepa,
snovati ’ad hoc’ razvoj na račun okolja in prihodnjih generacij in si hkrati ustvarjati ugled
ob težavah starih in revnih.
Zato bi bilo zanimivo mnenje predvsem
objektivnega dela javnosti. Dajmo ji v presojo
ultimativni izbiri:
Občina (Zavod) izkoristi koncesijo (iztek
30. 6.’10); sposodi si denar, zgradi in samostojno upravlja center na lokaciji ob Pšati, dobimo nova delovna mesta in določeno socialno
suverenost, solidarno vstopimo na trg. Slabosti
so dodatno javno zadolževanje in poraba, prelivanje sredstev iz alternativnih virov, investicija je nesorazmerna dejanskim občinskim socialnim potrebam, lokacija je neprimerna in
sprošča nadaljnjo podivjano urbanizacijo,…
Občina (Zavod) ne izkoristi koncesije; denar
nameni prioritetam (kanalizacija s spremljajočo infrastrukturo,…), ambicije začasno uskladi
s potrebami - institucionalizira socialno in
subvencionira domsko oskrbo - in usmeri na
pravi prostor. Slabosti so propad določenega
truda in sredstev, vloženih v pripravo projekta,
ponovno kandidiranje za koncesijo, srednjeročno precej manj novih tovrstnih zaposlitev
in iskanje domske namestitve drugod,…
Edino, v čemer smo si bržkone povečini
enotni, je, da bi bila ’pilula manj grenka’, če bi
se občinska oblast bolje razumela na politiko.
Kakršnakoli že bo rešitev, najbolj optimalna ne
bo več. Smo pa na razpotju in kdaj je pametno
ubrati težjo, daljšo pot, za katero vsaj vemo, da
nas bo čez pet, deset let pripeljala na pravi cilj.
O njej prihodnjič.
Stane Močnik

Čistilna akcija – potem
17. aprila 2010 je bila v Sloveniji organizirana
največja prostovoljna okoljska akcija v zgodo-

Aplenca
vini Slovenije. Tudi v Komendi je bila dejavnost zelo uspešna, saj je sodelovalo okrog 600
ljudi in se je nabralo okoli 115 ton odpadkov.
Čistilna akcija pa je v Komendi potekala tudi
že prejšnja leta; ta je bila že 11. po vrsti. Vse
akcije so se dogajale pod organizacijo Turističnega društva. Tudi zadnja čistilna akcija je
potekala v sodelovanju s krajevnim odborom
»Očistimo Slovenijo v enem dnevu«. Kar nekaj
članov turističnega društva je aktivno sodelovalo pri pripravah, sestankih, organizaciji in
izvedbi akcije. Seveda pa je bil koordinator in
nosilec vsega dogajanja naš predsednik Vid
Koritnik.
Vsi, ki smo sodelovali v čistilni akciji, si
želimo, da bi naša okolica ostala čista. To je
pomembno predvsem zaradi našega zdravja in
dobrega počutja v lepem okolju. Velikokrat se
jezimo na otroke, da odmetavajo odpadke (papirčke od sladkarij, plastenke, pločevinke,…),
po drugi strani pa povsod ležijo odpadki (gume, hladilniki, avtomobili,..), za katere vsi vemo, da jih niso odvrgli otroci. V šolah se trudimo, da že najmlajše poučujemo o zdravem
odnosu do okolja. Pouk in delo šole temelji na
vzgoji pozitivnega odnosa do narave in okolja,
v katerem bivamo. Med drugim smo uvedli
tudi ločeno zbiranje odpadkov in okolju prijazno ravnanje z odpadki. Včasih imam občutek,
da so mladi bolje poučeni o ekologiji kot pa
marsikateri od starejših. V to me prepričujejo
dejanja, ki jih opazim v svoji okolici. Kako je
mogoče, da nekdo zavestno odvrže neuporabne
stvari kar v gozdu, v potoku, za cesto, na travniku? In na drugi strani: Kako je mogoče, da
nekdo izpuli in odnese sadike pušpana iz napisa Klanec, ki naj bi polepšal vstop v našo vas?
Vsak sam mora priti do spoznanja, da je del
narave in s svojim ravnanjem in zgledom gradi
vrednote za odgovoren način našega bivanja
na tem planetu.
Marjana Grošelj, TD Komenda

Uredniškemu odboru
in odgovornemu uredniku
Aplence
Prejel sem sporočilo o odločitvi vašega odbora,
da ne morete objaviti članka Kmetovali bomo,
zaradi tega, ker se volilna kampanja še ni začela. Nedvomno imate pravico zavrniti članek, ki
ne ustreza uredniški politiki glasila, ki ga vodite, če je za to upravičen razlog.
V mojem primeru pa tega razloga ni, vsaj ne
tistega, ki ga navajate. Zakaj?
V članku, Kmetovali bomo, niso niti z besedo omenjene volitve, nobeno predvolilno geslo
ni zapisano, omenjen noben kandidat za lokalne volitve, skratka ničesar o volitvah. Vaš razlog za zavrnitev je neutemeljen in iz trte zvit.
Če je moj tekst predvolilna kampanja, potem
je tem bolj predvolilni oglas županova tretja
stran v vsaki številki Aplence.
Doslej sem bil torej zmotno prepričan, da
obstajajo uspešne in neuspešne politične stranke in liste, po tem vašem sklepu sodeč, pa obstajajo tudi večvredne in manjvredne stranke
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in liste, ki jim ni dovoljeno niti čivkniti v javnem občinskem glasilu. To pomeni, da imajo
pravico do javnega priznanja samo stranke in
ljudje, ki so na oblasti, ostali manjvredni pa
kakor, da ne obstajajo, ker jih preprosto ni v
celotnem obdobju med volitvami, saj nimajo
pravice do javne besede. Tako pravite.
Ko sem prebral, da je bila objava prejšnjega
članka napaka, se mi je rahlo stemnilo pred
očmi. To pa zares ni bilo potrebno omeniti.
Lepo pozdravljeni in veliko uspeha pri delu!
Predstavnik Liste za Suhadole
Klemen Pibernik

PISMA

Stavbna pravica in
sožitje

del bo preko medgeneracijskega zavoda jamčila občina, za preostanek (50 %) pa zasebni
partner. Za pridobitev kredita je potrebna ekonomska analiza. Iz ekonomske utemeljenosti
projekta, iz sposobnosti vračanja kredita, bo
banka dodelila kredit.
Kako utemeljiti tako malo mest v domu starostnikov z načrtovano investicijo? V LDS
menimo, da bi moralo biti mest za starostnike
bistveno več, od 150 – 200, da se bo računica
za neprofitno funkcioniranje družbe javno zasebnega partnerstva izšla. Zavedamo se, da je
toliko razpoložljivih mest za starostnike za
občinsko zaledje preveč. Zavedamo pa se tudi,
da ima Ljubljana zelo velike potrebe po posteljah za starostnike in da se potrebe v prihodnjih
letih ne bodo zmanjšale.
Dosedanje načrtovanje medgeneracijskega
sožitja, odgovornosti otrok do staršev, odgovornosti države do starostnikov, morata komendska voditelja projekta in njegovi brezpogojni zavezniki, približati realni ekonomski
situaciji v občini in v državi. To je edino, kar
zahtevamo in to je edino, kar se lahko LDS
očita pri načrtovanju investicije, ki jo že skoraj
izvajamo. Beseda skoraj je napoved skorajšnjega polaganja temeljnega kamna za stekleno
palačo sožitja v Komendi.
mag. Stanislav Zarnik

LDS se je v preteklosti pogosto očitalo, da
srčno in brezpogojno ne podpira širokopotezni
projekt medgeneracijskega središča v Komendi. V LDS se strinjamo, da je medgeneracijskost znanstveno utemeljena smer ravnanja s
starostniki in na teoretske zasnove tega projekta ne more imeti strokovnih pripomb. Ker pa
gre za javni objekt, ki se bo financiral iz javnih
sredstev, sredstev nas davkoplačevalcev, pa
moramo imeti vpliv na načrtovano investicijo.
Naš poglavitni pomislek se nanaša na količino vloženih sredstev za nekaj več kot 50 starostnikov; torej za tisti del objekta, kjer bodo bi- Zahvala
vali starostniki. Za starejše, ki sami zase ne Moram se vam zahvaliti za objavo letaka za 4.
morejo več skrbeti; za tiste, ki jim tudi družina, Vn Občine Komenda v kolesarstvu v občinnpr. iz zdravstvenih razlogov, ne more več po- skem glasilu Aplenca. Letak v barvah je res
magati. Kot sem že nekajkrat zapisal, tako zelo lep in tudi pokrovitelji so zadovoljni.
mladih upokojencev (povprečna starost upo- Hvala, ker nam pomagate, saj lahko le na takojevanja je danes 53 let) kmalu ne bomo kšen način pridemo do kakšnega pokrovitelja,
imeli več in programi socialnih in zdravstvenih ki v teh težkih časih prispeva kakšen euro.
storitev morajo biti namenjeni bistveno starejši Hvala. Lep pozdrav.
Miha Koncilija
populaciji upokojencev.
Javno zasebno partnerstvo je uveljavljeno
tako v EU kot tudi v
MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO ZA KAKOVOSTNO STAROST KOMENDA
Glavarjeva 104, Komenda
naši državi. V Komendi
bodo (so) svetnice in
svetniki
obravnavali
predlog župana, da se
Obþanke in obþane vljudno vabimo
podeli stavbna pravica
v petek 11. junija 2010 ob 19. uri
neznanemu zasebniku,
v Breznikov dom na Križu
družbi zasebnega sektorja. Z dodeljeno
na prireditev
stavbno pravico naj bi
odprli vrata javno zasebnemu partnerstvu
pri postavitvi medgeneracijskega središča.
Predstavili vam bomo 5-letno delovanje društva
Ponavlja se stara
in ga popestrili z zanimivim kulturnim programom.
zgodba, ki ima že vrsto
»Verjamem v starost, moj prijatelj.
vzorcev
neizvedenih
Delati in postarati se, to je tisto, kar od nas priþakuje življenje.
projektov v Komendi.
In to, da si nekega dne star in še vedno ne razumeš vsega,
V predloženi shemi za
ampak da šele spet zaþenjaš,
podelitev stavbne prada spet zaþenjaš ljubiti, upati, hrepeneti,
vice je navedba, da bo
da poskušaš vse povezati z oddaljenim in neizrekljivim,
nova družba javno zavse tja do zvezd.«
sebnega partnerstva na(Rainer Maria, Rilke)
jela kredit. Za občinski

Sožitje generacij.
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Ščetkarstvo in krtačarstvo na Komendskem
nadaljevanje iz prejšnje številke
Zato je hodil in prodajal po sejmih, kar pri
svojih spoštljivih letih počne še sedaj.
Delo je dobil na Dobravi pri Ščetkarstvo
Ignac Naglič, da bi se izučil do konca. A je bil
nasilno mobiliziran v Nemško vojsko in imel 3
mesece predvojaške vzgoje. Od tu je dezertiral
in se priključil partizanom. Leta 1943 so ga
poklicali v Celovec na pomočniški izpit. Ves
presrečen ga je naredil z odlično oceno. Dve
leti kasneje, leta 1945 pa še mojstrskega na
Trgovski zbornici v Ljubljani. Praktični del je
naredil v delavnici Arnič na Viču.
Obrtno dovoljenje je zaprosil na Občini Kamnik in ga tudi dobil, nadaljeval družinsko
dejavnost, danes pa jo nadaljuje njegov sin

RECEPT

Piškoti za celo leto
Sestavine: 250g moke (pol mehke, pol
ostre), 160g margarine za peko, 1 veliko jajce
ali dve manjši, 1 žlica medu, noževa konica
soli, 1 žlica kisle smetane (po potrebi), 1 žlica
naribane limonine ali pomarančne lupinice
Nadev: 50g margarine, 0,5dcl sladke
smetane, 100g medu, 150g sončničnih semen,
1 žlička naribane limonine ali pomarančne
lupinice
Moko presejemo in vanjo umešamo sol,
limonovo lupinico, dodamo margarino, jajca
in med. Zgnetemo gladko testo, oblikujemo v
svaljek in damo v hladilnik vsaj za pol ure.
Hladno testo razvaljamo na debelino noževe
konice. Z okroglim modelčkom premera 4
cm izrežemo okrogle ploskve - piškotke. Polagamo jih na pekač in na vsak krogec položimo žličko sončičnega nadeva. Piškote pečemo 12 minut pri temperaturi 180 stopinj
Celzija.
Priprava nadeva: V vročo ponev damo
semena, nato še margarino. Dodamo še
sladko smetano. Nekoliko prevremo in zmes
ohladimo. Na koncu dodamo naribano limonino lupinico.
Nasvet: Piškote lahko režemo z raznih
oblik ali nazobčanim modelom za piškote.
Namesto sončničnih semen lahko damo v nadev sesekljane mandeljne, orehe ali lešnike.
Dober tek in veliko zabave pri delu vam
želim
Katja Tabernik
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Boris.
Večja podjetja so nastala po drugi svetovni
vojni. Metle – omela so
nastala kasneje, začeli
so jih delati pri Šimnovcu, te so bile sprva le za
gospodo.
Najboljša
kvaliteta ribaric seje vezala iz korenin, uvoženih
iz Mehike. Tam, kjer
trava ni bila prekopana
20 let, so v zemlji nastale te korenine, ki se jih
očisti in opere v vodi. Še
vedno se uvažajo vlakna
Krtače postanejo sneg - zbornik iz leta 1938
Mehiške agave - Agave
Lechuguilla alo Tampico fiber. Vlakna iz listov denje prevzel Ivan Mihelčič, upokojeni miličagave se uporablja za krtače, vrvi in predpra- nik, za njim pa Iglič, tudi invalid iz Kamnika.
žnike. Rastlina cveti po 30. letih, potem odmre. Razmere v podjetju so bile težke, veliko je bilo
Njen sok pa se fermentira za alkoholno pijačo, neznanja in težave so se kopičile.
z njim se zastruplja strelne puščice. Sredica in
Podlipnik je za delavnico Žnidar delal deščisteblo pa se lahko speče in je užitna.
ce za krtače. Bil je natančen mizar, saj so ploVse delo se je opravljalo ročno. Prvi stroj za ščice vrtali vse ročno. Maks Žnidar se še dobro
»štancanje« - vrtanje deščic sta kupila tovar- spominja, da je Podlipnik za direktorja Štefana
narja Naglič iz Šmarce pri Kamniku leta Urbanca - usnjarja iz Kamnika, naredil veliko
1930.
ovalno mizo za njegovo pisarno v bivši tovarni
V Komendi je Invalidsko podjetje Kamnik Stol. Kartograf Ivan Selan pa je na to mizo
ustanovilo Invalidsko podjetje ščetarna po naredil izris (se ne ve v kakšni tehniki) njegove
drugi svetovni vojni. Obrat je bil v Prosvetnem tovarne. S Selanom sta prijateljevala, zato se
(društvenem ) domu- nasproti Vodeta, na dana- Maks sprašuje, če miza še obstaja in kje naj bi
šnji Glavarjevi cesti. Rekli so mu tudi Sokolski bil kartografski zemljevid Slovenskih izseljendom. Leta 1946 in 47 je bilo ustanovljeno in- cev na Koroškem.
validsko podjetje. Prvi upravnik je bil gospod
Po letu 1948 se je osnovni material za ribariIvan Peršin. Zaposlenih je bilo 10 ljudi s Klan- ce kupoval tudi iz Srbije, Makedonije, Kosova
ca, iz Most, Hacin z Mlake, Jože Peterlin. Bili in Dalmacije.
so Invalidsko podjetje Ščetarna v Komendi Za izdelavo krtač se je poskušalo tudi iz sisal
Kapla vas je bilo zaposlenih 80 ljudi.
žime, ki se uporablja za pletenje vrvi ladijskih
Žal gospod Peršin ni bil kvalificiran, prišel privezov. A sisal za krtače in čopiče ni primeje v spor z vodstvom podjetja in so ga preme- ren. Za ščetke je zelo dobra trava Fibris, ki je
stili. Tako je bil nastavljen kot vodja gospod mnogo dražja, a zelo kvalitetna in uporabna za
Maks Žnidar leta 1948 in ostal v podjetju dve zidarske čopiče. Pasijava se uporablja za omela
leti. V delavnici so bile zaposlene predvsem za ometanje krušnih peči. Ta se pridobiva iz
mlade, pridne Komendčanke. Delale so težko debel palme, katero se odlušči, prečisti in češe
delo, ki ga preje niso poznale. V mizarni je bilo v posamezna vlakna. Pred ometanjem jo morazaposlenih tudi 8 moških, a le dva kvalificira- mo dobro namočit v vodi in tako se nanjo ne
na. Glavna naloga je bila začetek izdelave žič- prijemajo saje in ne zagori. Basina, ravno tako
nih, jeklenih krtač - ščetk za kovinarsko indu- iz debel palme, pa se predeluje v tkanino. Nastrijo. Neko podjetje je dalo 500 kg žice, iz ravni materiali so zelo kvalitetni in trpežni.
tega so morali narediti več tisoč ščetk. A jih
V teh povojnih letih je bilo zelo težko za
niso znali. Žico so dali v krušno peč, da bi se material. A dobri in uveljavljeni obrtniki, kot
omehčala in naredili hudo napako. Žnidar pa Alojz Rebolj iz Most, so material za potrebe
jih je delal že kot vajenec v Ljubljani. Dekleta lastne predelave sami uvažali. Obrtniki so se
so se priučila, najbolj pridna je bila Nemčeva začeli povezovati in tako je oče g. Žnidarja
Tilka - Kernova s Klanca. Roke so bile krvave, prodajal čopiče po celi Sloveniji in Hrvaški.
razpokane in robate. Delali so vse ročno. Ribarice so prodajali krošnjarji po vaseh.
Uspeli so vso žico »podelat« in naročnik - preV zborniku ščetkarjev cele Evrope in Leipzprodajalec je bil zadovoljen. Tu je delal tudi iga iz leta 1938 sem tudi našla reklamo - objavo
Jože Peterlin-Vorwov Joža.
novosti Krtače postanejo sneg. Heinz Ermel je
V vsaki hiši so pa še vedno rabili ribarce, v Berlinu predstavil v dvorani umetno postakrtače za čevlje, za mazat, in za čistit obleko. vljeno stmino, obloženo s »krtačami za potrebe
Tudi krtače za živino so se uveljavile. Ko je učenja smučanja«.
Žnidar na lastno željo podjetje zapustil, je voKatja Tabernik
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Praznični maj gasilcev v občini

Za gasilce se je praznični maj začel 8. maja s Florjanovo mašo v Mostah in z gasilsko veselico pri Osnovni šoli Moste.
Želja po novem gasilskem vozilu se je gasilcem PGD Komenda
končno uresničila. Že ko smo lani jeseni dobili podvozje, smo sklenili,
da bomo novo gasilsko vozilo GVC 16/25 prevzeli ob občinskem prazniku. Denar zanj so prispevali Občina Komenda iz proračuna, Gasilska
zveza Komenda, Biotera d.o.o. (direktor Igor Planinc) in donatorji.
Uspelo je zadnji trenutek. Za svečano gasilsko parado po Glavarjevi
cesti so se trudili izvajalci, ki so obnavljali cesto, avto pa smo pripeljali
v petek zvečer. Prihod smo proslavili z velikim ognjemetom. Ni pa nam
pomagala Florjanova maša, da bi si za naslednji dan izmolili lepo vreme.
Tako do zadnjega trenutka nismo vedeli, ali parada bo, ali ne. A je bila,
15. maja, po slavnostni seji ob občinskem prazniku, čeprav je malo rosilo. Z Mengeško godbo smo zakorakali po Glavarjevi cesti. V paradi so
bili naši mladinci, gostje iz sosednjih društev in gasilskih zvez, narodne
noše in dve članici konjeniškega kluba na konjih.
Svečani prevzem in blagoslov novega vozila je bil pred novimi konjeniškimi hlevi, proslavljali pa smo ga z ansamblom Malibu. Med gosti so
bili tudi predstavnik Gasilske zveze Slovenije in hkrati predsedujoči
Regije Ljubljana III Matjaž Markovšek, župan Občine Komenda Tomaž
Drolec z županom Brankom Belcem s sodelavci iz pobratene občine
Križevci in Elza Majcen, predstavnica Uprave za zaščito in reševanje R
Slovenije.
Prvo intervencijo z novim vozilom pa smo imeli že naslednji dan, ko
je v Nasovčah padlo drevo na državno cesto.
Tudi PGD Križ v tem mesecu praznuje. Ker je njihov kombi-GVM
dočakal 16 let (a je še vedno v brezhiben), po Zakonu o cestnem prometu ne sme več prevažati otrok. Zato so sami z donatorji in sponzorji
zbrali denar in kupili nov kombi GVM-1. Po slavnostni paradi 22. maja
sta ključe novega avta predala botra Majda Hukič in Janko Koprivšek,
na slovesnosti pa so podelili tudi gasilska priznanja in odlikovanja.
Priznanje II. stopnje GZ Slovenije je prejel Štefan Grošelj, gasilsko
plamenico GZ Slovenije III. stopnje pa Janez Hlade. Priznanje GZ Komenda sta prejela Roman Pirc in Metod Zupin. Slavnosti so se poleg
članov GZ Komenda udeležili tudi predstavnik GZ Slovenije in predse-

Slovesnost na Križu 22. maja

dujoči regije Ljubljana III Matjaž Markovšek, častni predsednik GZ
Komenda Ivan Hlade, častni poveljnik GZ Kamnik Jože Brlec st. in
župan Občine Komenda Tomaž Drolec. Po slovesnosti so proslavljanje
nadaljevali z ansamblom Franca Miheliča.
Mihaela Poglajen

Florjanova maša 8. maja v Mostah

Gasilska orientacija
Občinsko gasilsko orientacijo je za mladino GZ Komenda in GZ Kamnik organiziralo PGD Križ v soboto, 8. maja. Tekmovanja po gozdu se
je udeležilo kar 45 ekip v štirih kategorijah. Mladina PGD Komenda je
osvojila 4 medalje; zlato starejše pionirke, srebrno starejši pionirji I. in
mlajše pionirke in bronasto starejši pionirji II. PGD Križ je osvojil 3
medalje; srebrno mlajši pionirji, bronasto starejše pionirke in mlajše
pionirke. Na regijsko tekmovanje v Krašcah pri Moravčah, ki je bilo 22.
maja, sodelovalo pa je 84 ekip iz naše regije, so se uvrstile štiri ekipe
PGD Komenda in štiri ekipe PGD Križ. Za najboljša mesta pa je v
Krašcah našim mladim gasilcem zmanjkalo malo orientacijske sreče.
Mihaela Poglajen
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Veteranski nogometni turnir
Ob občinskem prazniku je Nogometni klub Komenda 9. maja organiziral turnir veteranov, ki so se ga poleg domačih igralcev udeležili še
igralci NK Krim iz Ljubljane, NK iz Ihana, in ŠD Policist.
Kot je povedal predsednik domačega nogometnega kluba Darko Bolarič, so imeli s pripravami precej dela, da so turnir lahko s skromnimi
sredstvi pripeljali do kvalitetne organizacije. Sodnik Rajko Mitič je
predvsem pohvalil dobro igro, organizacijo in pošteno igro vseh nastopajočih. Pritožb na igro ali sojenje ni bilo, kot ni bilo poškodb med igro.
Oba sta ponosna, da NK Komenda zaseda 1. mesto v 1. medobčinski
zvezi Ljubljana in da so s svojimi rezultati najresnejši kandidati za vstop
v 3. ligo – zahod. Oba se zavedata, da je delo s podmladkom na travnatem igrišču lahko porok za rast kluba in napredek tega priljubljenega
športa med mladimi. V vseh selekcijah združujejo na rednih treningih
med 8o do 9o naraščajnikov, ki jim nudijo zabavo in sproščanje mladostne energije in jih tako pripravljajo za zdravo in kvalitetno življenje.
Kar nekaj mladih prihaja trenirat v njihove vrste tudi iz sosednjih občin.
Imajo pa, kot vsa društva, težave s finansiranjem.

Dobitniki pokalov
Pokale za prva tri mesta, ki jih je prispevala Občina Komenda, je
podelil predsednik NK Komenda. Škoda, da je bilo gledalcev samo za
vzorec!
Tone Ogorevc

Ženski odbojkarski turnir
Društvo prijateljev športa Komenda je v nedeljo, 16. maja, organiziralo
ženski odbojkarski turnir za pokal Komende. Od prijavljenih 10 ekip, se
jih je udeležilo 9. Sodelovale so ekipe »Sirov štrudelj« Komenda, ŠD
Brezovica, Ergovit, »Ledeno hladne« NLB, ŠD Preserje, »Pizerija Tara«
Kamnik, MAŠ, ekipa »Ni da ni« in »Cvetke«. Vodja turnirja je bil Boštjan Poglajen.
Turnir je trajal 13 ur, na koncu pa so slavile brez poraza odbojkarice
ekipe Pizerija Kamnik. Drugo mesto si je priborila ŠD Brezovica,
tretje pa Ergovit. Komendski športni delavci pa so se še enkrat izkazali
kot dobri organizatorji.
Tone Ogorevc

Gibanje je življenje
Odprto prvenstvo v krosu za vse starostne kategorije je bilo v Suhadolah
v nedeljo, 9. maja, start in n cilj sta bila pred cerkvijo.
Najprej je startala najbolj množična kategorija – predšolski otroci iz
vrtca Mehurčki. Zmagovalci pri fantih: 1. Tilen Zupan, 2. Denis Gregorc,
3. Nejc Turk, med dekleti pa so bile najhitrejše: 1. Vita Malus (ŠD Suhadole), 2. Tija Omerzu, 3. Zala Remic. V kategoriji – Nižja stopnja OŠ
so se med fanti najbolj odrezali: 1. Andraž Žinič, 2. Gal Žinič, 3. Gaber
Kremžar-Pančur. Najhitrejša dekleta pa so bila: 1. Eva Majce (ŠD Suhadole), 2. Klara Kodrin, 3. Maša Žagar (ŠD Suhadole). Od krosistov višje
stopnje OŠ je bil edini tekmovalec Andrej Jenko (ŠD Suhadole).
Med kategorijami višjih stopenj so v kategoriji moški 15 do 30 let najhitrejši: 1. mesto si družno delita Luka Zarnik in Andrej Lah (oba ŠD Suhadole). 2. je bil Nejc Zarnik, na 3. mesto pa se je uvrstil David Nemec. V isti
kategoriji je prvo mesto zaslužila Eva Štebe (ŠD Šola športa Komenda).
Kategorija 31-50 let – Pri moških so si prva tri mesta razdelili: 1.
Peter Pibernik, 2. mesto Branko Nemec, 3. mesto pa Jože Žužek ( vsi
člani ŠD Suhadole). Ženske v isti kategoriji pa so osvojile: 1. mesto:
Barbara Štebe, 2. mesto Tatjana Lužar (obe ŠD Šola
športa Komenda).
Edini tekmovalec v kategoriji nad 50 let je bil Srečo
Čehun (ŠD Suhadole). V
posebni kategoriji 100 kg
in več se je tudi edini, ki je
priznal svojo težo, podal na
stezo Jane Benda.
Tone Ogorevc
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Balinarsko prvenstvo

Tradicionalna prireditev balinarske sekcije DU, ki je organizirana vsako
leto v počastitev občinskega praznika. Na tradicionalni prireditvi ob
občinskem prazniku je letos tekmovalo za pokal občine Komenda 8
ekip; z Mlake, Podboršta, 2 ekipi iz Komende, in ekipe iz Most, Žej,
Gmajnice in z Gore.
Letos je bila sreča naklonjena (brez znanja in treningov seveda ne
gre), ekipi z Mlake, ki
je osvojila prvo mesto
z 10 točkami (+ 8
puntov), druga je bila
ekipa Podboršta – 9
točk (+ 19 puntov),
tretja pa ekipa Komenda I – 9 točk (+16
puntov).Pokale, ki jih
je prispevala občina
Komenda, je podelil
vodja balinarske sekcije Alfonz Kern.
-vc

Nordijska hoja
Vsi, ki se nam želite pridružiti in tako storiti nekaj dobrega za
svoje telo in zdravje, se nam lahko pridružite! Za vse informacije
lahko kontaktirate društvo Knofljica na elektronski naslov: drustvoknofljica@yahoo.com ali pokličete Ano na telefon: 031/ 512- 531.
»Vsak korak šteje!«
Ana Zarnik Horvat in Tomaž Horvat
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Slovesnost pri
Partizanski bolnici
Julijana Bizjak Mlakar, poslanka državnega zbora:
»Ne smemo pozabiti. Partizani in domoljubi so se
borili z ramo ob rami z zavezniki za pošteno in pravično stvar – za osvoboditev svojega naroda.«
Občinsko praznovanje že vsa leta obeleži tudi Združenje borcev za
vrednote NOB KO Komenda. Tudi tokrat so se v petek, 14. maja, podali izpred balinišča na Podborštu proti Partizanski bolnici dr. Tineta
Zajca. Pohod je organiziralo Društvo upokojencev, proslavo pa Združenje borcev.
Pesem pevcev mešanega pevskega zbora Društva upokojencev pod
vodstvom Ignaca Gorjanca ob spremljavi harmonike, nastop učencev
Osnovne šole, Ivice Ogorevc z verzi, praporščakov iz sosednjih združenj
borcev, je z govorom o dogajanju tistega 11. junija 1944, ko je bila
Partizanska bolnišnica dr. Tineta Zajca zaradi izdaje uničena in požgana,
osebje in ranjeni partizani pa pobiti, obudila spomin poslanka državnega
zbora Julijana Bizjak Mlakar.
Poudarila je, da ne smemo pozabiti, da so partizani »tvegali ali žrtvovali življenje za obrambo svoje družine, svojega doma, svojega jezika
in svoje domovine.« Dejala je, da gospodarska in socialna kriza ponuja
priložnost, da se spet zazremo vase in ugotovimo, kaj je tisto, za kar si
velja prizadevati. »V Komendi to dobro veste. Mladi imajo vrtec, starejši in mladi se povezujete v skupnost, ki je sposobna ustvarjati prijazno
okolje za vsakogar.«
- A. Ž.

NAPOVEDNIK
prireditev v juniju
S palico do sonca – Predstava Twirling in mažoretnega kluba v športni
dvorani v Komendi v soboto, 5. junija, ob 19. uri.
Občinsko tekmovanje gasilcev – V soboto in v nedeljo, 5. in 6. junija,
obakrat ob 8. uri, bo na športnem igrišču v Mekinjah v Kamniku občinsko tekmovanje gasilcev Gasilskih zvez Kamnik in Komenda.
Fosili iz okolice Kamnika - Geološki krožek Kamenkost Komenda,
Medobčinski muzej Kamnik, Prirodoslovni muzej Slovenije in zbiralca
dr. Jure Žalohar in Tomaž Hiti pripravljajo zanimivo razstavo v sredo,
9. junija, ob 19. uri na gradu Zaprice v Kamniku.
Sožitje generacij – Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost
Komenda organizira prireditev z zanimivim kulturnim programom v
petek, 11. junija, ob 19. uri v Breznikovem domu na Križu.
Bosonogi na Šenturško goro - 5. pohod bosonogih organizira Planinsko društvo Komenda v soboto, 12. junija, ob 9. uri s Cerkljanske
Dobrave.
Nogometni turnir mladih gasilcev – V soboto, 12. junija, ob 9. uri na
igrišču v Nevljah pri Kamniku.
Krvodajalska akcija – Organizirata jo 21., 22. in 23. junija od 7. do
13. ure v Domu kulture na Fužinah v Kamniku Območno združenje RK
Kamnik in Zavod za transfuzijsko medicino Slovenije.
Ribiški piknik pri kriškem bajerju – Organizirata ga Turistično društvo
Komenda in Ribiška družina v soboto, 26. junija, od 9. ure naprej.

Najboljši v Rovinju
Miha Rudl, podpredsednik društva Šola športa Komenda je na
nedavnem tradicionalnem maratonu 21 kilometrov v Rovinju
med blizu 300 tekači osvojil prvo mesto. Miha, ki končuje študij
geodezije, pravi, da je bolj triatlonec. Prvi mednarodni uspeh v
maratonu pa je komentiral, »da
se prileže«. Sicer pa je Miha
aktiven v društvu Šola športa Komenda, ki deluje od septembra lani in
ima 12 do 14 odraslih članov in 8-do 10 šolo obveznih v krožku pod
vodstvom Nejca Zormana.
– A. Ž.

Zgodba o mlinčkih in »mlinčkih«
Malce hudomušen naslov, a je vendarle malo resnice v njem, kot v vsaki
zgodbi
Zgodilo se je v soboto, 24. aprila, ko je muhasto aprilsko vreme dopustilo,
da so pohodniki in kolesarji našega Društva upokojencev organizirali tradicionalno srečanje pohodnikov in kolesarjev sosednjih, prijateljskih društev
upokojencev. Na vsem poznanem kraju, pri mlinčkih, letos se jih vrti 50, pa
še stope veselo klopotajo, so se zbrali udeleženci iz Domžal, Vira, Kamnika,
Mengša,Vodic, Cerkelj, Šinkovega Turna, Trzina, Radomelj in seveda domači člani pod poveljstvom izvrstnih organizatorjev Marije in Antona Špehonja. »Uradna statistika je naštela več kot 140 udeležencev srečanja. Pa so
mleli leseni mlinčki, ropotale so stope, največ dela pa so imeli živi mlinčki,
ki so neutrudno mleli novice, tkali nove prijateljske vezi in seveda s pesmijo
dali vedeti, da je razpoloženje prijetno, zabavno in polno novic, ki jih je
vredno »premleti«. Prostor pri mlinčkih je idealen za taka srečanja. Nekoliko oddaljen od vsakodnevnih poti raznih nepridipravov in redno vzdrževan.
Predvsem je treba omeniti prostovoljno ljubiteljsko delo Petra Podlipnika,
ki poleg »starega mačka« Karla Matuša obnavlja mlinčke.
Tone Ogorevc
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Prvenstvo upokojencev Teniški klub Komenda
Praznični turnir
Gorenjske v šahu
Teniški klub Komenda je maja letos pričel z novo sezono aktivnega
igranja tenisa na štirih igriščih na Podborštu. Letos bomo organizirali več
klubskih turnirjev, na programu bodo liga med člani kluba, ženska liga,
šola tenisa za najmlajše, udeležili se bomo lige Pod kamniškimi planinami… Lahko pa organiziramo tudi učenje tenisa za mlajše in odrasle.
Kako postati član kluba? Na prostorih teniškega kluba je oglasna deska s telefonsko številko kontaktne osebe in vsemi informacijami.
Včlanijo se lahko družina in posamezniki, študente, dijaki in otroci.
Pridite. Druženje, spoštovanje in športni duh je naš moto. Poskrbeli
smo tudi za najmlajše, ki imajo poleg igrišč tudi manjše otroško igrišče,
ki bomo z igrali še dopolnili.
Rezultati prazničnega turnirju dvojic 8. maja: 1. Igor Klun in Aljoša
Kolar, 2. Filip Vrhovnik in Marko Primc, 3. Daniel Ramšak in Franc
Zore in 1. mesto tolažilne skupine Darko Klančnik in Franc Omerzu. Za
uspešno izvedbo turnirja in prijetnega druženja se zahvaljujemo našemu
članu Igorju Štebetu. Turnir za moške in ženske je bil zaradi vremena
prestavljen.
Primož Podbelšek, predsednik TK
Upokojenci Gorenjske so se 11. maja v organizaciji Šahovskega kluba
DU Komenda, ki ga vodi Peter Plevel, zbrali na ekipnem prvenstvu; 9
ekip iz Domžal, Kranja, Radovljice, Škofje Loke, Kamnika, Jesenic,
Tržiča in Naklega. Seveda so bili igralci tudi domači upokojenci.
Najboljši so bili šahisti iz DU Domžale, 2. mesto so osvojili šahisti iz
DU Kranj, tretje pa ekipa iz Radovljice. Domačini so samo za ½ točke
zgrešili 3. mesto.
Tone Ogorevc

Najboljši šahisti Gorenjske
Društva upokojencev Gorenjske so v Komendo na ekipno tekmovanje
poslala svoje ekipe, DU Komenda pa je organiziralo tudi prvenstvo posameznikov v šahu. Tako se je 15. maja v Komendi zbralo 44 igralcev iz
10 društev.
Tekmovali so člani iz Kranja, Domžal, Kamnika, Škofje Loke, Tržiča,
Bohinjske Bistrice, Radovljice, Jesenic, Lesc in Komende. Tekmovanje
je bilo po švicarskem sistemu in pravilih FIDE z dodatkom za pospešeni šah. Odigrali so 7 kol po 15 minut na igralca..
Prvo mesto je osvojil Uroš Ivanovič (DU Kranj) zbral je 5,5, točk;
drugi je bil Franc Ravnik (DU Jesenice), ki mu je uspelo zbrati prav tako
5,5, točke; tretjeuvrščeni pa je Džemal Veskovič (DU Kamnik), ki je
zbral prav tako 5,5 točke. Rezultati kažejo na izenačenost in seveda, da
je bil boj neusmiljen in trd.
Iskrene čestitke vsem. Najboljši od domačih igralcev je bil Marjan
Karner, ki je z osvojenimi točkami (4,5) zasedel 9. mesto.
-vc

Na sliki (od leve proti desni) - predsednik ŠD Policist Janko Brinovec,
predsednik TK Komenda Primož Podbelšek, Aljoša Kolar (zmagovalec), sponzor Igor Štebe, Igor Klun (zmagovalec)

Živahno tudi v Mravljišču
Program s prireditvami ob občinskem prazniku so popestrili
in obogatili praznovanje tudi v
Društvu za mladinsko dejavnost
Mravljišče. Kar nekaj zanimivih
naslovov je bilo: Rokomanija,
lutkovna Tobia, Cela ulica nori.
S fotoaparatom pa smo zabeležili sliko zanimivih glinenih del za
ilustracijo in ustvarjalno idejo.

Mehurčkov dan
Vreme Mehurčkovemu dnevu
OŠ Komenda Moste in Vrtcu
Mehurčki pri Planinskem domu sicer ni bilo naklonjeno,
smo pa presenetili najmlajše
pri oživljanju »njihovih« ljubljenčkov.
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Stran
1.
PRAVILNIK O ŠTIPENDIRANJU IN DODELJEVANJU POMOČI PRI RAZVOJU TALENTOV NADARJENIH MLADIH 1
OBČANOV OBČINE KOMENDA
2.
JAVNA RAZGRNITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O UREDITVENEM 2
OBMOČJU KRIŽ – VZHODNI DEL (za funkcionalno enoto FE S1/2 v FC S1)
Na podlagi 12. člena Statuta Ustanove Petra Pavla Glavarja je Uprava Ustanove
Petra Pavla Glavarja na svoji 9. redni seji, dne 28.04.2010, sprejela prečiščeno
verzijo Pravilnika o štipendiranju in dodeljevanju pomoči pri razvoju talentov
nadarjenih mladih občanov Občine Komenda.
Številka: 094-0002/2010
Komenda, dne 28. 04. 2010
dr. Marta Ciraj
Predsednica Uprave UPPG
PRAVILNIK O ŠTIPENDIRANJU IN DODELJEVANJU POMOČI PRI
RAZVOJU TALENTOV NADARJENIH MLADIH OBČANOV OBČINE
KOMENDA
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila in pogoji za dodeljevanje štipendij dijakom
in študentom, dijakom poklicnih šol, ki se usposabljajo za poklice, ki jih v Občini Komenda primanjkuje, in za dodeljevanje pomoči pri razvoju talentov mladih
občanov Občine Komenda.
Štipendije so celoletne, pomoč pa se dodeljuje ob izjemnih primerih, v enkratnem znesku.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
dijak je učenec gimnazije, poklicne ali srednje šole,
študent: študent na dodiplomskem ali na podiplomskem izobraževanju,
štipendist: dijak ali študent, ki mu UPPG na podlagi pogodbe izplačuje štipendijo v rednih mesečnih zneskih ali v obliki enkratnega zneska,
prosilec je dijak ali študent, ki prosi za dodelitev štipendije,
uprava: Uprava Ustanove Petra Pavla Glavarja
odbor: Odbor za dodeljevanje štipendij,
ustanova: Ustanova Petra Pavla Glavarja.
3. člen
Sredstva za namene iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v proračunu Ustanove
Petra Pavla Glavarja (v nadaljnjem besedilu: ustanova) na način, določen v
ustanovitvenem aktu ustanove.
II. MERILA ZA DODELJEVANJE ŠTIPENDIJ
4. člen
Celoletne štipendije se lahko dodeljujejo dijakom srednjega izobraževanja, študentom dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja in dijakom poklicnih
šol, ki se izobražujejo za poklice, ki jih v Občini Komenda primanjkuje, ki so
državljani Republike Slovenije ter imajo stalno prebivališče v Občini Komenda.
Celoletno štipendijo se lahko dodeli za eno leto z možnostjo nadaljevanja brez
ponovne vloge, če so izpolnjeni pogoji iz tega pravilnika, vendar najdlje do
konca zaključka šole ali študija, v katerem je bilo štipendiranje začeto. Če je bilo
štipendiranje začeto v srednji šoli, do konca srednje šole, če na dodiplomskem
študiju, do konca tega študija, če je bilo začeto na podiplomskem študiju, pa do
konca tega podiplomskega študija. Štipendijo se lahko dodeljuje skozi celotno
študijsko oziroma učno obdobje, razen če je drugače določeno s tem pravilnikom.
Ustanova lahko dodeljuje tudi štipendije za študij na drugih univerzah v tujini
in enkratne štipendije za študijska izpopolnjevanja.

Za dodeljevanje enkratne štipendije oziroma pomoči iz drugega, tretjega in
četrtega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika o
dodeljevanju štipendij.
5. člen
Pri dodeljevanju celoletnih štipendij se upošteva prosilčev šolski oziroma študijski uspeh, pri čemer se lahko dodeli štipendija dijaku od vključno drugega letnika dalje praviloma s prav dobrim ali odličnim uspehom v preteklem šolskem letu,
in študentu, ki ima praviloma vsaj prav dobro (8) povprečno oceno vseh opravljenih izpitov v preteklem študijskem letu, oziroma je zaključil srednjo šolo z
najmanj prav dobrim uspehom.
Prednost pri izbiri imajo kandidati z boljšim učnim oziroma študijskim uspehom.
V izjemnih primerih, ko kandidat izkazuje izjemno nadarjenost na najmanj
enem področju, za kar pridobi priporočila najmanj dveh priznanih strokovnjakov, ne izpolnjuje pa kriterijev učnega oziroma študijskega uspeha, lahko odbor
predlaga, da se mu izjemoma dodeli štipendija.
Pri dodeljevanju celoletnih štipendij se upošteva tudi posebna nadarjenost in
posebna prizadevnost na družbenem področju (izjemni dosežki na tekmovanjih,
bibliografija objavljenih del, potrdilo o sodelovanju pri raziskavah, priporočila,
dokaze o družbenokoristni dejavnosti...).
Štipendije se lahko dodeljujejo prednostno ne glede na stopnjo pričakovane
izobrazbe kadar se kandidati, ki kandidirajo za štipendije kot nadarjeni občani
Občine Komenda usposabljajo za poklice, ki jih v Občini Komenda primanjkuje.
Kandidati morajo v tem primeru predložiti tudi priporočilo združenja dejavnosti
v Občini Komenda, za katere se usposabljajo (Obrtna zbornica, Kulturno društvo,
Turistično društvo, Čebelarsko društvo, Konjeniško društvo, Društvo narodnih
noš, Gasilska zveza, …). 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 usposabljajo.
Pri enakih uspehih in enakih dosežkih imajo prednost kandidati s šibkejšim
socialnim statusom.
6. člen
Pri dodeljevanju enkratnih štipendij morajo kandidati predložiti: študijski program oziroma program srečanja ali obiska, povabilo oziroma napotilo ustrezne
ustanove, finančni načrt pokrivanja stroškov projekta, potrdilo o dotedanji uspešnosti, potrdilo o znanju tujega jezika, če je projekt take narave, da je to potrebno.
7. člen
Višina celoletne štipendije v letu 2009/10 za učence 142,00 € mesečno in za
študente 214 € mesečno.
8. člen
Štipendije se izplačujejo za celo leto, razen v zaključnem letu srednjih šol, ko se
za mesec julij in avgust ne izplačajo.
Dijak oziroma študent lahko prejema štipendijo za posamezni letnik le eno leto.
Študentu se lahko dodeljuje štipendija tudi v času absolventskega staža, vendar
najdlje eno šolsko leto.
9. člen
Štipendije se vsako leto pred začetkom šolskega leta valorizirajo tako, da se
upošteva rast življenjskih stroškov v obdobju po zadnji revalorizaciji.
Ne glede na prejšnji odstavek, lahko uprava določi, da se štipendije ne revalorizirajo, ali pa se revalorizirajo v nižjem odstotku od rasti življenjskih stroškov v
obdobju po zadnji revalorizaciji.

Ustanova lahko dodeljuje tudi enkratno pomoč nadarjenim učencem srednjih šol
in osnovne šole.

III. DODELJEVANJE ŠTIPENDIJ

Za enkratne štipendije oziroma enkratne pomoči se lahko zaproša prek celega leta.
Enkratne štipendije oziroma enkratne pomoči se dodeljujejo skozi celo leto.

10. člen
Štipendije se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, na podlagi zagotovljenih
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sredstev ustanove za posamezno leto, ki je objavljen najkasneje do 30. septembra
tekočega leta.
11. člen
Sklep o razpisu in vsebino razpisa sprejme uprava ustanove.
12. člen
Prijavi na razpis je treba priložiti:
dokazilo o vpisu v tekoče šolsko leto,
● dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika predhodnega izobraževanja,
● dokazilo za prednostno dodelitev štipendije dokazila iz petega odstavka 5.
člena tega pravilnika,
● potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
● dokazilo o stalnem bivališču v Občini Komenda,
● življenjepis,
● dokazila o dohodkih oziroma prejemkih na družinskega člana v preteklem
koledarskem letu (kopijo dohodninske odločbe iz preteklega leta staršev ali
skrbnikov) oziroma druga verodostojna potrdila o trenutnem materialnem
stanju, ki jih v svojem interesu predloži vlagatelj,
● izjavo dijaka oziroma študenta, da ne prejema nobene štipendije.
Za kandidata, ki še ni polnoleten, podpiše izjavo iz 8. točke prejšnjega odstavka
tudi njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik.
13. člen
Odbor za dodeljevanje štipendij (v nadaljnjem besedilu: odbor) obravnava popolne vloge, prispele v roku razpisa, in v skladu z merili in kriteriji iz tega pravilnika v roku, ki ni daljši od petnajst dni po končanem razpisu, predlaga kandidate
za dodelitev štipendij upravi.
14. člen
Uprava obravnava predlog odbora iz prejšnjega člena in v roku, ki ni daljši od 30
dni od končanega razpisa, obvesti kandidate o izbiri.
Zoper odločitev lahko prosilec v roku petnajst dni od prejema sklepa, vloži
ugovor pri predsednici(ku) uprave.

Na predlog odbora lahko uprava določi rok, v katerem mora štipendist opraviti
obveznosti. Za štipendista, ki v določenem roku izpolni obveznost, se prekliče
začasna ustavitev izplačevanja štipendije z veljavnostjo od dneva prenehanja izplačevanja.
Štipendist, ki obveznosti ne izpolni, izgubi pravico do štipendije in je praviloma dolžan vrniti prejeto štipendijo, izplačano v tekočem šolskem letu oziroma v
študijskem letu, skupaj z zakonitimi obrestmi.
Posamezne primere obravnava odbor, ki posreduje predloge upravi, ki o njih
dokončno odloči.
Štipendist izgubi štipendijo,če:
● je po svoji volji zapustil izobraževanje oziroma je bil iz njega izključen,
● je navajal neresnične podatke,
● če je prejemal drugo štipendijo.
V primeru izgube štipendije iz razlogov iz prejšnjega odstavka in v primeru, če
štipendist iz neopravičenih razlogov ne dokonča šole, oziroma študija, mora vrniti vse izplačane štipendije z obrestmi vred.
23. člen
Zoper odločitev iz prejšnjega člena ima štipendist v roku osmih dni od prejema
sklepa pravico do ugovora. Ugovor se vloži pisno pri predsednici(ku) uprave.
Ugovor ne zadrži izvršitve odločitve. Uprava mora odločiti v 30 dneh po predhodnem posvetu z odborom.
24. člen
Odbor spremlja učne uspehe štipendistov, vzdržuje z njimi stalne stike in se seznanja z njihovimi problemi pri opravljanju njihovih šolskih in študijskih obveznosti.
Odbor mora najmanj enkrat letno predložiti upravi poročilo o izpolnjevanju
pogodbenih obveznosti štipendistov in o morebitni drugi problematiki v zvezi s
štipendiranjem.
25. člen
Uprava obvešča štipendiste o morebitnih spremembah tega pravilnika.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen
Če z razpisom niso dodeljene vse razpisane štipendije, se razpis lahko ponovi.
16. člen
Medsebojna razmerja med ustanovo kot štipenditorjem in štipendistom se določijo s pisno pogodbo.
Pogodbo o štipendiranju sklene s kandidatom predsednik uprave.
Za štipendista, ki še ni polnoleten, podpiše pogodbo tudi njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik.
17. člen
V pogodbi se v skladu s tem pravilnikom določijo pravice in obveznosti štipendista in štipenditorja.
18. člen
Štipendija se izplačuje štipendistu mesečno za nazaj, do desetega v mesecu in
sicer za dvanajst mesecev, največ do konca njegovega rednega šolanja.
19. člen
Štipendist je za nadaljevanje štipendiranja v okviru pogodbe dolžan kakor tudi
zadnje leto štipendiranja v okviru pogodbe začetku vsakega šolskega leta, brez
predhodnega povabila s strani štipenditorja, do v tem členu določenega roka
predložiti ustanovi:
● dijak do 10. septembra: potrdilo o vpisu v naslednji razred in fotokopijo
zadnjega šolskega spričevala;
● študent do 10. oktobra: potrdilo o vpisu v naslednji letnik in potrdilo o
opravljenih izpitih preteklega šolskega leta.
Štipendist, ki zaključi svoje šolanje, je dolžan v roku petnajstih dni po končanem šolanju predložiti ustanovi dokazilo o zaključku šolanju (kopijo maturitetnega spričevala, kopijo diplome, kopijo spričevala zaključnega izpita, ipd.).
20. člen
Štipendisti opravljajo delovno prakso, ki traja praviloma štirinajst dni v letu, to je
skupno 80 ur. Razporeditev štipendistov na delovno prakso izvede uprava v sodelovanju z Občino Komenda.
21. člen
Za opravljeno delo na delovni praksi štipendisti od ustanove ne prejemajo nagrade.
22. člen
Če štipendist ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti, lahko odbor predlaga, da se
mu izplačevanje štipendije ustavi.
Šteje se, da pogodbene obveznosti niso bile izpolnjene, če:
● štipendist ni izdelal letnika ali
● če študent v preteklem študijskem letu ni dosegel najmanj povprečne ocene
7.0 ali dijak v preteklem šolskem letu dobrega uspeha,
● če po svoji krivdi ali malomarnosti ni opravil delovne prakse.

2

26. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o štipendiranju in
dodeljevanju pomoči pri razvoju talentov nadarjenih mladih občanov Občine
Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 5/05 in št. 5/05).
27. člen
Ta pravilnik se uporablja od 1. septembra 2009 dalje; objavi pa se na spletni
strani Ustanove Petra Pavla Glavarja in v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda.
Številka: 094-0002/2010
Datum: 28.04.2010
dr. Marta Ciraj
Predsednica uprave UPPG

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ( Uradni list RS št. 33/07
) in 31. člena Statuta Občine Komenda ( Uradne objave Glasila Občine Komenda
št. 02/09 ) objavljam naznanilo o
JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O
SPREMEMBAH ODLOKA O UREDITVENEM OBMOČJU KRIŽ –
VZHODNI DEL
( za funkcionalno enoto FE S1/2 v FC S1 )
Javna razgrnitev bo opravljena med 07. 06. 2010 in 06. 07. 2010 na Občini Komenda, Zajčeva 23, Komenda. Pripombe v zvezi z javno razgrnjenim predlogom
se v času uradnih ur lahko vpisujejo v knjigo pripomb v tajništvu Občine Komenda. Pisne pripombe in predlogi se v tem roku lahko posredujejo na Občino Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda. Javna obravnava bo v sejni sobi na Glavarjevi cesti 104 v Komendi opravljena v četrtek, 17. 06. 2010 ob 16.00 uri.
Šifra: 3505-0003/2010
Datum: 19. 05. 2010
Župan Občine Komenda:
Tomaž Drolec, l. r.
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Kitajska pravljica
Od 24. aprila do 3. maja

Polet z Brnika na večje evropsko letališče, v
Frankfurt, nekaj ur čakanja na polet China air,
devet ur letenja, premik ure za 6 enot in že smo
v Pekingu (Beijing). Po nebu je pot naslednja:
Frankfurt – Berlin – Varšava – Minsk (pod
Baltskim morjem) – Moskva – Gorki – Omsk
– Novosibirsk (preko Urala), – Ulan Bator –
Peking. Z ženo sva sedela v 51. vrsti airbusa,
ena vrsta ima v širšem trupu osem sedežev (2 +
4 + 2). Na Kitajskem je po narodnosti 80%
Hanov, večina njih v budistični veri, nekaj je
kristjanov (4 milijone), vsega
skupaj jih je 1,3 milijarde, v Pekingu pa po oceni 17 milijonov.
Od Pekinga, kot ga nam predstavljajo v medijih, je ostalo bore
malo. Stare stanovanjske soseske,
kot za primer iz filma Gejša, so
se umaknile stolpnicam, avenijam. Kolesarjev je malo, prav
tako motoristov. Taksiji so poceni
(od 1 do 3 €), taksisti ne znajo
brati naše latinice in si mora popotnik pomagati s kartico hotela,
z uslugami recepcije, kjer ti v pismenkah zapišejo želeno destinacijo. Znamka taksijev (državna
družba) je W, das auto (po reklami), malo je Renaultov, veliko
terencev, še zlasti vzhodne proizvodnje (sosednje države).
Mladi se v šolah (od šestega
razreda dalje) učijo angleščino, je pa kaj dosti
na ulici ne uporabljajo. Kitajci so prijazni,
podjetni in dobri, agresivni, prodajalci. Na Kitajskem je 100 mest z nad milijon prebivalcev,
je več moških kot žensk in jih bo, zaradi demografske politike, še več. Moških namreč. Dovoljen je samo en otrok. Če je prvi otrok žen-

skega spola, oblast lahko odobri še enega. Da
se jih tudi malo prelisičiti. O tem kje drugje.
Če te odkrijejo, potem pa plačuješ do konca
življenja.
Kitajska je imela za časa Mingov eno od
bolj razvojno naravnanih obdobij. Kitajski zid
je veličanstvo naše Zemlje in se vidi iz vesolja.
Gradili ga niso tako, da bi izbirali lažjo dostopnost, določili primerno traso. Gradili so ga iz
hriba v dolino, pa spet v hrib, na stotine in tisoč
kilometrov. Stopnice, gladke ploskve, samo za

peš hojo. Hodiš toliko časa, da se ne naveličaš
in se vrneš. Certifikat s svojim imenom dobiš
šele na tretjem hribu, tako da se je potrebno kar
malo potruditi. Za časa našega obiska je bilo
hladno, popoldne je iz Mongolije prineslo
sneg. Cesarju so pri vladanju pomagali najbolj
učeni svetovalci, skopljenci (evnuhi), ki so v

enem obdobju, za kratek čas, prevzeli oblast.
Uradnike je v službo sprejemala posebna komisija menihov. Menihi, duhovniki, so povsod
po svetu med bolj izobraženimi prebivalci.
Turističnih popotovanj ni brez »delavnic«:
priprava in pitje čajev (stranski produkt: prodaja čajev), pridelava in obdelava sladkovodnih
biserov (ogrlice, prstani,…), izdelki iz žada,
izdelki iz bakra, gline (glineni vojaki), iz svile
(pregrinjala, posteljnina). Za nakupe v navedenih trgovinah so najbolj primerne plačilne
kartice. Kitajci delajo šest dni, en dan imajo
prost. Delovni čas imajo takšen kot mi. Nezaposlenost je 4 %. Več kot 20 % prebivalcev
dela v kmetijstvu. Motike imajo še, prav tako
tudi traktorje. Podeželje iz vlaka izgleda tako
kot v Evropi. Narava je zaradi zemeljskega
sestava drugačna, več plastna, droben pesek,
mivka, udori, terase, slikovito in svetlo rjavo.
Zato so mesta prašno zamegljena. Plavo nebo
nima takšne barve kot pri nas.
Templji, grobnice, Bude v različnih materialih in v različnih pozah. Najbolj priljubljen je
obilni in smejoči se Buda, ogledali smo si črnega Buda, Buda iz žada, iz porcelana, velike
in majhne Bude. Navedel sem koliko prebivalcev je katoličanov, večina ostalih so budisti.
Lama tempelj, Nebeški tempelj, sedemnadstropna, sedemdeset metrska, pagoda (od 25
popotnikov smo šli na vrh le štirje), muzeji –
vsepovsod Budi klanjajoči se Kitajci, ki jim
prižgejo paličice, kadila, prinašajo darove, denar.
Francoski predsednik Sarkozy in njegova
žena Carla sta istega dne kot mi obiskala Xian
in si ogledala armado glinenih
vojakov, osmo čudo sveta. Cesarjem so v njihove grobnice poleg predmetov, ki so jih dnevno
uporabljali, postavili armado vojakov. Ko so pred petnajstimi leti
kopali vodnjak, so odkrili prvo
roko, potem številne razbite vojake, jih sestavili, obzidali s poslopjem in nam jih, popotnikom,
pokazali. Niso odkopali vseh. Za
turizem pa dovolj. Vojaki, starešine, maloštevilni generali, so
oblikovani vsak posebej, vsak z
drugačnim obrazom, v naravni
velikosti, v glini, ki so jo zapekli
in pobarvali. Z lastnimi očmi je
pogled fascinanten. Bogastvo
barv pa ni samo v mestnem vrvežu, na trgih, na skupnih plesiščih,
karaokah. V teatru so očem blagodejni artisti, gimnastičarji, ki imajo kaj pokazati. Artisti so izbrani iz vrst artističnih družin, predhodno potrjeni na strokovni komisiji,
potem šolani, ….
mag. Stanislav Zarnik
nadaljevanje v naslednji številki
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Obljube 2010
Tako kot vsako leto smo imeli komendski
skavti tudi letos obljube. Potekale so v nedeljo,
25. aprila, na skavtskem travniku na Križu.
Vse skupaj se je začelo že v soboto zvečer.
Skupaj smo šli k večerni maši, nato pa smo
imeli pred cerkvijo kratek program. Posadili
smo seme, za katerega bomo skrbeli in nas bo
spominjalo na našo obljubo. Sledila je kratka
predstavitev in zasliševanje novincev iz vseh
vej, da smo jih malo bolje spoznali še ostali.
Ko smo uvideli, da smo novince dovolj namučili, se je začela nočna igra, ki smo jo pripravili klanovci. Začela se je z uvodno igrico,
v kateri so kanibali ugrabili princeso ter s tem
zanetili prepir med plemeni. Celoten steg se je
razdelil na plemena, katerih cilj je bil rešiti
princeso iz rok kanibalov. Tako so se plemena
odpravila na pot proti skavtskem travniku, kjer
so jih čakale nadaljnje naloge. Po dolgem dirkanju po travniku, ki pa je minilo hitro, so nabrali dovolj črk, da so lahko razvozlali besedilo
in si tako od princese pridobili navodila za nadaljevanje igre. Zopet so se morali odpraviti
po točkah in si preko malo bolj zapletenih nalog priboriti obeske vseh barv, iz njih narediti
ogrlico in jo nadeti enemu izmed kanibalov,
pred katerimi so bežali tekom igre. Tako so od

SKAVTI
kanibala pridobili ključ, ki je odklenil eno izmed ključavnic, ki so držale princeso v ujetništvu. Ko so odklenili vse ključavnice so končno
lahko dvignili lestev ter rešili princeso iz njenega zapora na večmetrski višini.
Po naporni igri je sledila večerna molitev,
nato pa zasluženo spanje. Naslednje jutro smo
se prebudili v dan obljub, a žal ne na pričakovan način. Prebudil nas je alarm. Imeli smo 5
minut, da se oblečeni v kroje ter s popolno
opremo postavimo v kvadrat, nam pa je to
uspelo v 7 minutah. A ker je bilo še zgodaj
zjutraj tudi to ni tako slab rezultat. Ko smo bili
vsi zbrani, so voditelji po naših bivakih pobrali stvari, ki smo jih v naglici pozabili ter popoldne iz njih naredili dražbo. Razdrli smo kvadrat, nato pa je novince že čakala nova
preizkušnja. Vsaka veja je svojim novincem
pripravila kratek preizkus, da smo preverili, če
so pripravljeni vstopiti v življenje skavtov ter v
naš steg. Sledil je zajtrk, nato pa delavnice. Na
delavnicah smo kuhali različne jedi, ki smo jih
pri kosilu pojedli: krompirjev in mesni golaž,
pico, hrenovke, namaz iz zelišč... ob tem pa
izdelovali različne izdelke: peč iz kamenja,
pribor iz lesa, obeske za na rutko... Po koncu
delavnic smo pojedli to obilno kosilo, nato pa
smo se s polnimi trebuhi začeli pripravljati na
obljube. Prej pa smo se še zapodili na travnik s
kupom žog ter željo po športu. Pred obljubami
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smo opravili še dražbo s pozabljenimi predmeti od jutranjega bujenja. Predmete je lahko odkupil kdorkoli in sicer z delanjem »sklec«
(najdražja je bila dekca, 250 sklec). Po končani
telovadbi nas je od obljub ločevalo le še nekaj
trenutkov.
Sledila je maša s slovesnimi obljubami.
Mašo je vodil naš duhovni asistent Gregor,
prisotni pa so bili tudi naši starši. Vsi novinci
so uspešno obljubili ter tako tudi številčno
obogatili naš steg. Po obljubah je sledilo skupno slikanje, nato pa posladek, ki so ga pripravili starši.
Tako so se naše obljube zaključile. Kot vsako
leto smo jih speljali uspešno, popestrili z zanimivimi klici novincem v čast in jih s pozitivnim
vtisom zapisali v naš spomin. Vsem novincem
čestitamo za njihovo obljubo in jim želimo
uspešno skavtsko življenje, več pa sledi naslednje
leto, z novimi dogodivščinami in novimi člani.
Rok Valenčič, Vedri volk

Bojda zadnji skavtski odbojkarski turnir Mrest
Nekega sončnega jutra se zbudiš prepoten,
nervozen, skeptičen in prestrašen ker veš, kako
težek dan te čaka. V ihti si nadeneš različni
nogavici, pozabiš sladkati kavo, ene vezalke
pustiš odvezane in doma pozabiš rezervno
majico. Le kaj bi lahko bilo tako napornega, da
bi se ustrašil celo komendski skavt? Le kaj bi
lahko bilo tako nepredvidljivega, da bi iz tira
vrglo celo komendskega skavta? Morda skavtski odbojkarski turnir Mrest 2010? Ne, zagotovo ne. Tja smo se namreč skavti iz Komende
odpravili karseda ležerno z željo po zabavi.
Vreme je bilo oblačno, temperatura nizka, zato
ni obetalo poletnega vzdušja na mivki, a kljub
temu smo se toliko potrudili, da smo ujeli zadnjo minuto za prijavo na tekmovanje. Takoj
smo lahko začeli igrati!
Ker nismo bili kaj prida ogreti, smo na poskočno glasbo začeli plesati, medtem ko so
nasprotniki že začeli igrati. Pa nič zato, saj
lahko plešemo in igramo. To smo počeli celo

zelo uspešno, saj smo vodili in celo zmagali
prvi dve tekmi. K sreči so nam skavti iz Škofljice posodili eno igralko, da smo lahko igrali
regularno, t.j. vsaj tretjina igralcev mora biti
nasprotnega spola. Ker smo vedeli, da smo se
že uvrstili v nadaljevanje, smo se pogovarjali,
da bi predali tekmo. Odločili smo se nastopiti,
vendar za zmago nismo bili dovolj motivirani.
V naslednjem krogu smo poželi še eno zmago,
ne pa tudi v krogu za tem. Nismo se dali zmesti... No ja, pa vendar. Kapetan nam je posredoval napačne informacije, tako da smo bili že
prepričani, da bomo igrali le še za peto mesto,
kar nam ni bilo v motiv, zato smo tako kot še
enkrat vmes, že tretjič resno razmišljali o predaji. Očitno je na nas, ko smo sedeli na klopcah,
zelo vplivalo vreme, medtem ko smo na igrišču
vsem dokazovali, da nam ni mar za kaplje
dežja in smo bili prava atrakcija, ker smo tako
poskakajoče in plesoče dobivali tekme.
Stvar se je zelo spremenila, ko nam je eden

od nasprotnikov mimogrede povedal, da smo
se uvrstili v polfinale. Smejali smo se en drugemu in šli plesoči na igrišče, kjer smo premagali nasprotnike, ki so nas premagali v predtekmovanju. Maščevanje je bilo sladko!
Kako?! Torej igramo v finalu? Ja v redu,
potem pa tako. Odigrali smo še najboljšo tekmo turnirja, jo naredili atraktivno z igro in
pristopom, vendar to vse skupaj ni bilo dovolj
za ekipo tabornikov, ki so slavili že četrto leto
zapored. Ubranili so naslov slovenskih skavtskih odbojkarskih prvakov tudi na kvazi zadnjem skavtskem turnirju, saj so organizatorji
napovedali, da ga vsaj iz njihove strani ne bo
več na spregled.
Meni nič tebi nič, smo šli komendski skavti
in izposojeni skavtinji iz Škofljice po pokal, ki
smo si ga s svojo dobro voljo in igro priigrali
na zares zabavnem turnirju. Kaj je nauk te
zgodbe? Da, dobra volja je najbolja!
Arnold Oton Ciraj, Veseli volk

Hajk

se je nekoliko spustila, da slučajno ne bi kdo
pomislil, da ni v gorah. Del skupine je šel pogledat še višje, na Planino Krstenico, do koder je
bilo na poti tudi po več kot meter snega, del pa je
ostal pri koči in plezal po drevesih ter kuril
ognje. Proti večeru smo si zakurili pravi ogenj in
naredili kvalitetno žerjavico. Ta je bila zelo pomembna, saj smo na njej pekli čevapčiče in
krompir. Pozno v noč smo igrali družabno igro
risk, naslednji dan pa zgodaj zjutraj vstali. Zaposlili smo se vsak po svoje, zgodaj popoldne pa
odrinili in se zelo utrujeni vrnili domov. Vseeno

pa je sledila skupna večerja v Komendi, ker smo
si nakupili preveč hrane za ta kratek čas. Zelo
pametno je iti v hribe, saj je tam gorski zrak!
Arnold Oton Ciraj, Veseli volk

Kljub temu, da je klan zelo aktiven in se sreča
vsak teden, to očitno nadobudnim skavtom ni
dovolj, zato je padel predlog, da ukrenemo še
nekaj poleg tedenskih srečanj. To je neformalni
izhod v hribe nad Bohinjem. Ravno prav za en
velik avto se nas je odpravilo na za avto zahtevno
pot do Planine Blato, od tam naprej smo se ga pa
usmili in šli naprej peš. Po eni uri in pol hoda
smo prispeli na Zgornjo Grintovico, kjer nas je
čakala največja izmed koč, t.j. stara sirarna.
Občutek je bil zelo planinski, tudi temperatura
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Državno tekmovanje
Kviz National Geographic junior bistroum
V soboto, 8. maja, smo se učenci, ki smo se
uvrstili na državno tekmovanje pri National
Geographicu, z našo mentorico Mojco Greblo
odpeljali v Ljubljano na OŠ Franca Rozmana
Staneta. Tam sta nas pozdravila in nam zaželela srečo ravnatelj in urednica revije. Zapel nam
je 3. razred in mali akrobati so nam pokazali,
kaj znajo. Prireditev je trajala 45 minut, nato
so nas razdelili v skupine. Odpeljali so nas v
učilnice in nam razdelili teste. Teste smo pisali
45 minut. Meni se je zdel zelo težek. Ko smo
teste napisali, smo prejeli lepo število nagrad
in sladoled. Po napornem dopoldnevu smo se s
kombijem odpeljali domov. Od nagrad, ki smo
jih prejeli, mi je bil najbolj všeč krtačni robot,
ki sva ga z atijem skupaj sestavila.
Klara Uršič, 4.a
Klara Uršič iz 4. a razreda se je na državnem
tekmovanju National Geographic, uvrstila med
10 najboljših tekmovalcev v Sloveniji. Za nagrado potuje na izlet v avstrijski park ptic ujed
na Opičjo goro. Čestitk!
Mentorica Mojca Greblo

smemo klepetati. Glasbila so igrala različne
skladbe: koračnico, Poletje,…Predstava se je
končala in odšli smo domov. Na avtobusu smo
se peljali približno pol ure in ko smo prišli v
Moste, smo imeli takoj kosilo.
Tilen Zarnik, 3. a

Nastop tretjih razredov
21. aprila smo imeli nastop vsi tretji razredi.
Nastop je trajal kar eno uro in 20 minut. Bilo je
veliko nastopov: plesi, igre, petje, inštrumenti
itn. Najbolj všeč mi je bila Zvezdica Zaspanka.
V njej sem ravno jaz bila Zvezdica Zaspanka.
Nastopi so mi bili zelo všeč.
Patricija Lunar, 3. c
21. 4. 2010 smo 3. a, 3. b in 3. c razred pripravili prireditev za starše, kjer smo peli, igrali na
inštrumente in plesali. Na tej prireditvi smo
tudi Zala Erent, Lana Smole in jaz Sara Maleš
zaigrale na klavir. Zraven pa je godla še violina. Naš razred je zaplesal Igraj kolo. Ko se je
predstava končala so bili starši zelo navdušeni
in ni jim bilo žal, da so prišli.
Sara Maleš, 3. a

Utrinki iz Živalskega vrta
Drugi razredi smo šli v Živalski vrt. Tam smo
videli veliko živali. Izbrati sem mogel najljubšo žival. Izbral sem laboda. Izbral sem ga zato,
ker je zelo lep in videl sem celo, kako sedi in
vali jajca. Telo sem bil vesel, ker smo šli v živalski vrt. In potem smo šli nazaj v šolo.
Gašper Rifel, 2. b
Tekmovanje National Geographic

Ogled predstave v Cankarjevem domu
Izgubljena paličica Vile Apolonije
Predstavo sem si ogledala z veseljem! Zelo
všeč so mi bili različni inštrumenti, različne
skladbe, vse. Najbolj sem uživala v skladbi
Jutro. Ustrašila sem se, ko je po mikrofonu
zakričala babica MEGA BLISK. Skoraj bi mi
otrpnilo srce! Ni mi bilo všeč, ker so nekateri
učenci motili predstavo. Malo manj sem slišala, a nič zato. Ko je bilo konec, skoraj nisem
hotela iti. Ko smo prišli v šolo, sem neprestano
mislila na predstavo. Doma sem celi družini
povedala, kako je bilo. Tudi ko sem šla spat,
sem mislila na predstavo in tudi sanjalo se mi
je o njej. Očija sem prosila, če jo gremo še mi
kdaj gledat. Rekel je: »mogoče«.
Eva Lisec, 3. c
13. aprila smo odšli v Ljubljano v Cankarjev
dom. Ko smo vstopili smo videli, da je dvorana
zelo velika. Usedli smo se na svoja mesta in
predstava se je začela. Glasbil je bilo veliko.
Kmalu smo zaploskali nato pa so se ugasnile
luči. Po mikrofonu je gospod povedal, da ne

Prišli smo v živalski vrt. Med vsemi živalmi
mi je bila najbolj všeč slonica Ganga. To pa
zato, ker je zelo spretna in ker nas je lepo prišla
pozdraviti.
Špela Jereb, 2. b
Srečali smo gospoda Simona. Gledali smo tigre, šimpanze, tenreka, grlico, slona, žirafe,
kače, male opice, gosi in race. Potem smo se
ustavili in smo malicali. Oskrbnik je umival
slona. Meni sta bila všeč tigra.
Timotej Kovač, 2. c

Oblikovanje gline
Obiskala nas je gospa Marija. Pokazala nam je,
kako se izdela ovčko. Na mize smo pripravili
papir, leseno podlago, vodo in glino. Izdelala
sem ovčko. Najprej sem izdelala ušesa, potem
sem naredila glavo, vrat, trup in nazadnje sem
izdelala noge in rep.
Ana Pia Pogačar, 2. a

Očistimo Slovenijo v enem dnevu
Zbrali smo se pri kapeli v Žejah ob 8.uri. Tam
smo se razdelili v skupine in odšli vsak na svoj

konec. Mi smo šli v gozd za našo hišo. V gozdu
je bilo veliko smeti, plastike. Našli smo tudi
steklo in embalažo. Izpod dreves smo vlekli
tudi: polivinil, plastenke in še marsikaj, kar ne
sodi v gozd. Najbolj zanimivo pa je bilo, ko
smo vlekli s štirikolesnikom izpod dreves
kmetijsko mehanizacijo. Na koncu so vse te
smeti odpeljali na smetišče, ki se mu reče Publicus. Mi pa smo odšli na zasluženo kosilo.
Timotej Peršin, 2. c

Likovni kulturni dan – Plečnikova Ljubljana
Torek je ponavadi delovni dan, ki ga preživimo
v šoli. Tokrat pa smo se po nacionalnem preverjanju znanja iz matematike odpravili proti
Ljubljani. Ljubljana ni le glavno mesto, ampak
tudi eno najlepših mest Evrope.
Med vožnjo je bilo zelo zabavno, saj smo se
pogovarjali in šalili. Prav kmalu se je avtobus
ustavil pred trnovsko cerkvijo, kjer smo izstopili. Potem smo šli do Plečnikove hiše, kjer smo
izvedeli nekaj o Jožetu Plečniku. Vodička nas je
peljala do Trnovskega mostu. Ko smo hodili po
ulicah, smo si ogledali še nekaj Plečnikovih
stavb. Na križišču, kjer stoji Napoleonov steber,
ki ga je tudi narisal Jože Plečnik, smo zavili
desno ter si ogledali poletno gledališče Križanke, ki so bile včasih samostan. Nato smo šli do
Narodne in univerzitetne knjižnice, kjer smo
spoznali, da je Plečnik v svoje stavbe velikokrat
vključil stvari iz grške in rimske arhitekture.
Videli smo še Čevljarski most, Tromostovje ter
tržnico, ki je bila zadnja postaja našega ogleda.
Čeprav sem mislil, da o Ljubljani vem že
vse, se je izkazalo, da temu ni tako. Izlet mi je
bil zelo všeč, saj smo se veliko novega in zanimivega naučili in Ljubljano spoznali še na
malce drugačen način.
Bruno Štern, 6. b

Skrbimo za okolje
V četrtek, 15. aprila 2010, smo 6. razredi čistili
okolje. Šli smo po šolskih poteh in našli veliko
smeti. Ko se zjutraj peljem v šolo, jih še nikoli
nisem opazila toliko. Res jih je bilo veliko. Na
cesti, v gozdu … Ločevanje odpadkov in čiščenje
okolja se mi zdita dve pomembni stvari. Moralo
bi biti več čistilnih akcij, ker je okolje vedno bolj
umazano. Vsi bi morali ločevati odpadke.
Ajda Loboda – Pivk, 6. c
Če bi se vsi trudili in hoteli imeti čisto okolje,
bi nam najbrž uspelo. Težava je v tem, da večina ljudi hoče, da bi vse drugi storili. Znanstveniki govorijo, da ko bomo uničili svet, bomo
šli živet na Luno ali Mars. Če pa pomislimo, se
zavemo, da bi bilo bolje zdaj paziti na naš lepi
svet, preden mislimo na selitev. Če bi vsak
pospravil za sabo, ne bi bilo smeti (ker smeti
ne padajo z neba). Tako bi bilo vse čisto.
Tomaž Rode, 6. c
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ZAHVALE

Aplenca

Sončni dnevi brez tebe,
so kot noč brez zvezd.
A v srcu si,
kot dobra vest.

Četudi v grobu zdaj počivaš,
med nami živ si, kot si bil,
saj vso ljubezen in dobroto
si za nas izlil.
(narodna)

V SPOMIN
12. junija, pred enim letom, nas je
zapustil

ZAHVALA
V 73. letu nas je prezgodaj zapustil
naš dragi mož, ati, ata, brat, stric in
tast

JANEZ
KRALJ

BLAŽ
KRUMPESTAR

iz Most

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sovaščanom,
njegovim sošolcem, nekdanjim sodelavcem, prijateljem in znancem,
posebno gasilcem in veteranom, za izrečene besede sožalja in tolažbe, podarjeno cvetje in sveče ter darove za svete maše. Hvala vsem,
ki ste ga pospremili k večnemu počitku.
Posebej se zahvaljujemo gospodu župniku Zdravku Žagarju in
somaševalcema, pevcem, trobentaču in pogrebni službi za lepo
opravljen pogrebni obred. Vsem Bog povrni!
Vsi njegovi
April 2010

Na svetu mnogo je poti,
a samo ena vodi tja, kjer boš ti,
po tej poti za teboj pridemo
mi vsi.

Minilo je žalostno leto dni, od kar si odšel.
Zelo te pogrešamo. Za vsako svečko, za vsak cvet
in lepo misel ob njegovem grobu iskrena hvala.
Vsi njegovi
Megla pade na ravnine,
meni žalost na srce,
megla z ravnine izgine,
žalost iz srca ne mine.
ZAHVALA
V 87. letu življenja nas je za vedno
zapustila naša ljubljena mama, babica, prababica, sestra in teta

MARIJA
HACIN

ZAHVALA
V 82. letu nas je po hudi bolezni zapustila naša draga mama

z Mlake
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče.
Posebna zahvala vsem sosedom, ki so ji stali ob strani tudi na
zadnji poti.
Hvala g. župniku iz Kamnika, ki je nadomeščal g. župnika Žagarja, pogrebni službi, pevcem in trobentaču.
Vsi njeni
Mlaka, april 2010

Francka
Grkman
rojena Pogačar s Križa
08.01.1929 - 01.04.2010
Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom in znancem, ki ste nam
izrekli sožalje, bili zadnje ure z nami in pokojno pospremili na njeni
zadnji poti na tem svetu. Hvala dr. Majdi Ambrož in sestram iz patronažne službe Zdravstvenega doma Kamnik za strokovno in nesebično pomoč naši mami. Hvala g. župniku in diakonu, pevcem, nosačem, pogrebni službi in trobentaču za lep pogrebni obred. Hvala
za vse molitve in darovane maše, sveče in cvetje.
Pokojno ohranimo v lepem in trajnem spominu.
Vsi njeni

(Zahvalo ponovno objavljamo in se opravičujemo zaradi napak v
zadnji Aplenci – Uredništvo)

Odšli so...

Frančišek Vrhovnik, rojen 19. 9. 1924, Suhadole 39, star 85 let
Marija Vrhovnik, rojena 28. 1. 1924, Suhadole 39, stara 86 let
Blaž Krumpestar, rojen 8. 2. 1938, Moste 51a, 72 let
Anton Vrhovnik, rojen 7. 7. 1926, Moste 111, star 83 let
Marija Farkaš, rojena 7. 6. 1928, Nasovče 8a, 81 let
Ivanka Obrulk, rojena 15. 9. 1924, iz Kamnika, pokopana v Komendi, stara 85 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
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, Tone Ogorevc, Jože Pavlič, Tatjana Zadrgal Pirc, Mihaela Poglajen, Ana Zarnik, dr. Marko Žerovnik... Priprava za
tisk in tisk: BOLD. Naklada: 1860 izvodov. Izhaja enkrat mesečno, vsa gospodinjstva v občini pa ga dobijo brezplačno.

Aplenca na spletu:
www.komenda.si
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Aplenca-Glasilo občine Komenda
Leto 19, številka 6 bo izšla 24. junija 2010. Gradivo za objavo,
tudi čestitke in oglase, oddajte do četrtka, 10. junija 2010

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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AVTOKROS

Za uvod »petarda« Komendčanov
Po zimskem premoru se je z dirko v Sopotnici pri Škofji Loki začela
težko pričakovana sezona v avtokrosu. Vsi fantje iz naše občine, ki so
tekmovali že v minuli sezoni, so se odločili, da nas bodo tudi v tem letu
zabavali s svojimi predstavami na blatnih poligonih, resda nekateri z
opaznimi spremembami.
Marko Ravnikar se je po enoletnem nastopanju brez prijave v prvenstvo letos ponovno odločil, da bo dirkal za točke tako slovenskega
državnega prvenstva, kot tudi pokala avtokrosarene. Igor Kern je pločevinasto školjko med premorom zamenjal za poliester in tako precej
posodobil zunanji izgled svojega dirkalnika. Bojan Osredkar se je odločil da bo VW motor v svojem buggy-ju zamenjal za Hondinega,
medtem ko je Robert Kociper že pred koncem lanske sezone kupil nov
dirkalnik. Trije so pred novimi preizkušnjami zaradi problemov pod
okriljem AŠD Kamniška Bistrica menjali tudi svoje klube. Kociper se je
pridružil ŠK Tornado, Ravnikar AMD Slovenija avto-Imos, Janez
Zgonec pa AMK Tunjice.

pozicijo je izbiral Ravnikar, tretja pa je ostala Rakovcu. V lov za najvišjimi mesti se je Kociper pognal s petega mesta, iz tretje vrste pa sta
štartala Osredkar in Grgič.
Iz prvega zavoja se je po izjemnem štartu na čelo odpeljal Kern, tesno
pa mu je sledil Ravnikar. Kociper je odlično izkoristil težave Burje, ob
tem pa je ugnal še aktualnega državnega prvaka Rakovca. Po nekaj
krogih dirke »v slogu račk,« v vrsti eden za drugim, je Rakovec najprej
od zadaj zadel Kocipra pri čemer mu je predrl tudi zadnjo desno pnevmatiko. Aktualni državni prvak kljub temu ni mogel mimo presenetljivega Kocipra, ki se kljub neizkušenosti ni dal zmotiti napadom že
»starega lisjaka« Rakovca. Še več, Matija je nekaj krogov kasneje napravil večjo napako in za nekaj trenutkov tudi iztiril iz proge, kar so s
pridom izkoristili tudi preostali dirkači iz ozadja, na naše veselje sta
bila prva med njimi Osredkar in Grgič. V zaključku finalne vožnje smo
le še trepetali, da ne bi kateremu od prvih petih hrbta obrnil njegov dirkalnik in ko se je vse mirno izteklo smo lahko slavili kar prvih pet mest
Komendčanov!
Zasluženo je na najvišjo stopničko stopil Igor Kern, na odru za zmagovalce pa sta mu družbo delala nekdanji državni prvak Marko Ravnikar
in prvič v svoji karieri na tretjem mestu še Robert Kociper. Na nehvaležnem četrtem je pristal Bojan Osredkar, Marcel Grgič pa se je moral
zadovoljiti s petim mestom.

Že v prvi kvalifikacijski vožnji se je Kern prebil pred Rakovca in vodilne
pozicije do konca ni več izpustil iz rok
Tokrat nas je za uvod pričakalo turobno vzdušje z obilico dežja in
blata. A kaj kmalu, ko so na prizorišču zahrumeli prvi motorji, se je ambient precej popravil. Prav zaradi namočenega terena so se prvi na progo
podali vozniki buggy-jev, med katerimi je najhitrejši čas treningov zabeležil domačin Matija Rakovec (22,23 sek.). Štiri desetinke za njim je
zaostal Marcel Grgič, tretji pa je bil s še dodatnimi sedmimi stotinkami
zaostanka Igor Kern. Ravnikar si je privozil četrto, Kociper peto, Zgonec
sedmo, Osredkar pa deveto mesto po časih uradnih treningov.
V diviziji 1A je bil že na treningih daleč najhitrejši Žiga Kraševec
(Zastava 128), ki je slavil tudi v vseh treh kvalifikacijskih vožnjah in si
tako kot prvi privozil zmago v sezoni 2010. Med školjkarji pa je že tretje
leto zapored po najhitrejšem času treningov v svoji diviziji 1 v Sopotnici slavil Metod Knez (Audi 2.0).
Vozniki buggy-jev so zaradi večjega števila nastopajočih najprej
opravili s kvalifikacijskim vožnjami v dveh skupinah, končne izide pa je
dala finalna vožnja, kjer se je zaradi odstopa Janeza Zgonca pomerilo
vseh preostalih 10 dirkačev. Zgonec je sicer še odpeljal prvo vožnjo v
skupini, a se je zaradi vnovičnih težav z motorjem odločil, da z bitkami
na uvodni preizkušnji
sezone ne nadaljuje.
V kvalifikacijah je
najbolj navdušil Igor
Kern, ki je kljub temu,
da je ekipa šele nekaj
ur pred dirko usposobila njegov dirkalnik
po okvari le dan prej,
slavil v vseh treh vožnjah. S tem si je tudi
priboril možnost prve
Tudi ob tako atraktivnih vložkih se Kern ni dal izbire štartnega položaja v finalu. Drugo
premagati

Po sanjskem začetku sezone so vsi trije pokali iz kraljevske divizije 3
romali v Komendo
Le teden dni po uvodni dirki avtokrosistov pa smo v Logatcu prvič
letos na delu lahko spremljali tudi voznike v paralelnem relikrosu.
Odlična organizacija, ki ji je botrovalo tudi lepo vreme, je ponudila
številne izenačene dvoboje - in kar je najbolj pomembno, nobene
omembe vredne nezgode. Tekmovanja se je udeležilo pet buggy-jev, ki
pa so jih letos združili v eno divizijo skupaj z vozniki 4-kolesno gnanih
rally dirkalnikov – »mick.« Kot smo že navajeni iz minulih sezon, je
izmed komendskih avtokrosistov nastopil le Ravnikar, ki pa ob nekaterih tehničnih težavah ni imel svojega dne. Tako je v razširjeni diviziji 3
slavil gost iz Avstrije Alfred Kramer (Mitsubishi Evo VI), ki je prav na
dan dirke praznoval svoj 42. rojstni dan. Drugo mesto je pripadlo Sandiju Sedeju (Mitsubishi Evo VIII), tretji pa je bil najvišje uvrščeni voznik
buggy-ja Boštjan Petrovčič (Buggy Alfa 3.0). Ravnikar je zasedel 6.
mesto. V dirki za generalno uvrstitev je Kramer ponovil uspeh iz divizije in zaokrožil popoln dan. V finalu je ugnal Matijo Rakovca (Suzuki
buggy 1.3), do tretjega mesta pa se je prebil Andraž Hribar (R Clio).
Ravnikar je pristal na 13. mestu.
Tekmovalce v relikrosu 2. letošnja dirka čaka 12. junija, ko je na logaškem Blagomix racing parku na sporedu spektakel z nočnimi finalnimi vožnjami. Druga preizkušnja avtokrosistov pa je bila na sporedu 23.
maja na Planini nad Horjulom, a vam bomo dogajanje s te prireditve
zaradi predčasnega zaključka redakcije posredovali v naslednji številki
Aplence.
Srečo Zupančič, foto: Matjaž Sedušak
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Očistimo Slovenijo v enem dnevu
Vsesplošno čiščenje Slovenije smo v občini imeli tudi v Žejah pri Komendi.

Zbor prostovoljcev, ki so čistili polja in gozdove ter odkrivali »zaklade«
ali bolje rečeno skrita nelegalna odlagališča odpadkov je bil točno ob
dogovorjeni uri na dogovorjenem mestu.
Lahko bi rekli, da smo bili bolj točni kot švicarska ura, nihče, ki je
hotel sodelovati ni zamudil, kot se nam to dogaja v vsakodnevnem življenju. Očitno smo si čistilne akcije vsi želeli, saj smo se zavedali, da
je resnično potrebna. Volja je v nas že dolgo bila, le vsak zase se čiščenja pač ni lotil. Na dogovorjeno soboto pa je ob dobri organizaciji akcija stekla skoraj sama od sebe. Najprej smo se prešteli in presenečeno
ugotavljali, da je zanimanje za čiščenje veliko, tako pri najmanjših, ki
jih na odnos do okolja dnevno spominjajo v šolskih programih, kot tudi
pri starejši populaciji. Po dodelitvi rajonov, razdeljevanju zaščitnih rokavic in plastičnih vrečk za zbiranje odpadkov smo se zapodili vsak na
svoje področje.
Ko smo hodili po ustaljenih poteh odloženih, skritih ali zakopanih
odpadkov sploh nismo opazili. Ko pa smo pogledali malo v grmovje, za
bližnja drevesa, v kotanje smo pod listjem in humusom odkrivali vsemogoče stvari, ki ne spadajo v naravo. Ob vsem začudenju, kaj vse ljudje
odmetavajo v naravo smo lahko sami ugotavljali, da marsikje vlada
prepričanje: moja zemlja je lahko moje divje odlagališče, no še bolje je,
če zemlja ni moja last.
Največ se je nabralo plastične folije, pločevink, keramike in tudi kovinske in steklene embalaže ni manjkalo, pa zapuščene kmetijske mehanizacije,…., kar za več avtomobilskih prikolic. Da nam prekmalu nebi
zmanjkalo dela, so poskrbeli tudi vozniki, ki so svoje jeklene prijatelje
čistili kar med vožnjo in skozi okna odmetavali prazne pločevinke in

embalažo cigaret takoj, ko so nas zagledali. V soboto smo opravili veliko dela, vendar ga je za profesionalne delavce ostalo še precej, saj naše
roke niso bile dovolj
močne, za odstranjevanje odpadkov, ki so
jih nezavedni ljudje
odmetali v jame blizu
industrijske cone.
Kar malce utrujeni
smo akcijo zaključili
opoldne in se odpravili proti šoli v Komendi, kjer smo vedeli, da nas čaka
golaž.
Vaščani Žej

ČEBELA IN OSAT

Na preži

Maj 2010
S Turističnim društvom Komenda v Uredništvu Aplence tudi v letu
2010 nadaljujemo akcijo NA PREŽI in podeljujemo ČEBELO IN
OSAT.
ČEBELO
Ekipi (na sliki), ki je že od januarja popisovala divja odlagališča in
pomagala pri organizaciji po vaseh. Na sliko so Helene »Heli« Drolc
(koordinatorka za Občino Komendo), K.Tabernik (Podboršt), Veronika Škrlj + Irena Skok (Moste), Andreja Blažič in Ivanka Špende
(Suhadole), Nataša Prezelj in Jernej Zupančič (odsoten) (Križ),
Katarina Pavlinič (Skavti), Bogdan Juhant in Boris Hafner (Mlaka),
Marjan Marn (Planinsko društvo), Rudi Ocepek (Komendska Dobrava), Kosta Mladenovič (popisovalec), Aleš Holc (Klanec) Sašo
Nozič Serini (popisovalec), Vid Koritnik (predsednik TD). Niso na
sliki: Jernej Zupančič (Križ), Petra Starovasnik (Gora), Peter Zmrlikar (Nasovče), Nejc Zorman (Orientacijski Klub).

Delovna akcija TDK na Klancu
Člani TDK so lepo uredili zelenico ob vhodu v Komendsko občino.
Očistili so plevel in lepo obrezali napis KLANEC ter vse posuli z lubjem. Zelenica predstavlja dobrodošlico gostom iz Gorenjske pa tudi
domačinom, zato je prav, da se redno vzdržuje in ureja.
Slavi Gantar, TD Komenda

KONCERTI V ARBORETUMU VOLČJI POTOK
NCERT
DOBRODELNI KO

Orkestra Slovenske filharmonije
PROGRAM

Pink Floyd, Queen, U2 ...
DIRIGENT

Friedmann Riehle

četrtek,

10. JUNIJ
2010
ob 2000

GOST

Tony Cetinski

Pošji SMS na 1919 z vsebino NAPOMOC
za nakup Avtomatskih defibrilatorjev za Združenje slovenskih poklicnih gasilcev.
Vstopnice lahko kupite na prodajnih mestih PETROLA, KOMPASA in BIG BANGA, v ARBORETUMU
VOLČJI POTOK in preko internetne prodaje na WWW.EVENTIM.SI in WWW.NAPOVEDNIK.COM.
Z vsakim poslanim SMS-om na številko 1919 prispevate 1 € za nakup avtomatskih defibrilatorjev gasilskim
enotam. Prispevajo lahko uporabniki Mobitela, Si.mobila in Tušmobila, katerih mobilni telefon omogoča
pošiljanje in prejemanje kratkih sporočil. Vsi našteti operaterji se odrečejo prihodkom iz naslova tako
poslanih SMS-ov. Za izkazano pomoč se vam Združenje slovenskih poklicnih gasilcev zahvaljuje!
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OSAT
Za vandalsko početje (krajo) tistim, ki so pred občinskim praznikom
popačili zeleni napis KLANEC na začetku vasi. Turistični delavci
so ga od nastanka oziroma posaditve tako že
dvakrat obnavljali. Zanimivo, da na »vhodu« v
veliko večje mesto (prek
50.000) s podobnim napisom KRANJ takšnih
težav nimajo.
ČEBELE in OSATI so odraz podpore in spodbuda prizadevanjem: NAJ BO UREJENO, LEPO...!

Aplenca
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KRONIKA

Pomladni nemir
Ja, tako je. Pomlad prinaša nemir v srca ljudi. Nekateri ga občutijo kot
nemir novega življenja, kot novo energijo, ki jo usmerjajo v različna
dejanja. Predvsem v pozitivna. Taki pa niso vsi, ki jih pomlad »razganja«. Eni se gredo ljubezen, drugi pa so dejavnejši kot nepridipravi, ki
so vsak trenutek pripravljeni »ušpičiti« kaj na škodo drugega.
Aprila policijska statistika beleži kar 16 primerov, ko je bila nujna
njihova navzočnost oziroma so jim kazniva dejanja in prekrški dali več
dela, kot bi si ga želeli sami ali pa naši občani.

Vlomi
Zgodil se je vlom v stanovanjsko hišo v Mostah, 4. aprila, 29. aprila
pa poskus vloma v hišo v istem kraju. Da tudi dobro varovani bankomati niso varni pred predrzneži, so doslej še neznani storilci dokazali s
poskusom vloma v bankomat. Odšli so z dolgim nosom.

Tatvine

Nenavaden, če ne bi bil resničen, smešen, dogodek tatvine kolesa
pred OŠ v Komendi se je zgodil 13.4. Ukradeno je bilo gorsko kolo. Po
zbiranju obvestil so policisti odkrili storilca, ki se je krepko »nadelan«
vijugal po cesti. Kolo so vrnili lastnici, storilcu pa so odredili preskus
alkoholiziranosti. Napihal je kar krepkih 1,34 mg/l alkohola – ali po
starem nekako 2,6 promila. Prespal je v policijskem hotelu, ostali postopki sledijo.
Naftni derivati so vedno dražji, a si nekateri privoščijo vožnjo na tuj,
nezakonit račun. Priljubljena postojanka je servis OMV na Potoku. In
prav tam si je brezplačno postrežbo goriva 10,4 privoščil doslej še neznani storilec. Bilo je proti koncu meseca, točneje 29. 4., ko je neznancu
zmanjkalo goriva za delovni stroj, pa si ga je »sposodil« iz delovnega
stroja v Industrijski coni v Žejah.
Tudi stanovanjske hiše niso varne pred denarja željnimi tujci. Tako so
stanovalci hiše na Klancu ostali brez gotovine. 24. 4. pa si je nepridiprav
prisvojil iz hiše na Križu kar celo denarnico z vso vsebino.
Ukradene registrske tablice pridejo prav tatovom goriva na črpalkah,
a si jih je nekdo 19. 4. sposodil z avtomobila v Suhadolah. Kaj več kot
to pa je nekdo potreboval z delovnega stoja, ki je bil parkiran v Suha-

Mali oglas

Iščemo varuško
Ste nasmejani, skrbni, energični, zanesljivi in pripravljeni na dolgoročno sodelovanje? Od avgusta naprej potrebujemo predano varuško
za redno dopoldansko varstvo enoletne deklice, najraje na našem
domu v Komendi. Prednost imajo vzgojiteljice, študentke/absolventke pedagoških smeri in varuške z izkušnjami. 041/266-518, Anita

dolah. K sreči je ostalo samo pri razbitem steklu. O storilcu pa se bodo
prav gotovo pozanimali kriminalisti in ustrezno ukrepali

Prometne
nesreče
Aprila se jih zgodilo na območju naše občine kar 5. Na srečo je bila
ranjena samo pločevina. Nje to ne boli, je pa boleče in neprijetno za
tistega, ki nesrečo doživi brez svoje krivde.
2. 4. ob 05,55 se je zgodila prometna nesreča pri Kralju v Mostah, 6.
4. ob 18,55 na Glavarjevi ulici v Komendi, 11. 4. ob 03,00 na Gori
(malo čuden čas!), 21. 4. ob 15.40 v Mostah in 28. 4. ob 17.50 spet pri
Kralju v Mostah. Upajmo, da bo nova ureditev tega križišča pripomogla
k večji varnosti cestnega prometa, predvsem pa k večji varnosti pešcev.
Spet eden od uspehov prizadevanja Sveta za preventivo in varnost v
cestnem prometu.

Pa
še nekaj opozoril
Bliža se sezona motoristov. Vedno več jih je na cesti. Tudi takih, ki ne
poznajo vozniške kulture. Če so že oni neobzirni do udeležencev prometa, pazimo na njihovo vožnjo ostali udeleženci prometa na cesti.
Kdaj je že izšla novela Zakona o varnosti v cestnem prometu, ki izrecno prepoveduje uporabo mobilnega telefona med vožnjo? Precej časa
je minilo že od takrat, a se tega določila vedno manj držimo. Ja, je že
tako, če med vožnjo pokažeš pogum in to, da imaš »mobilca«, si »frajer«. Seveda na račun varnosti drugega. Ni lepo, pa še v prekršku si.
Dopust smo načrtovali, a smo pri tem pomislili tudi na varnost našega
doma med odsotnostjo? Sedaj je čas za to.
Tone Ogorevc

Neprilagojena hitrost
Zelo malo je manjkalo, da prometna nesreča, ki se je zgodila 14. maja
pred farno cerkvijo v Komendi, ni bila usodna za mladega poškodovanca.
Otroku, ki mu je pri igri zdrsnilo na cesti, je traktorist, ki bi z ozirom
na okoliščine moral predvidevati prilagoditev hitrosti in večjo previdnost, s prednjimi kolesi traktorja zapeljal čez trebuh. Kljub takojšnji
ustavitvi vozila je otrok po predvidevanjih policistov, ki so bili poklicani na kraj nesreče, utrpel le lažje telesne poškodbe, kar so pozneje ugotovili tudi UKC v Ljubljani. Deček, ki je kljub vsemu imel izredno srečo,
je bil v torek že v šoli. Zoper voznika traktorja bo podana kazenska
ovadba.
Tako domačini kot policisti ugotavljajo, da je za varnost otrok na
območju pri cerkvi slabo poskrbljeno in bo nekdo moral prevzeti odgovornost, da se ta črna točka varnosti odpravi!
Tone Ogorevc

Nostalgija zadnjega aprila pred 1. majem 2010
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DOGAJANJA

MINFOS 2010 v Tržiču
V soboto, 8. maja, in v nedeljo,
9. maja, smo se z Geološkim
krožkom Kamenkost Komenda
udeležili razstave mineralov in
fosilov v Tržiču. Seveda kot vsi
ostali, smo tam razstavljali tudi
mi. Za otroke smo pripravili
delavnico, na kateri so si lahko
vlili modelček polžka, mamuta,
morske zvezde in še ostale fosile. Starejši pa so si lahko ogledali razstavo lesa, ki so ga pridobili iz premoga in razstavo
fosilov, ki smo jih nabrali sami.
Člani geološkega krožka pa
smo postali tudi pravi rudarji z
rudarskim krstom »Skok čez
kožo«.
Letos pa smo na Minfosu v Tržiču razstavljali tudi predmete z okamenelim lesom; kot
je ksilit, ki ga poleg lignita izkopavajo v rudniku v Velenju. Organizirali smo tudi delavnico izdelovanja odlitkov malih mamutov,

Brezhibno kolo
školjk in drugih fosilov. Posebno popoldne je
bilo na razstavi MINeralov in FOSilov veliko
obiskovalcev; tudi na našem razstavnem prostoru!
Tadeja Hlade, Jakob Stele

Mladina in varnost v prometu

Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu je v soboto, 15. maja, pripravil predavanje
o varnosti v cestnem prometu. Namenjeno je
bilo mladini nad 12 let, predvsem pa tudi staršem.

Žal so bili navzoči samo člani SPV, predstavnik Policije Matjaž Birsa in 4 otroci ter dva
občana. Sprašujem se, ali je varnost otrok res
samo skrb šole in usmerjanja ter priporočil
SPV? Kaj pa starši?!
Se je pa sestanka udeležil občinski svetnik
Roman Dobnikar in zagotovil, da se bo v občinskem svetu osebno trudil za ureditev prometa
na cesti med Glavarjevo bolnico in poslovilnimi
vežicami; določiti bi morali enosmerni promet,
uredit varne izvoze na Šmidovem travniku in
odseku Zajčeve ceste (Pod hribom).
Dan pred tem sestankom se je zgodila pri
cerkvi težja prometna nesreča. Pričakujemo,
da bodo o varnosti otrok na cesti in na parkirnem prostoru pri cerkvi kaj rekli tudi člani
SPV in predlagali varnostne rešitve.
-vc

Andrej Jenko zmagal v Trstu!
Na praznično soboto, prvega maja letos, je bilo
za dvanajstletnega Andreja Jenka iz Suhadol še
posebej praznično. V kategoriji starejših dečkov je zmagal na mednarodni rolkarski tekmi v
Trstu. Tržaški klub AŠD Mladina je že šestič
organiziral Trofeo Adriaker, na kateri so nastopili tekmovalci iz več držav. Po dolgi zimi in
mesečnem premoru je bila to prva tekma poletne sezone. Po tej šprinterski sledi še ena tekma
v Trstu konec maja.
Andrej že štiri leta trenira tek na smučeh v
Tekaško smučarskem klubu Jub iz Dola pri
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Ljubljani. Tekaške rolke so
poleti poleg suhega teka,
veslanja in plezanja dober
način pridobivanja kondicije. Prav poletna sezona je
odločilna za uspeh pozimi.
Za Andreja so dobri rezultati doma in v tujini dobra
spodbuda za zagrizeno
udejstvovanje v tem krasnem športu. Čestitamo!
(ao)

Andrej Jenko

Da je to res, sta že pred leti spoznali vodstvo
Osnovne šole Komenda in SPV, ki ob pomoči
Policijske postaje Kamnik vsako leto organizirata pregled tehnične popolnosti koles. Zahtevana oprema je predpisana z Zakonom o varnosti cestnega prometa. Oprema koles, ki jih
vsakodnevno vozijo učenci, je namenjena
predvsem popolni varnosti in ozaveščanju kolesarjev in njihovih staršev, da je dodatna
oprema še vedno manjši strošek, kot je nesreča,
ki se lahko zgodi, če kolo ni ustrezno opremljeno.
Letos, 16. maja, je 48 učencev petih razredov, največ v spremstvu staršev, pripeljalo
svoja kolesa pred Osnovno šolo v Komendi,
kjer sta policista iz Policijske postaje Kamnik
kolesa temeljito pregledala in potrdila njihovo
ustrezno opremljenost. Od 48 pripeljanih koles
je bilo samo v 5 primerih ugotovljeno, da
oprema ne ustreza, da jo bo treba dopolniti,
šele nato bodo lastniki teh koles lahko opravili
tudi potrebni izpit za vožnjo kolesa v javnem
prometu. Pomanjkljivosti so bile takšne, da jih
bodo starši brez večjega stroška zlahka odpravili. Po končanem pregledu so mladi kolesarji,
z ustrezno nalepko, opravili še preizkus spretnostne vožnje po posebej prilagojenem programu.
Pri akciji je sodelovalo 5 članov SPV, 2 pedagoški delavki in dva policista.
Zelo resno mislim, da so opravili pomembno
delo, ki bo dolgoročno kazalo uspehe.
-vc
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Trgovina z elektro in tehničnim materialom
- Stikala
- Svetila
- Kabli in žice
- Cevi
- Električno orodje
- Ročno orodje
- .....

Delovni čas:
Od pon. do pet.
7.00 do 12.00 in 14.00 do 18.00
Sobote 7.00 do 12.00

Prenapetnostna zaščita
Prenapetnostna zaščita
6xvtičnice 220V+ TV+ TEL 1xvtičnice 220V+ TV+ TEL
Cena z ddv: 18,00Eur
Cena z ddv: 36,00Eur

Login BV d.o.o., Suhadole 21, 1218 Komenda; tel: 01/8341-399
E-mail: info@loginbv.si, web: www.loginbv.si

Podjetje z več kot 40 letno tradicijo in znanjem
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Poslovna

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

Spalnic in vzmetnic

Modernih dnevnih sob
Sob za mlade

ter še veliko, veliko ve ….
PE Lesnina Kranj
C. Staneta Žagarja 67
4000 Kranj
Odprto vsak delovnik med
9°° in 20°° uro
Sobota
9°° do 18°° ure
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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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POMOČ: LAMETA– bleščeča vrvica za okrasitev. ALI– četrti kalif. PACIFIK– Tihi ocean. STAROD– kraj pri
Ilirski Bistrici. DREN– razširjena grmovnica.

PEKARNA
HROVAT
Kranjska pot 3, 1218 Komenda
tel.: 01-83-43-270

NAGRADNA KRIŽANKA
1. nagrada: 12 kosov krem rezin
2. nagrada: 8 kosov tiramisu
3. nagrada: 3 kosi krem rezin in 3 kosi tiramisu
Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA) pošljite na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda DO
VKLJUČNO 10. JUNIJA. Na kuverto napišite: ime, priimek, naslov in
pripišite Nagradna križanka.

Odpiralni čas: ponedeljek – petek od 5.00 – 15.00
sobota od 5.00 – 12.00
Naročila: vsak dan od 7.00 – 20.00 na tel.: 041-55-11-84
Posebna ponudba:
vsak dan krem rezine
tiramisu
torte po naročilu
minjoni
obloženi kruhki
narezki
sadni aranžmaji
peka mesa (odojki, šunka v testu,…)
Ugodno: narezan posušen kruh za živali
ZA VAŠE SLADKE SKOMINE NAŠE TORTE IN KREM REZINE

Nagrajenci križanke
ZDRAVILNI GAJ TUNJICE
Telefon: 01-831-70-85 ali 041-63-50-78.
1. nagrada - Vstopnica za Zdravilni gaj Tunjice za
dve osebi in 1 živa voda – FRANC VERHOVNIK,
ZAJČEVA CESTA 27, 1218 KOMENDA
2. nagrada – Vstopnica za Zdravilni gaj Tunjice za eno osebo in 1 živa
voda – ALOJZIJA ČEVKA, MOSTE 89 D, 1218 KOMENDA
3. nagrada – Vstopnica za Zdravilni gaj Tunjice za eno osebo in 1 živa
voda – SONJA ROGELJ, MOSTE 89 G, 1218 KOMENDA
Čestitamo! Nagrade dobijo nagrajenci po pošti.
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● Pomladna dogajanja, ki
m
meseca maja spremljajo
ppraznična
r
razpoloženja v
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občini,
so se tokrat začela že
za
zadnji
teden pred prvomajskim
k
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in številnimi prireditva-mii ob občinskem prazniku.
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e
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dobilo tudi cvetlični napis Moste.
K leesaars
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adensk
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prri
prireditev
ob prazniku
občč Komenda je
ob
občine
pe
pr
predzadnjo
majsko
nedd
ne
ninedeljo
pripravil Konjenipodelil župan
šk
k
ški
klub
Komenda.
Pokal občine je
Prek 200 kole
sarjev na 4. Ve
Pres
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Prestižna
zadnja dirka je
liki nagradi Ko
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bila za pokal občine.
bila
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Posebnost dirke pa so bile
prvič tudi stave.
tvu
● Pri Planinskem društvu
je menda vsako leto večč
bosih. V soboto, 12.
gi
junija, se bodo bosonogi
ob 9. uri s Cerkljanske
Dobrave že petič podalii
na Šenturško goro.
● Pred zaključkom
redakcije majske
o
številke Aplence pa smo
dobili v uredništvo še
o
tole sliko. Pa naj še kdo
reče, da ni Komenda ta
glavna v Sloveniji tudi
na evropskem
Komenda »ta gl
zemljevidu.
avna«
Že petič bosih nog na Šenturško
Andrej Žalar
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