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AKTUALNO

Pridobitvi za pričakovani začetek
Zadnjo soboto v maju so s slovesnim odprtjem Glavarjeve ceste in novih hlevov Konjeniškega kluba
Komenda v občini sklenili tudi številne prireditve ob letošnjem enajstem občinskem prazniku.
Slovesna povorka z godbo, tokrat so bili to godbeniki iz Vodic, z mažoretami, konjeniki, gasilci in drugimi društvi je zadnjo majsko soboto že
drugič ta mesec krenila izpred šole v Komendi proti novim hlevom.
Prvič so se z mengeškimi godbeniki namreč sredi maja, prav na občinski
praznik, podali na to slovesno pot komendski gasilci, ko so dobili ob
občinskem prazniku novo gasilsko vozilo GVC 16/25.
Odprtje prenovljene Glavarjeve ceste od šole do Doma oziroma Občine in novih hlevov Konjeniškega kluba Komenda je bilo zares slovesno, predvsem pa razvojno pomembna sklenitev letošnjega praznovanja.
Saj se še spominjamo ob lanskem odprtju prizidka k športni dvorani in
ob odprtju montažnega vrtca velikih gradbenih del na cesti od šole do

Prenovljeno Glavarjevo cesto sta ob županu Tomažu Drolcu odprla
častna občana Janez Kimovec in Alojz Lah.

Že sedaj ima Komenda novo panoramsko podobo pri zavijanju v bodoči center

Prazničnega nastopa komendskih mažoretk tudi dež ni preprečil.
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Doma. Izgradnja komunalne infrastrukture (kanalizacija, vodovod,
javna razsvetljava in ostala ter zavijalna pasova) so bili namreč pogoj za
dostop v novo središče s trgovino in poslovno stanovanjskim delom v
bodočem središču Komende.
Izgradnja hlevov Konjeniškega kluba Komenda ob velikem parkirišču
onkraj hipodroma bo nadomestila sedanje hleve, ki jih bodo na lokaciji
bodočega središča podrli. Hlevi, katerih gradnja s celotno infrastrukturo
pa je veljala okrog milijon evrov, imajo poleg boksov za 16 konj tudi
tuše in druge pomožne prostore ter ob klubski pisarni tudi dve dvorani
za srečanja, sestanke in različne prireditve med sejmi, konjeniškimi in
drugimi prireditvami ter drugimi dogajanji.
A. Žalar

Hleve so odprli - od leve proti desni: župan Tomaž Drolec, predsednik
kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Ciril Smrkolj, generalni direktor
direktorata za varno hrano Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Matjaž Kočar in predsednik Konjeniškega kluba Komenda
Alojz Lah.

Hlevi Konjeniškega kuba Komenda so med najlepšimi v Sloveniji in tudi
pri sosedih onkraj meje.

Pred odprtjem so se člani kluba zahvalili tudi predsedniku Alojzu Lahu.
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Župan Tomaž Drolec

Takšnega pozdrava
še nisem doživel
Dobivamo vse bolj prijazno podobo. – Nihče nam ne bo ničesar
odnesel iz občine.
šest. Zabeležili pa smo
svojevrsten rekord.
Predračunska projektna vrednost je bila
ovrednotena na 1,2
milijona evrov, izbran
pa je bil ponudnik za
604.000 evrov. Projekt
vključuje štiri nove
učilnice, manjšo knjižnico, posodobitev
kuhinje, pridobitev
manjše večnamenske
dvorane, dostopno cesto s kanalizacijo.
Gradnja se je začela te
Pogodbo o gradnji prizidka k šoli v Mostah so podpisali izvršni direktor dni, končana pa bo
Graditelja Kamnik Bogdan Jamšek, župan Tomaž Drolec, vodja projekta prihodnje leto konec
Tomaž Lamovšek, podžupan Mirko Kepic, ravnateljica Mira Rek, direk- poletja, investitor pa
torica občinske uprave Majda Ravnikar in podsekretar za investicije v je občina.«
Ta gradnja bo, kot
občinski upravi mag. Ivan Kenda.
je že nekaj časa znano, pripomogla tudi
Enajsto praznovanje občinskega praznika me- reševanju otroškega varstva v občini.
seca maja je bilo letos še posebno živahno.
»Tako imenovana demografska študija za
Občinska priznanja, pridobitve gasilcev v vseh našo občino kaže povečanje števila najmlajših.
treh društvih (Komenda in Križ avtomobila, Zato bodo ti prostori z načrtovanimi štirimi
Moste nastrešek in prenovljena kritina), novi oddelki v Medgeneracijskem centru za določen
hlevi, cesta, priprave na začetek gradnje, velika čas reševali težave s prostori za varstvo najkolesarska nagrada Komende pa sklepne prire- mlajših občanov. Kasneje pa bodo seveda naditve šolarjev, mažoretk, košarkarjev, nogome- menjeni bodočim učencem. Teh težav pa ne bi
tašev pa še in še bi lahko naštevali. Ob živah- bilo, če bi lahko zgradili načrtovani centralni
nem letu med dvema praznikoma je bilo tudi vrtec. Najbolj pomembno ob vsem tem pa je,
praznovanje po svoje naporno.
da bomo držali obljubo, da bomo prav vsem
Je pa bil zato prijeten pozdravni obliž, ki staršem, ki so želeli oddati malčke v vrtec, zaste ga gospod župan doživeli ob zaključku, gotovili varstvo. Za to pa velja zahvala tudi
ki so ga na valeti pred dnevi pripravili leto- vsem staršem, ki so se odzvali na naš poziv in
šnji devetošolci.
odstopili mesta v vrtcu do
»Ja, zares so me presenetili s svojim aplav- naslednje jeseni; z izpisom
zom. Takšnega pozdrava na valeti še nisem do- otrok za eno leto. Tako bodo
živel. To sem vzel kot priznanje sebi in mojim vsi, ki so upravičeni, dobili
sodelavcem za maksimalno angažiranje in do- varstvo v občini.«
bro pogoje šolanja v vseh letih obstoja občine.«
Varstvo najmlajših je
No, ampak po vseh dogajanjih in reševa- torej »pod streho«, kot
nju problemov je bil najbrž prijeten, seveda pravimo. Kako pa je s tako
pa tudi odgovoren, podpis pogodbe o gra- imenovanim centrom Kodnji prizidka k šoli v Mostah?
mende?
»Imate prav. To je projekt, do katerega smo
»Glavarjeva cesta je konse dokopali, da tako rečem, v rekordnem času. čana. Notarsko je tudi že
Postopek za pridobivanje dokumentacije se je overjen zapis o prevzemu
začel lani na jesen, dobili smo gradbeno dovo- oziroma nakupu projekta
ljenje, opravili javni razpis. Zanimanje za gra- centra, ki je bil odkupljen
dnjo je bilo veliko; kar 43 prosilcev projektne od prejšnjega lastnika. Tretji zavijalni pas:
dokumentacije smo imeli, javilo pa se jih je Osebno sem spremljal vse ceste v Komendo.

opredelitve in v naslednji Aplenci bo na naslovnici začetek gradnje.«
Končno smo dočakali tudi prenovo križišča za varno zavijanje v Komendo z državne
ceste Brnik - Moste.
Tako je. Priprave in pogovore smo začeli z
ministrom Božičem pri izvedbi semaforiziranega križišča v Mostah. Kar dolgo je trajalo.
Uspelo pa je ob velikem zavzemanju našega
svetnika Romana Grošlja. Zato se mu ob tej
priliki tudi javno zahvaljujem. Bi pa še rekel v
zvezi s cestami in zavijalnimi pasovi v občini,
da smo dobili kar lepo in prijazno podobo, za
kar sta še posebej zaslužna naš vzdrževalec
Roman Kosirnik in Vrtni center Gašperlin.«
Kaj pa obvoznica Moste?
»Žal odgovora, ki ga pričakujemo od Darsa,
zadolženega za izgradnjo krožišča in obvoznice Moste, še vedno nismo dobili. Mislim pa, da
se nam po rebalansu državnega proračuna slabo piše.«
Je kaj novega pri Medgeneracijskem središču?
»Začenja se drugi del razpisa in ko bodo
znani podatki s ponudbami, bo odločal občinski svet. Lahko pa tudi rečem, da je tako imenovana papirologija končana in da bomo že na
prihodnji seji imeli tudi povsem jasno sliko o
financiranju.«
Vas je odločitev svetnikov na zadnji občinskega sveta o rebalansu proračuna presenetila?
»Ne. Saj je izid takšnega ali drugačnega pogleda in komentarja: Ne eno, ne drugo ne bo
nihče odnesel iz občine.«
Andrej Žalar

Varno in povrhu še »lepo zavijanje« z državne
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Namesto zemljišč odločitev za ceste
Za nekatere politična, za druge utemeljena odločitev.
Zadnja, 32. seja občinskega sveta, je bila že v
pripravah in razpravah v odborih nekako v izrednem razpoloženju. Da bo potreben tako imenovani rebalans proračuna, je bilo jasno. Recesija z vsemi s svojimi streznitvenimi vplivi in
razburljivimi posledicami je namreč tudi v občini terjala določen dogovor in uskladitev.
Očitno so svetniki bili pod vtisom pričakovanih sprememb oziroma odločitev o njih že
med razpravo in sprejemanjem programa o
varnosti prometa v občini. Razprave pred
sprejemom ni bilo. Je pa imela zato kar nekaj
pripomb (na takšno »neprizadetost«) Andrejka Črtanec, predsednica sveta za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu v občini, ki je
bila precej kritična v opozorilih, da je kar nekaj
stvari v občini na področju prometa takšnih, da
bi bili v občinskem svetu lahko zaskrbljeni.
Podobno so bolj poslušali razlago, kot se
opredeljevali, o potrebni čimprejšnji odločitvi,
kako v občini v prihodnje graditi kanalizacijo,

ki naj bi bila zgrajena do leta 2017. Možnosti
je več. Tako kot sedaj, vendar s pričakovano
dolgo zamudo izgradnje, z razpisom in iskanjem nepovratnih sredstev oziroma na način,
da bo občanom pri bodočih obremenitvah
čimbolj socialno sprejemljiv. Do naslednje seje
bo pripravljeno gradivo s pripombami za odločanje, je bil soglasen sklep.
Sledila je nestrpno pričakovana razprava z
odločitvijo o rebalansu. Mira Crnkovič, višja
svetovalka, je bila na finančnem področju nedvoumna; na kratko, za vse letos začrtane
programe ni denarja. Še bolj nedvoumen pa je
bil potem župan Tomaž Drolec.
Ob tem, da je pred bližnjim začetkom gradnja
vzhodnega prizidka in ceste pri šoli v Mostah,
kar bo s skupnim sodelovanjem razrešilo tudi
problem varstva najmlajših že jeseni in v prihodnje v občini, je bilo na odločitvi svetnikov, ali
ostane v programu nakup zemljišč za program
športa v Komendi, ali pa ureditev Kranjske ce-

Tudi največji zadrževalnik
Marjan Potočnik, podsekretar v občinski upravi, je s poročilom o časovnem poteku del v
Poslovni coni Komenda II na seji še enkrat
vsem svetnikom zelo plastično potrdil, da gre
za res »naj,naj« poslovno cono v Sloveniji. V
torek, dva dni pred četrtkovo (17. 6.) sejo občinskega sveta je izvajalec Primorje v navzočnosti predstavnikov Zavoda za varstvo narave
zakoličil še tretji, največji zadrževalnik meteornih voda na površini prek pet tisoč (5000!)
kvadratnih metrov. Njegova vrednost, smo slišali, bo kot nova šola ali vrtec. Bo pa to tretji
zadrževalnik, dva (manjša) sta namreč že v
gradnji na območju cone za varovanje sedanje
favne in flore.

Sicer pa izvajalec del še vedno kasni s časovnim potekom gradnje. Vendar smo med
zadnjim sprehodom po gradbišču slišali, da
bodo zamujeno zaradi slabih vremenskih pogojev za gradnjo na začetku leta skušali čimbolj
nadoknaditi. Rok za izgradnjo komunalne infrastrukture je namreč konec avgusta, trenutno
pa je zgrajeno prek 80 odstotkov elektrovodov,
60 odstotkov fekalne in meteorne kanalizacije,
začela pa so se tudi že dela na vodovodu,
plinski instalaciji, telefonu in javni razsvetljavi. Sredi julija je napovedano tudi že uporabno
dovoljenje za bencinski servis. Lastnik servisa
pa bo skrbel tudi za zelenico. –
A. Ž.

Čisto na koncu
Svetniki so v okviru priprav na bližajoče se jesenske volitve sklenili, da na plakatnih mestih v
občini vsakemu organizatorju volilne kampanije
pripada brezplačno eno plakatno mesto. Imenovali so tudi osemčlansko občinsko volilno komisijo, ki ji bo predsedovala Stanislava Avbelj
in namesto pokojnega Baldomirja Kremžarja
potrdili mandat za občinsko svetnico do konca
tega mandata kandidatki z Liste TRN (Lista za
turizem, razvoj in napredek) Jožici Uršič.
V naslednji točki, pobude in vprašanja svetnic in svetnikov, pa je svetnik Roman Grošelj
ponovil pobudo o tako imenovanem nivojskem
prehodu (rahlo dvignjenem določenem delu
cestišča z označenim svetlečim ali zarisanim
prehodom) pri šoli v Komendi. Svetnica Danica Zmrzlikar pa je povprašala, kdaj bo načrtovani zbor krajanov v Nasovčah. Odgovor je
bil, da so v pripravi zbori krajanov v Komendi,
na Križu in v Mostah.
- A. Ž.
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NAPOVEDNIK
dogajanj v juliju
Hura, poletne počitnice – Društvo za mladinsko dejavnost Mravljišče bo od 12. do
16. julija (od ponedeljka do petka) v prostorih Mravljišča za osnovnošolce od 6 do 12
let med 10. in 14. uro organiziralo raznovrstna druženja in ustvarjanja.
Vsak dan bodo na programu štiri različne
aktivnosti:
• LIKOVNA USTVARJALNICA - oblikovanje in izdelava uporabnih in okrasnih izdelkov: morske pošasti iz mavčne gaze, pisani akvarij iz gumijaste pene, blazine za
sladko spanje iz pisanega blaga, potiskane
majice, mozaična slika iz prodnih kamenčk-

ste s pločnikom in potrebno vgrajeno infrastrukturo. Nazadnje so se svetniki večinsko izrekli za Kranjsko cesto, kar je bila po nekaterih
mnenjih politična, po mnenju drugače mislečih
pa utemeljena odločitev.
Nedvoumna pa je bila ob tem tudi županova
zahteva, da se na treh metrih širine preplasti z
asfaltom cesta Potok – OMV.
A. Žalar

Prevladala je odločitev za Kranjsko cesto.

Za vse enako
Na zadnji seji občinskega sveta so se svetniki
kar precej časa zadržali pri razpravi o obratovalnem času gostinskega lokala M-Pub v Komendi.
Glede na predlog lastnika in pripombe stanovalcev (še posebej ene stanovalke), da objekt ni
grajen za tovrstno dejavnost in je obratovanje
zelo moteče, so svetniki menili in županu, ki jih
pozval k svetovanju, svetovali naj obratovalnih
čas v občini velja za vse gostince. Kršenje
javnega reda in miru pa je prav tako na podlagi
sprejetega odloka enako za vse.
Slišati pa je bilo tudi mnenje, da na primer
Komenda ni več odmaknjena vas, ampak vse
bolj tudi središče najrazličnejših dogajanj v
občini, kar jo postavlja v drugačen položaj kot
ostale vasi. Odločitev je torej na županu oziroma občinski upravi.
A. Ž.
ov… Narejene izdelke otroci odnesejo domov!
• KUHARSKE UMETNIJE - priprava raznovrstnih malic (palačinke, špageti, pizze,
solate, namazi).
• ZMIGAJ SE – športne aktivnosti na igrišču
in v naravi v bližnji okolici, igranje badmintona, namiznega tenisa, med dvema ognjema,
vodne igre…
• DRUŽABNE IGRE – namizne igre (štiri v
vrsto, potapljanje ladjic, igralne karte…), reševanje križank in ugank, tekmovanje v kvizu,
namiznem nogometu, biljardu, pikadu… Prispevek za enega otroka (pripomočki, material,
hrana) je 15 evrov na teden, ali 4 evre na
dan.
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POLITIKA

Končno
je vroče
Zima, sivina, deževje, se kar niso hoteli umakniti svetlobi, soncu, toplini. Volilna večina obale se je veselila poraza Jorasa, v njemu ljubem, ne
pa tudi povsem udomačenem Sečovlju. V obalnih občinah so rekli ne
samooklicanim borcem za južno mejo. Bilo je izrečenih veliko besed,
veliko navdihajočih se političnih parol, zmagala pa je premišljena volja
za sožitje na meji, za sožitje med narodi na tem delu Mediterana. Savudrijo smo ponovno »izgubili«, virtualno. Izgubiti tisto, česar dejansko
nimaš, ni ravno velika izguba.
Velike zgodbe se pripravljajo in izvajajo na daljši rok. Vezane so na
leta, morda celo na desetletja. Tudi pri nas, v Komendi, imamo takšne,
velike, zgodbe. Urejanje Komende, izgradnja kanalizacijskega omrežja,
poslovna cona… so za nas velike zgodbe. Prisoten mora biti strateški
premislek, problematika je zahtevna in vezana na različna dopolnjujoča
se znanja. Odločevalci imajo mnogo volje, so pa včasih neučakani in
pogosto prehitri pri rešitvah.
Drugače vodeni projekti brez drugih ljudi niso mogoči. Ponudba
pravih ljudi za prava mesta v času pred volitvami je podana. Odločitev
za znane obraze, za njihove pričakovane rešitve, bodo postavljene nasproti obrazom, ki niso novi, se pa bodo, morda, preiskušali v novih
vlogah. Kakorkoli že, koalicija znanja in izkušenj, je lahko edina koalicija za nadaljnji napredek Komende. Pamet nikoli ni v lasti samo določenih posameznikov, vsi jo posedujemo, ne glede na barvo, velikost, ne
glede na prostor v katerem živimo.
Nakazana delitev na obstoječe, na novo, je ena od delitev, brez katere
ni politike. Mnogi pri velikih zgodbah prisegajo na hegemonijo, pozivajo na enotnost. Vse to smo nedolgo nazaj imeli. Več desetletij. Demokratičen prostor mora biti odprt za vse, ki želijo prispevati, ki so jim
javne zadeve blizu.
mag. Stanislav Zarnik

OO Komenda, Moste 8a, 1218 Komenda
komenda@nsi.si, www.nsi.si/oo/komenda
Prireditve ob prazniku naše samostojne občine so se iztekle, AS je sprejet. Za N.Si pa je
Zbor za vrednote, ki je bil v Rogatcu zelo sporočilen in obvezujoč, saj
je bilo zbranih preko 3000 udeležencev, kar je dalo vedeti, da se ljudje
zavzemajo za spremembe, ki temeljijo na starih tradicionalnih krščanskih vrednotah (poštenje, pravičnost, spoštovanje,..). Pa saj vse opcije
govorijo o vrednotah, bi dejal kdo. Res je, a kdo jih živi, materializira v
dobro vseh, ne samo takrat, ko je za individualno korist priročno. Odgovor poiščimo sami, saj v tem času, ko se ozračje že pregreva z volilnim
utripom z ene in druge plati, ni mogoče spregledati glede na obljube in
uresničitev le-teh v preteklosti in v napovedih za prihodnje štiriletno
obdobje, kako ravnati. Vsi s prepričanjem, da se politiko da delati izhajajoč iz že omenjenih vrednot v korist celotne lokalne skupnosti, povabljeni. N.Si, Krščanska ljudska stranka, vas pričakuje, da se aktivno
vključite v politično dogajanje. Posameznik v OS je malo, več svetnikov
N.Si in s tem moč argumentov, da je trgovina, kanalizacija, otroško
varstvo, urejena infrastruktura, predvsem ceste (vsaj krpanje »lukenj«
in močenje makadama?-OMV, pločniki, klančine) itd. po vaseh nujno,
»pije vodo«.
N.Si se ne igra, koga je potrebno »zrušiti«, koga »podpreti«. Pričakuje pa dobre programe, realne cilje, uresničljive, uravnoteženo porazdeljene do zadnje vasi, jih bo podprla, prav gotovo pa ne bo izstopajoče za
posamezne ciljne skupine. Časi, ko je bila politika za krščansko občestvo »nedopustna«, so minili; je čas, ko skupaj moramo in zmoremo
več. Vredno je.
N.Si, ker smo tu doma, blizu ljudem.
Danica Zmrzlikar, predsednica OO N.Si
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LNO

Priprave na volitve
pri LNO

Lista neodvisnih občanov (LNO) deluje v naši občini zelo uspešno. Vse
to je zasluga naših kandidatov na listi za občinske svetnike, kakor tudi
naših zvestih simpatizerjev, ki so pripravljeni pomagati občanom, da bi
se dobro počutili.
Seveda smo, tako kot vse stranke in liste, veliko več obljubljali, kot je bilo
predvsem v zadnjem obdobju zaradi gospodarske krize moč uresničiti.
Zato bodo naše predvolilne obljube osredotočene predvsem na neuresničene cilje, nujne za bodoči razvoj celotne občine.
Občina smo ljudje. Zato smo za kandidate občinskega sveta izbrali
tiste, ki so se s prostovoljnimi deli dokazali in se dokazujejo v naših
društvih (gasilstvu, športu, delu z mladino…) oziroma v javnem življenju. Tako kot vsa leta, bomo kot eno najbolj aktivnih društev upokojencev v Sloveniji (po mnenju drugih), namenili posebno skrb prek 1000
upokojencem v občini.
Kaj želimo? Vse stranke in liste imamo v občini skoraj enak program
že 12 let. Zato je prav, da za dosego svojih ciljev pred volitvami ne
uporabljamo nizkih udarcev. Vsak pa nagovarja volivce-naše občane na
svoj način. Kljub različnim pogledom delajmo tako, da bomo tudi po
volitvah prijatelji.
Člani liste LNO bomo delali, da bomo dosegali skupni začrtani razvoj
v občini. Zato bomo podprli sedanjega župana Tomaža Drolca.
Janez Kimovec, vodja svetniške skupine LNO

Slovenska kmečka zveza
pri SLS ima novo vodstvo
Volilni občni zbor Slovenske kmečke zveze
(SKZ) je bil 3. junija 2010 v Krškem. Ker je
dosedanji predsednik g. Igor Hrovatič postal direktor Kmetijsko gozdarske zbornice, se je s tem izrazila želja, da se izvoli nov predsednik
SKZ ter tudi novi ostali organi, ki delujejo v SKZ.
Za predsednika oz. predsednico SKZ je bila izvoljena naša rojakinja ga.
Mihaela Logar iz Vodic. V izvršni odbor SKZ je bil izvoljen tudi Kamničan g. Jože Romšak. V nadzorni odbor pa sem bil izvoljen Franc Petrič.
Novi predsednici SKZ čestitamo ob izvolitvi ter ji želimo kar največ
uspeha pri vodenju zveze. Upamo, da bo žela vsaj takšne sadove, kot jih
je žel prvi predsednik SKZ g. Ivan Oman. Kot veste, je bila SKZ prva
slovenska demokratična politična stranka ustanovljena po drugi svetovni vojni in se je po nekaj letih preimenovala v Slovensko ljudsko stranko.
SKZ pa še vedno deluje aktivno pod njenim okriljem.
Podpredsednik OO SLS Komenda, Franc Petrič

Nestrankarska lista

Somišljeniki liste TRN smo se v zadnjem mesecu dobili dvakrat. Prvič smo z minuto molka
žalostno počastili veliko izgubo v naših vrstah.
Poslovili smo se od Baldomira Kremžarja,
velikega človeka, vseskozi prisotnega in dejavnega, ko je šlo v Komendi za TURIZEM, REKREACIJO IN NAPREDEK. Kot ustanovni član
Turističnega društva je vedno veliko pripomogel k razpoznavnosti in
pomenu našega kraja.
Člani liste smo potrdili Jožico Uršič za pooblaščeno predstavnico liste
TRN do konca tega mandata.
Delati in razmišljati pa je treba naprej. Zbrali smo se somišljeniki;
ljudje, ki se ne želimo podrejati strankarski disciplini, ki želimo stvari
povedati tako, kot mislimo. Prijatelji liste TRN bomo delo nadaljevali
tudi v naslednjem mandatu. Nestrankarsko se bomo trudili za napredek
vseh in vsakega posebej v Občini Komenda. Verjamemo, da bo lista
TRN uspešno sklenila še naslednji štiriletni mandat. Delali bomo v
imenu naših članov, v dobro vseh občanov Komende in ljudi, ki v Komendo radi prihajajo na obisk.
Ideje so dobre in v okviru dosedanjega delovanja bomo seveda podprli našega starega - novega župana Tomaža Drolca.
Katja Tabernik, za listo TRN
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Uveden bo nov način zbiranja odpadkov
Spoštovani občani Komende!
Z veseljem ugotavljamo, da se vas vedno več
zaveda, kako pomembno je, da z odpadki ravnamo pravilno in odgovorno. Vsako leto na
zbiralnicah ločenih frakcij (»ekoloških otokih«) odložite vedno več odpadkov, kar je
razvidno iz priloženega grafa. Tudi količine
zbranih kosovnih in nevarnih odpadkov ter
drugih ločenih frakcij odpadkov, ki jih sprejemamo v zbirnem centru Suhadole, iz leta v leto
naraščajo.
Ker želimo količine ločenih frakcij odpadkov, ki so primerni za predelavo ter ponovno
uporabo, še povečati ter posledično zmanjšati
količine odpadkov, ki so namenjeni odlaganju
na odlagališču, bomo v dogovoru z Občino
Komenda obstoječi sistem ločenega zbiranja
odpadkov nadgradili.
Z junijem 2010 tako pričenjamo na celotnem območju občine Komenda uvajati pomembno novost – ločeno zbiranje odpadne
embalaže po sistemu »od vrat do vrat«. To
pomeni, da boste gospodinjstva poleg dosedanjega oddajanja odpadne embalaže na zbiralnicah ločenih frakcij odpadkov (»ekoloških otokih«) oddajala odpadno embalažo tudi na
svojem odjemnem mestu. V ta namen boste
vsa gospodinjstva poleg že obstoječe črne posode za ostanek komunalnih odpadkov prejela
dodatno 240 L posodo (večstanovanjske
stavbe 1100 L posodo) z rumenim pokrovom
za ločeno zbiranje odpadne embalaže, v katero sodi vsa odpadna embalaža (plastična,
kovinska, kartonska, iz sestavljenih materialov), razen steklena.

VAŠA PISMA

Središče
generacij (3)
Ne dvomiti, celo v znanstvene teorije, bi bilo
vsaj naivno. Zakaj torej odprt, vsestranski
dom-zavod-vrtec ob vodi? V grobem: politično je laže nadaljevati s škodljivo, a donosno urbanizacijo, če v občini poplavnih območij uradno ni (ker »Ocena poplavne
ogroženosti« ni obvezen del obč. prostor.
načrtov, so »pozabili« nanjo - možen kaz.
pregon), če gre za human projekt in (pre)
poceni kmetijsko zemljišče na ravnem, v
»centru«. Nasprotno je organiziranje v zavod
(ustanovitelji; Občina, UPPG, dve društvi)
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V posodo z rumenim
pokrovom sodi:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

odpadna plastična embalaža
plastenke pijač in živil,
plastenke čistil in pralnih sredstev,
plastični kozarci in lončki,
plastične vrečke,
plastična folija,
odpadna kovinska embalaža
pločevinke živil in pijač,
konzerve,
kovinska folija,
odpadna embalaža iz sestavljenih materialov
● tetrapak (od sokov, mleka, jogurtov),
● odpadna papirna in kartonska embalaža
● manjše škatle od živil, čevljev.

V juniju 2010 bo na terenu potekalo
razdeljevanje posod, z julijem
2010 (ko bo območje občine Komenda v celoti opremljeno s posodami) pa bomo pričeli izvajati odvoz
odpadkov po novih frekvencah, in
sicer:
● črno posodo za ostanek komunalnih odpadkov bomo praznili
1-krat na 14 dni,
● posodo z rumenim pokrovom za
odpadno embalažo bomo praznili
1-krat na 14 dni.

● papir → modra posoda na ekološkem
otoku,
● kartonska embalaža večjega formata
→ modra posoda na ekološkem otoku,
● steklena embalaža → zelena posoda na
ekološkem posoda,
● plastična embalaža nevarnih snovi ali
njihovih ostankov (motorna olja, barve,
laki…) → akcija zbiranja nevarnih odpadkov,
● kovinske doze pršil (spray) → akcija
zbiranja nevarnih odpadkov,
● kosovni plastični predmeti (polomljeni
plastični stoli, otroške igrače…) → odvoz po naročilu s kuponi,
● katerakoli embalaža z vsebino → izprazniti.

Odvoz odpadkov bo potekal ob enakih terminih kot doslej, le da se bo odvoz črnih posod
in posod z rumenim pokrovom izmenjeval –
sode tedne v letu bomo praznili črne posode,
lihe tedne v letu pa posode z rumenim pokrovom. Z odvozom odpadne embalaže bomo tako pričeli v tednu med 5. in 9. julijem
in nato vsakih 14 dni. Posodo z rumenim pokrovom pripravite na vaše odjemno mesto (na
mesto, kamor sicer pripravite črno posodo za
ostanek komunalnih odpadkov) na dan odvoza do 6. ure zjutraj.
»Ekološki otoki« se bodo kljub uvedbi dodatnih posod ohranili. Tudi odvoz rjavih posod
za biološke odpadke pri gospodinjstvih v večstanovanjskih stavbah, ki so vključena v sistem
zbiranja in odvoza bioloških odpadkov, ostane
nespremenjen.
Glavni cilj novega načina zbiranja komunalnih odpadkov je zmanjšanje količin odloženih
odpadkov na odlagališčih. V skladu z Odlokom
o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini
Komenda (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 04/2006) ste povzročitelji odpadkov

prava začetna izbira, le pri kompleksnih, raznovrstnih projektih je lahko vprašljiva njegova učinkovitost in transparentnost (dotacije,
donacije,…). Tako v startu ni naj-problem
»ekonomija obsega« (število varovancev), ne
gre za farmo. Neprofitnost je floskula.
Najbolj sprejemljiv odgovor na demografske
spremembe (staranje prebivalstva,…), naraščajočo neenakost in revščino, globalizacijo,
zaposlitveno zapostavljenost (ženske, mladi,
starejši, invalidi,…) neučinkovitost uveljavljene pomoči, ekološke probleme,…, je socialno,
družbeno odgovorno podjetje. Ustanovitelji
(deležniki, država in biznis) sledijo širšim potrebam skupnosti in v podjetje vključujejo rizične, ranljive skupine prebivalstva. Dobiček
ne pripada ustanoviteljem, gre ustvarjalcem
(zaposleni za ne/določen čas,…), in se v celoti,
ali v večini (80% in več) reinvestira v razvoj

podjetja. Zakon o gospodarskih družbah bo
treba dopolniti, ali pa sprejeti poseben Zakon o
socialnem podjetništvu. V Sloveniji je prevladujoče javno mnenje skeptično do tega uveljavljenega evropskega gospodarskega modela.
To se bo spremenilo.
Veliko je že narejenega. Imamo Zavod
MSK, raziskavo, zasnovo strategije, zainteresirane (Občina, Inštitut AT, UPPG, društva,
prostovoljci/-ke, potencialno zaposleni/-e in
uporabniki/-ce,..), posluh države in kapitala
(naročniki). Javno mnenje ni bilo nikoli velik
problem, niso spet na delu neke ’temne sile’.
Poleg primerne arhitekture (ob potresu je steklen atrij smrtna past…) potrebujemo perspektivno lokacijo ter uspešne produkte in storitve
(apartmaje za premožne upokojence, negovalni
sanatorij, kongresni, medicinski turizem, gostinsko ponudbo,…). Podjetje in zavod bi

V posodo z rumenim
pokrovom ne sodi:
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na območju občine Komenda

Uvedba nove dejavnosti ne bo vplivala na
višino mesečnih stroškov!
Dodatne informacije o zbiranju in ločevanju
odpadkov lahko najdete na naši spletni strani
www.publicus.si ali pa pokličete na telefon
01/723 82 42 ali 01/561 17 10.

Koliþine loþeno zbranih frakcij na ekoloških otokih
v obþini Komenda

Masa (t)

dolžni ločevati odpadke na izvoru, zato vse
občane Komende vljudno prosimo za sodelovanje in dosledno upoštevanje navodil glede
ločevanja odpadkov. Le pravilno ločene odpadke lahko predamo v nadaljnjo obdelavo in
ponovno uporabo. V črno posodo za ostanek
komunalnih odpadkov pa se odlagajo samo še
tisti odpadki, ki jih ni mogoče reciklirati in so
primerni le za odlaganje na odlagališču.
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Pranja posod za odpadke
Na tem mestu vam želimo ponuditi še
storitev pranja posod za odpadke. Zaradi odlaganja odpadkov v posodo za odpadke prihaja predvsem v toplejših mesecih do neprijetnega vonja, ostanki
odpadkov na dnu posode pa so tudi pravo
leglo bakterij. Pranje posod vsaj 1x letno
je tako več kot zaželjeno, vendar pa, glede
na to, da sedanja cena storitev javne službe
ravnanja z odpadki ne vključuje tega
stroška, lahko to storitev opravimo le na
podlagi vašega naročila in gre torej za
plačljivo storitev.
● Strošek pranja posod je odvisen od velikosti posod, in sicer:
● posode prostornine 60 - 240 L: 7,60 €/
posodo,
● posode prostornine 770 in 1100 L:
12,00 €/posodo.
V ceni je že vključen DDV.

ustvarjala sinergijo. Pocenimo državo (občino), izboljšajmo javni servis, trg dela in vzpostavimo ljudem bolj prijazno okolje.
Skupni imenovalec dobre prakse naj ne bo
brezobzirna želja po zaslužku in življenje,
vrednote merjene skozi denar. Bo to prihodnost
Komendskega? Gotovo potrebujemo materialno podlago za zadovoljitev potreb, a bolj kot to
je pomembna etika (odgovornost do sočloveka,
družine, družbe, drugih bitij, do okolja), načela, duhovna kultura. To povezuje vsako civilizirano družbo, nas učloveči, daje smisel in
prinaša trajni napredek.
Stane Močnik

Zastave v vetru
Ob prazniku, zlasti, če je to največji državni
praznik, zelo polepšajo podobo kraja izobešene

državne zastave. Zastave na ta praznični dan
izobesimo na pročelje svojih domov. Plapolanje zastav v lepem sončnem vremenu nam je
občanom v veselje in ponos. Ob zadnjem državnem prazniku (25.6.2009), na ta dan slavimo ustanovitev slovenske države, pa je žal na
cestnih svetilkah v Suhadolah, ki jih je 39, od
tega ima 28 drogov cevne nastavke za pritrditev treh zastav na enem drogu in bi torej lahko
obesili 84 zastav, visela ena (1) državna zastava
in ena (1) občinska zastava. Ob tem ne ravno
razveseljivem dejstvu si občani smemo zastaviti kar nekaj vprašanj:
1. ali so bili načrtovalci javne razsvetljave
v vasi preveč razsipni, znano je, da v Sloveniji porabimo enkrat več sredstev za javno
razsvetljavo v vasi, kot je to v EU, še bolj pa
bode v oči neprimerljivo razmerje med stroški za javno razsvetljavo in stroški za okrasi-

2009
Čiščenje posod poteka na način, da se najprej
s smetarskim vozilom posoda izprazni, takoj
za njim pa se pripelje vozilo za pranje posod,
ki z vodo, kateri je dodan detergent in dezinfekcijsko sredstvo, pod visokim pritiskom in
pri povišani temperaturi odstrani ostanke odpadkov v notranjosti in na zunanji površini
posode.
V kolikor želite naročiti pranje posod za
odpadke lahko le-to sporočite po pošti na naslov Publicus, d.o.o., Ljubljana, Vodovodna
cesta 97, 1000 Ljubljana ali po elektronski
pošti na naslov info@publicus.si.
Pranje posod bo izvedeno, ko bo zbranih
dovolj naročil, ki bodo opravičila vzpostavitev
krožne vožnje (8 ur) za pranje posod.
Lepe poletne dni vam želi

tev vasi z zastavami,
2. ali je odnos občinske uprave do državnih
simbolov tako malomaren, da smatrajo za
nepotrebno obešanje zastav za državni praznik in
3. ali je občina Komenda tako revna, da ne
premore stroškov za nakup zastav.
To zadnje gotovo ne bo držalo, saj je občinski proračun tako velik, lahko bi rekli ogromen
in bi stroške za nakup zastav zanesljivo zmogel.
Tudi občani nismo ravno angelčki pri izobešanju zastav ob državnem prazniku. Namesto
za zgled, nam je občina v potuho. Na državni
praznik je po vaseh izobešenih zastav le za
vzorec, kot da bi se svoje države sramovali, ali
pa kakor da nam ni potrebna.
11. 6. 2010 - Manca Pibernik
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Občinsko gasilsko tekmovanje v Kamniku
Pokal Občine Komenda spet ekipam PGD Komenda
Gasilski zvezi Kamnik in Komenda sta prvo
soboto in nedeljo v juniju pripravili občinsko
tekmovanje gasilcev na športnem igrišču v
Mekinjah. V različnih kategorijah se je v dveh
dneh merilo na tekmovanju prek tisoč gasilk in
gasilcev v 123 ekipah. Iz GZ Komenda se je
tekmovanja udeležilo 26 ekip in sicer iz PGD
Komenda 11, PGD Moste 8 in PGD Križ 7.
Gasilci Gasilske zveze Komenda so bili tudi
tokrat uspešni. V soboto, 5. junija, so pri pionirkah in mladinkah zmagale Komendčanke,
pred pionirkami iz Most in Križa, pri mladinkah pa prav tako Komendčanke pred mladimi
iz Most. Pri pionirjih so bili najboljši Križani
pred mladimi iz Most in Komende, pri mladincih pa prva ekipa iz Most pred Komendčani in
Križani ter drugo ekipo iz Most. Med starejšimi
gasilci (veterani) pa so zmagali člani iz Komende pred Križani in Mošani, med veterankami pa so dobile pokal Komendčanke.
Precej vroče, tako zaradi vremena kot zaradi
tekmovanj, je bilo potem tudi v nedeljo, 6. junija, ko so tekmovale članice in člani. Med
članicami A je bila najboljša ekipa Komende
pred ekipama Most in Križa, pri članicah B pa
ekipa Komenda. Pri članih pa je bila prva ekipa
Moste 2, pri članih B pa ekipa iz PGD Križ.
Pokal občine Komenda so osvojile ekipe iz
PGD Komenda, pred PGD Moste in PGD Križ.
Najbolj zaslužne zanj so bile ženske, saj so
prav v vseh kategorijah zmagale. Še posebna
pohvala velja našim članicam A (dekleta od 16
do 30 let), ki so med vsemi ekipami iz naše
zveze dosegle najboljši rezultat vaje. Lepo bi
bilo, da bi se njihove vneme nalezla tudi kakšna
ekipa fantov. Pohvala pa tudi starejšim gasilkam, ki se bile edine na tekmovanju obeh zvez.
Seveda pa so k zmagi veliko prispevali tudi
naši mladi gasilci in gasilke.
Mihaela Poglajen, A. Ž.

Ekipe vseh treh društev (Komenda, Križ, Moste) so uspešno zastopale GZ Komenda na skupnem tekmovanju, ki je bilo tokrat v Mekinjah.

Komendske veteranke so bile edine na letošnjem tekmovanju med 123 ekipami iz obeh
gasilskih zvez. Na sliki: Vodji ekipe Erni Sršen
je pokal v soboto, 5. junija, izročil župan občine Komenda Tomaž Drolec; prvi z leve: predsednik GZ Komenda Jože Sušnik.

Med najboljšimi v nedeljo, 6. junija, pa so bili
tokrat spet gasilci iz PGD Komenda, ki so
osvojili tudi pokal Občine Komenda. Iz rok
predsednika GZ Komenda Jožeta Sušnika
(drugi z leve) in poveljnika GZ Komenda Draga
Potokarja (prvi z leve) ga je prevzel poveljnik
PGD Komenda Slavko Poglajen.

Pokal Loka

Najboljši na sobotnem tekmovanju iz Gasilske zveze Komenda

Gasilski mladinski nogomet
PGD Nevlje (GZ Kamnik) je v soboto, 12. junija, organiziralo že 5. gasilski nogometni turnir gasilske mladine gasilskih zvez Komende
in Kamnika. Mladinke PGD Komenda so
osvojile srebrno medaljo, pionirji pa so zaradi
poškodbe predali tekmo za bronasto medaljo.
Mihaela Poglajen
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Potem ko so članice A PGD Komenda na občinskem gasilskem tekmovanju močno zmagale, so se odločile, da se udeležijo gasilskega
tekmovanja za pokal Loke pri Mengšu. Čeprav
redno trenirajo šele nekaj mesecev, so med
ekipami, ki so sodelovale tudi na olimpiadi,
zmagale. Osvojile so pokal, za eno leto pa so
domov prinesle tudi prehodni pokal. Ekipo sestavljajo Anja Jenko, Veronika Vode, Simona
Spruk, Nuša Slabajna, Katja Ravnikar, Nataša
Žibert, Patricija Kern, Tadeja Lončar in tokrat
Mihaela Poglajen. Čestitke seveda tudi mentorjema Dragu Potkarju in Alešu Lončarju.
Mihaela Poglajen
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SOŽITJE GENERACIJ
Breznikov dom na Križu, 11. junija 2010 - Slovesnost ob petletnem delovanju Medgeneracijskega
društva za kakovostno starost Komenda

Slovesen začetek prireditve z nastopom kadetinj Twirling in mažoretnega kluba Komenda

Osrednji dogodek prireditve je bila podelitev
diplom najprej osemnajstim medgeneracijskim
družabnicam, ki so končale enoletno izobraževanje za druženje s starim človekom pod
vodstvom prof. dr. Jožeta Ramovša, potem pa
še sedmim voditeljicam medgeneracijskih
skupin. Diplome je podelil prof. dr. Jože Ramovš. Prejele pa so jih naslednje medgeneracijske družabnice: Slavi Gantar, Petra Dobnikar, Sabina Kremžar Pančur, Nina Kremžar,
Katja Klimeš, Meta Peterlin, Danica Z mrzlikar,
Marinka Boroša, Milena Petek, Zora Pibernik,
Enika Jeraj, Marjana Grošelj, Nina Avguštin,
Jožica Zorman, Vida Barle, Marija Smolej,
Viktorija Sodnik in Nataša Brezovšček. Usposabljanje za voditeljice medgeneracijskih skupin pa so uspešno zaključile: Danica Zmrzlikar,
Sabina Kremžar Pančur, Meta Peterlin, Ana
Remše, Vida Barle, Marija Smolej in Zora Pibernik
Sledila je predstavitev delovanja petih medgeneracijskih skupin, ki se srečujejo enkrat
tedensko:

Dragi bralci! Ker vas o delu društva redno obveščamo v lokalnem časopisu, bi rada navedla
le nekaj poudarkov oziroma načel, ki omogočajo kakovostno staranje, osebno medgeneracijsko družabništvo in uspešnost vseh programov v lokalni medgeneracijski socialni mreži.
● Starost je enako smiselno obdobje življenja, kakor sta mladost in srednja leta.
● Sodelujemo prostovoljsko po osebni odločitvi.
● Vse tri generacije povezujemo v celoto.
● V mreži skrbimo za slogo, vsem drugim
smo naklonjeni.
● Prilagajamo se konkretnim razmeram, saj

Marta in Zora, voditeljici skupine Rosa

je sleherni človek edinstven in enkraten,
tako kot vsaka medgeneracijska skupina,
vsak kraj in vsak dom za stare ljudi.
Na koncu pa se v Medgeneracijskem društvu
za kakovostno starost najlepše zahvaljujemo
PGD Križ, ki nam je velikodušno, brezplačno
dal na voljo Breznikov dom, potem trenerki,
staršem in dekletom Twirling in mažoretnega
kluba, skavtom in njihovim staršem in pa
osnovnošolskim instrumentalistom s starši.
Vsem se priporočamo za sodelovanje tudi v
prihodnje ob podobnih priložnostih.
Besedilo Viktorija Drolec, slike Andrej Žalar

Meta, Štefka, Mari in Ana, članice skupine
Zarja, so nam prebrale vsaka svojo pesem

Vida in Marija, voditeljici skupine Odmev
Danica o skupini Socvetje

Mojca, Julči in Slavka so predstavile skupino
Sožitnice

Volčiči – najmlajša skupina skavtov, so zaigrali domiselno igrico.

Mladi glasbeniki iz naše osnovne šole.
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Vesela srečanja s križpotji
Med številnimi prazničnimi majskimi oziroma spomladanskimi prireditvami, obarvanimi s koncem
šolskega leta, so bile tradicionalna šolska veselica pri šoli v Mostah, predstavitveni pregled mažoret
in valeta devetošolcev.

Odkar je Komenda občina, in letos je bilo to že
enajstič, so zadnja leta praznovanja s prireditvami vse bogatejša. Sicer pa, kako tudi ne, saj
smo prav ob letošnjem praznovanju občinskega praznika ugotovili, da je v občini kar 49
različnih društev in klubov. Torej za debel
mesec in pol, če bi bila vsak dan samo ena
prireditev. No, tako »hudo« seveda ni bilo. Bil
pa bi župan s svojimi sodelavci marsikatere večje, ali komendski podobne občine, lahko
še posebno zadovoljen, da se
mu toliko dogaja. In tudi župan
komendske občine tega ne
skriva.
Po majskih prireditvah s
prazničnim poudarkom je najprej tudi letos posebej izstopala letošnja Šolska veselica
pred koncem šolskega leta.
Toliko različnih dogajanj, kot
jih pripravijo na tej prireditvi,
ki je, mimogrede, tudi zato nedosegljivi zgled drugim šolam
po Sloveniji, ne najdeš na še
tako veliki veselici. Morda je
za novinarski pogled tudi zato veselica pri šoli
v Mostah izredno zahtevna. Predstaviti in povedati vse, kar se je dogajalo in obeleževalo
veselo razpoloženje tisto sončno dopoldne v
soboto, 29. maja, od 9. do 12.30, enostavno ne
gre. To je pač treba doživeti. Zato naj bo tudi
ugotovitev za vse, ki bi radi videli in doživeli
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veselico, ki ji ni para: Pridite tisto
soboto na prelomu maja z junijem
prihodnje leto pred šolo v Moste.
»Letos je bila rdeča nit vseh prireditev Stari ljudski običaji. Priprave
so se začele februarja, ko se je v
upravnem odboru šolskega sklada,
ki mu predseduje Helene Drolc (trije
učitelji in štirje starši) izoblikovala
tudi ideja. Sledili so potem pripravljalni sestanki s starši, učitelji,
nadgrajevanja idej, zamisli, predlogov…,« je povedala ravnateljica
šole Komenda Moste Mira Rek, ki
nam je zaupala, da so na tokratni že tretji veselici zbrali prek 4500 evrov. Denar bodo namenili šolskemu skladu za pomoč socialno šibkim, za obogatitev šolske knjižnice s knjigami,
za športno opremo in nadstandardne dejavnosti.
In kaj vse so na primer včasih znali in poče-

li? Delali so punčke iz cunj, pekli miške, pritrkovali, delali lectova srca, papirnate rože, se
igrali s klobuki, oblikovali glino, delali šrange
na ohcetih, točili med, izdelovali milo z medom, sladoled z medom, delali krtače, izdelovali čipke, metali podkve, vlekli vrv, občudovali folklorne plesalce, plesali, imeli
najrazličnejša kmečka opravila…
Vse to in še več so prikazali na letošnji veselici. Iskrena čestitka vsem.
•••
Druga prireditev, ki je navdušila obiskovalce športne dvorane, je bila naslednjo soboto, 5. junija, z naslovom
S palico do sonca. Bila je celovit prikaz dela, učenja, vaj, nastopov in
uspehov. V skoraj poldrugo uro dolgem programu z zaključkom pred
dvorano so članice Twirling in mažoretnega kluba Komenda prikazale
vse tisto, kar jih je na desetem držav-

nem prvenstvu letos v Benediktu med 28 društvi
s prek tisoč tekmovalci uvrstilo med zlata dekleta in jih poneslo »S palico do sonca. Skratka,
občina Komenda je na dekleta lahko zares ponosna in z njimi Bogata z veliko začetnico.
•••

Mozaik številnih prireditev in dogajanj pa je v
ponedeljek, 14. junija, obogatila tudi letošnja valeta. 53 devetošolk in devetošolcev A in
B razreda je zaplesalo četvorko, s petjem, z glasbo in s pripovedmi pa predstavilo delo in
tiste, ki so jim ga dajali za bodočo pot v življenje. Zahvalili
so se jim - učiteljem in staršem
in »mlečnozobim« leto mlajšim dali ključ, da bodo z njim
lahko spoznali, kaj po devetih
letih je in pomeni Valeta.
Najboljši - Urška Kogovšek (Komenda), Irinej Papuga
(Komenda) in Pia Prezelj
(Križ) so dobili priznanje in
čestitko župana Tomaža Drolca, Polona Zupančič (Križ), Magdalena Rode
(Križ) in Anja Tišler (Klanec) pa za uspešno
in prizadevno delo v osnovni šoli priznanja in
knjižne nagrade ravnateljice Mire Rek.
ČESTITKA VSEM in SREČNO NA JUTRIŠNJIH POTEH.
Andrej Žalar
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Ščetkarstvo in krtačarstvo na Komendskem

Ščetkarstvo Rebolj »P'r Jurk«
»Industrija jih ni mogla premagati« so zapisali
v Delavcu v članku leta 1996. leta, za eno
najstarejših obrti na našem področju. Po zapisih Kamniškega zbornika celo starejša obrt kot
je lončarstvo. Država je že v 18. stoletju spodbujala in pospeševala obrtno in industrijsko
proizvodnjo. Na bivšem Kranjskem so bile
obrti predvsem pletnarstvo, suknjarstvo, čipkarstvo celo sviloprejstvo. V Aplenci smo že
opisovali slamnikarsko obrt, ki je bila najbolj
značilna za bivši Kamniški okraj in se je razvila prav v tem času.
Časovnih zapisov o začetkih ščetkarske dejavnosti skoro ni zaslediti. Nekaj kronike je
zbral dekan Viktorijan Demšar. Za izčrpno
zgodovino te dejavnosti bo treba gradivo še
zbrati. Pri Reboljevih v Mostah je ta dejavnost
sigurno že vsaj 140 let. Obrt je odprl Alojz
Rebolj, prapraded sedanjega nosilca obrti
Draga Rebolja. Lahko rečemo, da se domači s
ponosom veselijo lepega jubileja, saj so s
strokovnostjo in trdim delom kljubovali z neusmiljeno industrijsko konkurenco toliko let.
Reboljevi so se znali prilagoditi trgu in času,
tako da sedaj že peti rod vztraja v tej potrebni
panogi vsakdanjega življenja. Ščetkarsko tradicijo nadaljujejo v sodobno organizirani proizvodnji domače delavnice, zgrajene ob domačiji, kjer se je obrt pričela. Lepo urejena, že
skoraj muzejska hiša, je prijetno zavetišče domačih in prijateljev.

Reboljeva hiša v kateri ja pred 140. leti stekla
obrt ŠČETARSTVO
Stari oče se je s krtačami in ščetkami srečeval skoraj celo življenje. Kot otrok v očetovi
delavnici, pozneje kot njegov pomočnik in
potem kot samostojni obrtnik. Vse se je delalo
ročno. Najprej so pripravili leseni del iz bukovega lesa, v deščico zavrtali luknje, kamor so
všivali izbran material-žimo, ščetine ali sirk
Čas je zahteval in prinašal spremembe, sintetični materiali so začeli izpodrivati naravne.
Žlahtnost pa ostaja na strani naravnih materialov. Tudi krtača z leseno, lepo obdelano deščicoje za roko bolj prijetna. Daleč naokoli so
ljudje vedeli da P'r Jurk delajo najbolj kvalitetne ribarice.
Enaka zgodba, samo da se odvija vedno hitreje in hitreje, spremlja očeta Draga Rebolja
in sina mlajšega Draga - Dragca. Včasih, ko so
njegovi predniki ustanovili in delali v tej delavnici, je bilo ščetkarstvo tipična rokodelska

dejavnost. Vsi izdelki so se izdelovali izključno ročno. Čas je narekoval navade in potrebe
ljudi, zahteve so se povečevale in širile. Razvoj
je terjal industrijsko izdelavo, spreminjal se je
način in uporaba materialov. Danes že v veliki
meri nadomeščajo umetni materiali naravne
surovine. Oče in sin se ponosno in hvaležnostjo
spominjata svojih prednikov, s tradicijo in
ugledom, ki se hiše vseskozi drži. To je pogoj;
obdržali so se, čeprav so bili včasih v delavnici
zaposleni še štirje delavci. Danes njihovo delo
nadomestijo stroji. Seveda to pomeni, da je
potrebno nenehno razvijati nove izdelke, vse
bolj zahtevne, kakršne povečini išče industrija.
Tako izdelujejo in obnavljajo vse vrste specialne strojne ščetke za industrijo, trgovino in obrt.
Veliko znanja, spretnosti in ne nazadnje iznajdljivosti je potrebno za vsak izdelek. Ljudje pa
kljub silnemu napredku tehnike še vedno potrebujejo te ali one klasične krtače in ščetkarske
izdelke za različne namene. Ni ga boljšega kot
ročna ščetka za prekrtačenje in čiščenje konjskega hrbta in nog.
Konjereja in konjeništvo pa je druga, včasih
morda prva ljubezen cele Reboljeve družine z
mamo Maro na čelu. S konjem se pogovarjamo, ga božamo, z roko in krtačo ga crklamo in
tako z nego vzpostavljamo pravi prijateljski
odnos. Žival to čuti in nam bogato vrača.
Pa še so ljubezni in strasti v družini Rebolj.
Spoštovanje in nega starega. Vsi moški člani
družine so člani društva »Stari traktor«. To pa
je že druga zgodba, potrebna posebne obravnave. Lahko se le vprašam, koliko ur je dolg dan
»P'r Jurk«.
O izdelovanju krtač sem se pogovarjala tudi
z Jožetom Kernom–Nemčevim Jožetom s
Klanca. Ko je bil še otrok, je bila njegova
družina močno vpeta v delo s krtačami. Pri
Nemčevih so krtače delali mama, teta Micka,
Francka in Tilka in otroci. Vsi so delali za
druge; za Jernejeve iz Most in za Žnidarja s
Podboršta. S Klanca so veliko delale tudi
Klenkajeva dekleta, Franca, Cila in druge. S
krtačami so si ustvarjali skromno preživetje tudi P'r Klin'c (Badalič). Pri Cunarju - Završnik
pa so v glavnem delali deščice. Izdelke se vozili v Šmarco in k Makslnu s kolesom.
Pripomočki so bili skromni, v klopi so imeli
zavrtane luknje, na njih pa »cveke-drakslane
štifte«. Okoli njih so navijali žico. Nemčeva
Francka, ki se je kasneje preselila v Kranj in
tam delala v »Žimopreji«, je celo dobila nagrado kot najbolj spretna in urna delavka. Jurjeva
Tončka je začela delati kot otrok, nadaljevala
celo življenje in tudi ko je bila že upokojena.
Največ delavcev je bilo s Podboršta, Gmajnice
in z Mlake. Vse vrste krtač so delali tudi »P'r
Andrejevc« v Mostah. Krtače za prekrtačit
obleko pa so se začele delat P'r Svetel, kasneje v Slogi. Ideja, da bi se v Mostah uredil muzej
Ščetkarstva ni osamljena. Obrt se je hitro širila
tudi na Brnik »P'r Smolet«. Tu obrti ni več.

Prve so se delale šmirarce za mazat čevlje,
potem blatarce in ribarce. Omela so se začela
delati po drugi vojni. Nekateri so kasneje pričeli z izdelavo copat.
V Kamniškem zborniku iz leta 1998 je urednik Janez Humar zapisal »Reboljevim za prijazno pomoč in sodelovanje pri zbiranju gradiva o moščanskem ščetkarstvu velika hvala«.
Ta zanimiva in zahtevna obrt je opisana kar na
osmih straneh, kar dokazuje pomembnost Komendskih obrtnikov. Nekaj gradiva sem črpala
tudi iz omenjenega prispevka, med pogovorom
z ljudmi pa sem se mnogo naučila. Upam, da
bodo te korenine v Mostah in celi Komendi še
dolgo kljubovale globalizmu.
Katja Tabernik

Češnje
Sestavine: ½ kg sladkorja, 1 dcl vode, 1 kg jabolk, 1 kos višnjev ekstrakt
Sladkor skuhamo v vodi, dokler se ne raztopi in zapeni. Dodamo naribana jabolka in kuhamo, dokler sok ne izpari in masa postane
želatinasta ter se začne dušiti. Dodamo ekstrakt
in dobro zmešamo. Barva naj se dobro in enakomerno porazdeli po masi. Le-to ohladimo in
jo z mokrimi rokami oblikujemo v primerno
velike češnje. Povaljamo jih v kristalnem
sladkorju. Po dve skupaj spojimo s parom iglic
bora.
Kratko, enostavno zabavno in dobro. Dober
tek.
Katja Tabernik
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Kitajska pravljica, 2. del
Od 24. aprila do 3. maja
nadaljevanje iz prejšnje številke
Vodometi in dvigovanje vode po taktih glasbe,
evropske glasbe. Nekaj podobnega kot v Salzburgu, vendar bistveno večje. V različnih barvah, na ogromnih površinah, z množico občudovalcev. Mesta, drevje, je okrašeno tudi
spomladi. Z dreves padajo solzice, drevesa so
novoletno okrašena, prav tako stavbe. Malo
več tega je tudi zaradi Expoja, ki je bil odprt 1.
maja. Prvi dan si ga je ogledalo 100.000 obiskovalcev, karte so bile prve širi dni razprodane, Kitajci v Šanghaju so imeli 5 dni »kolektivnega« dopusta. Vse je bilo podrejeno
obiskovalcem.
Shangjhaj ima nekaj milijonov več prebivalcev kot Peking. Xian jih ima samo osem milijonov, Suzhou (vzhodne Benetke) pa sedem
milijonov. Poslovni center Kitajske je prepleten z avtocestami, avenijami, visoke zgradbe
kot v New Yorku, Parizu (La Defense). Promet
se mi ni zdel kaotičen. Vozni park je nekaj
boljši kot v Ljubljani. Parkirni prostor (v garaži pod zgradbo) stane 50.000,00 €. Na Bundu
so snemali agenta 007, to je lokacija, ki jo je
potrebno videti. Prav tako stolpnico Odpirač
(za pivo – recimo). V Šanghaju smo se srečali
z družino Petrov. Z Romanom sva se spoznala
pri nogometu. Po 10.000, 00 din (rdeče barve)
sem mlade nogometaše kupoval od pokojnega
Bilija. Mlade, talentirane in ambiciozne Dupličane. Eden od njih je bil Roman, ki je na Kitajskem spoznal Feiyang, si ustvaril družino
(Marcel, Eric) in svojo trgovsko družbo. Prijetno druženje v francoski koncesiji, v bavarski
pivnici, v njegovem stanovanju (24 nadstropje), v parku, v stanovanjski soseski in pri
odlični kitajski hrani v trinadstropni kitajski
restavraciji.
Hrana, kitajska, tajska, po provincah, je
odlična. S palčkami se navadiš jesti kar hitro.
Malo starejši, manj okretni, potrebujemo morda nekaj minut več, potem pa kar gre. Ni samo
riž, meso je raznovrstno: piščance, govedina,
prašič. Sladic je nekaj manj. Na tržnici ponujajo žuželke, škorpijone, miške, hobotnice, podgane, kače. Skoraj vse živali sva z ženo poskusila in jedla. Najbolj všeč so mi bili škorpijoni,
odličen okus imajo. Pa tudi s sladkorjem obliti
sadeži na palici so bili vredni nakupa. Jagode
imajo celo okus. Ne tako kot pri nas, sadež
rdeče barve, brez vonja in okusa. Njihovo pivo
je dobrega okusa, blizu Uniona. Cene so različne. Tako kot pri nas.
Svila in svilena pot sta vezana na Benečana
Marka Pola. Svilene blagovnice, prodajalne
fakeov pač ne. Marko Polo je iz Benetk do
Suzhoua (manj kot 100 km od Šanghaja) plul 4
leta. Načrtoval je, da bo ostal leto dni. Leto dni
je pomenilo 19 let in ko se je vrnil domov in
povedal, kje je bil, kaj je dela, kaj je videl, so
ga takoj zaprli. V tistih časih tudi v Italiji niso
več zažigali, tako da se je grmadi izognil. Verjeli mu niso nič, manj kot nič. Mesece so potre-
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bovali, da jim je dopovedal lastno
zgodbo. Tako je še danes in tako
bo verjetno vedno. Z zgodbami.
Marko je iz mesta obrtnikov,
umetnikov in proizvajalcev svile
naredil kitajske Benetke. Uspelo
mu je. Vredno ogleda, ampak
kot fake.
Bojazen, da pridejo Kitajci v
staro damo, v Evropo. Ne. Imajo
preveč izgrajenih in praznih
stolpnic. V Evropi bi morali bistveno manj delati, iz komunističnega kapitalizma (kitajskega)
bi se selili v evropski do potankosti regulirani socialdemokratski kapitalizem. Končno sem razumel misel in delo dr. Slavoja
Žižka, predavatelja na Expu v
Šanghaju. Pravi kapitalizem, ki
ga tako vztrajno iščejo evropski
filozofi, je pravzaprav na Kitajskem, čeprav ga, najbolj ta pravi
kapitalizem, na veliko, v arabske
države (z našo pomočjo), »prodajajo« in vsiljujejo Američani.
Po Expu sodeč ima Kitajska še
eno veliko zgodbo. Ptičjemu gnezdu (olimpiada) se je pridružila sodobna arhitektura iz vseh
držav sveta (expo). Turistični artikel za priho-

dnje popotovanje, za popotnike, ki vam je Kitajska ena od naslednjih destinacij.
mag. Stanislav Zarnik

Brezplačna
plakatna mesta
med volilno
kampanijo
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Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Ur.list RS, št. 79/99,
124/00,79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP,
14/07-ZSPDPO, 109/08 IN 49/09) in 16. člena Statuta občine Komenda
(Uradne objave GOK, št. 02/09-UPB1) je Občinski svet Občine Komenda na 32. seji, dne 17. junija 2010 sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA
O PRORAČUNU OBČINE KOMENDA ZA LETO 2010
1. člen
V Odloku o proračunu občine Komenda za leto 2010 (Uradne objave
Glasila občine Komenda, št. 02/2010) – v nadaljevanju Odlok, se 2.
člen spremeni tako, da glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih
zneskih :
(v EUR)
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

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

7.917.700
5.310.200
3.135.100
2.675.200
361.200
98.700
2.175.100
173.400
1.000
1.200
347.100
1.652.400
2.122.700
0
2.122.700
0
0
484.800
484.800
9.017.000
1.991.845
417.780

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

Stran
1
2
2
3
3
3
5

66.015
1.403.050
75.000
30.000
2.439.575
54.200
1.161.960
195.758
1.027.657
3.638.100
3.638.100
947.480
233.000
714.480
- 1.099.300

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
55 ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga

0

0

0
0

0

1.400.000
1.400.000
1.400.000
340.000
340.000
340.000
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IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
Stanje sredstev na računih dne 31.12.2009

- 39.300
1.060.000
1.099.300
105.200

Posebni del proračuna je razdeljen na naslednje programske dele: proračunske uporabnike, področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih
proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na
konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt
razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni
strani Občine Komenda.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
2. člen
10. člen Odloka se spremeni tako, da glasi:
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in
odhodkov, ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2010 lahko zadolži do višine 1.400.000 €.

Štev. 5/2010, 30. junij 2010

Na podlagi 30. in 37..a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 100/2005 – UPB1), v skladu s 30. členom Zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 22/2006-UPB2, 70/2006-odločba US), na
podlagi 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 02/2009) je Občinski svet občine Komenda na svoji
32. redni seji dne 17. junija 2010 sprejel naslednji

SKLEP
O POTRDITVI MANDATA
ČLANICI OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOMENDA
1.člen
Občinski svet občine Komenda potrjuje mandat za preostanek mandatne
dobe članici Občinskega sveta občine Komenda
JOŽICI URŠIČ, rojeni: 1.11.1957, stanujoči Mlaka 41,
1218 Komenda.
2. člen
Članico Občinskega sveta občine Komenda se imenuje za
•
Predsednico Odbora za družbene dejavnosti Občinskega
sveta Občine Komenda
•
Članico Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

3. člen
V petem poglavju se doda nov 11. člen, ki glasi:

3. člen
Ta sklep prične veljati s sprejetjem na seji Občinskega sveta občine
Komenda in se objavi v Uradnih objavah Glasila občine Komenda.

» 11. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)

Številka: 041-0014/2006 - 10
Komenda: 17.6.2010

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko zadolži do višine 1.382.150 €.«
4. člen
Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda.
Številka: 410-0002/2010
Datum: 17.6.2010
Župan Občine Komenda
Tomaž DROLEC

Župan Občine Komenda
Tomaž DROLEC

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV – UPB2, Uradni list RS, št. 3/07), Pravilnika o standardih in normativih socialno
varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 61/98, 19/99,
28/99-popr., 127/03, 125/05, 120/05-odl.US, 2/06-popr., 140/06 – neuradno prečiščeno besedilo), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 7/06, 127/06, 8/07),
Odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za plačilo storitev
(Uradne objave GOK, št. 09/07) in 16. člena Statuta Občine Komenda
(Uradne objave GOK, št. 02/09) je Občinski svet Občine Komenda na
svoji 32. seji, dne 17. junija 2010 obravnaval in sprejel

SKLEP
O DOPOLNITVI SKLEPA O VIŠINI CENE POMOČI
NA DOMU
1.člen
V Sklepu o višini cene pomoči na domu (Uradne objave GOK, št. 02/10)
se dopolni besedilo 1. člena tako, da glasi:
»1. člen
Ekonomska cena storitve pomoči na domu znaša za delovne dni 17,17
€ na uro opravljene storitve. Cena storitve pomoči na domu za uporabnika znaša 4,54 € za opravljeno uro storitve.
Ekonomska cena storitve pomoči na domu znaša ob ob sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih 22,32 € na uro opravljene storitve. Cena
storitve pomoči na domu za uporabnika sobotah, nedeljah in dela prostih
dnevih znaša 5,90 € za opravljeno uro storitve.«
2. člen
Ostale določbe Sklepa o višini cene pomoči na domu (Uradne objave
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GOK, št. 02/10), ki se s tem sklepom ne spreminjajo, ostanejo nespremenjene in v veljavi.
3. člen
Ta sklep prične veljat z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine
Komenda, objavi pa se v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda.

•

•
Številka: 014-0003/2009-2
Datum: 17. junij 2010
Župan Občine Komenda
Tomaž DROLEC

•

•
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št.
110/2002 in 64/2004) in 16. člena Statuta Občine Komenda – UPB1
(Uradne objave glasila občine Komenda št.02/2009) je Občinski svet
Občine Komenda na 32. seji dne 15.06.2010 sprejel
SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA
1.člen
S tem sklepom se kot javno dobro ukine na:
•
•
•
•
•

zemljišču parcelna številka 876/2, k.o. Križ, cesta v velikosti
352 m2, vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 739.
zemljišču parcelna številka 875/9, k.o. Križ, cesta v velikosti
110 m2, vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 739.
zemljišču parcelna številka 875/8, k.o. Križ, cesta v velikosti
14 m2, vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 739.
zemljišču parcelna številka 875/7, k.o. Križ, cesta v velikosti
189 m2, vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 739.
zemljišču parcelna številka 876/3, k.o. Križ, cesta v velikosti
360 m2, vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 739.

2.člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega
dobra in postanejo lastnina Občine Komenda.

•
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JAMŠEK NADA, rojena 3.3.1969, stanujoča Moste 103,
1218 Komenda
Za namestnico članice
LAH TAMARA, rojena 14.10.1988, stanujoča Suhadole 2
A, 1218 Komenda
Za članico
GROŠELJ MARJANCA, rojena 27.09.1962, stanujoča
Klanec 47 D, 1218 Komenda
Za namestnico članice
KRIŽMAN MARIJA, rojena 31.8.1945, stanujoča Mlaka
20 A, 1218 Komenda
Za člana
ŽELEZNIK FILIP, rojen 17.04.1941, stanujoč Gora pri
Komendi 23 B, 1218 Komenda
Za namestnika člana
ZUPANČIČ ROK, rojen 3.7.1971, stanujoč Moste 99 H,
1218 Komenda

2. člen
Mandatna doba Občinske volilne komisije traja štiri leta.
3. člen
Sedež Občinske volilne komisije Občine Komenda je: Zajčeva cesta 23,
1218 Komenda.
4. člen
Z dnem sprejetja tega sklepa preneha veljati Sklep o imenovanju občinske volilne komisije občine Komenda št. 040-0002/2006 z dne 15.6.2006
(Uradne objave Glasila občine Komenda. št. 06/2006).
5. člen
Ta sklep prične veljati z dnem sprejetja na seji Občinskega sveta Občine
Komenda in se objavi v Uradnih objavah Glasila občine Komenda.
Številka: 040-0001/2010
Komenda, 17. junij 2010
Župan Občine Komenda
Tomaž DROLEC

3.člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda.
Šifra: 478-0007/2009
Datum:17.6.2010
Župan Občine Komenda
Tomaž DROLEC

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
109/2006-UPB1) in 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave
Glasila občine Komenda, št. 02/2009-UPB1) je občinski svet Občine
Komenda na 32. redni seji dne 17. junija 2010 sprejel

SKLEP O IMENOVANJU OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE
OBČINE KOMENDA
1. člen
V Občinsko volilno komisijo Občine Komenda se imenujejo:
•
Za predsednico: AVBELJ STANISLAVA, rojena
22.3.1952, stanujoča Križ 41, 1218 Komenda
•
Za namestnika predsednice
CIRAJ IZAK MATEJ, rojen 8.10.1980, stanujoč
Gmajnica 93, 1218 Komenda
•
Za članico

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni
list RS, št. 41/07), 5. člena Odloka o oglaševanju v občini Komenda
(Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 04/2006) ter 16. člena
Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila občine Komenda, št.
02/2009) je Občinski svet Občine Komenda na 32. redni seji dne 17.
junija 2010 sprejel
SKLEP O DOLOČITVI NAČINA PLAKATIRANJA
V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE

Brezplačno plakatiranje
1. člen
Vsak organizator volilne kampanje (politična stranka, samostojna lista),
ki sodeluje na lokalnih volitvah na območju občine Komenda, lahko v
času volilne kampanje pridobi na območju občine Komenda brezplačno
1 (eno) plakatno mesto v velikosti 70 x 100 cm (70 cm je širina, 100 cm
je višina) prostora na vsakem od 4-ih rednih plakatnih mest.
2. člen
Brezplačna plakatna mesta bodo razporejena na naslednjih lokacijah:
•
Komenda – pri objektu Kmetijske zadruge na Glavarjevi cesti 63
•
Moste – na trgu v centru naselja (pri Gasilskem domu)
•
Suhadole – na zelenici v bližini cerkve
Križ – ob avtobusni postaji.
•
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Grafični prikaz lokacij brezplačnih plakatnih mest je sestavni del tega
sklepa.

•
•

Glede na velikost panojev za brezplačna plakatna mesta so dimenzije
plakatov lahko le 70 x 100 cm ali 50 x 100 cm.
3. člen
Brezplačno plakatiranje iz prvega člena tega sklepa je dovoljeno le ob
predhodnem pisnem soglasju pristojnega občinskega organa.

•
•
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število izobešenih plakatov z velikostjo oziroma velikost jumbo
panoja,
popolni naslov organizatorja volilne kampanje z odgovorno osebo
organizatorja,
naziv politične stranke oziroma samostojne liste ali samostojnega
kandidata,
številko in datum sklenjene pogodbe o plakatiranju za volilno
kampanjo.

Vse nepopolne vloge bo občinska uprava s sklepom zavrgla.
Vloga za pridobitev soglasja za brezplačno plakatiranje, ki jo lahko
vložijo organizatorji volilne kampanje najkasneje do 35 dneva pred
dnevom volitev na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218
Komenda s pripisom “Lokalne volitve 2010”, mora vsebovati naslednje
podatke:
•
naziv politične stranke oziroma samostojne liste ali samostojnega kandidata
•
popolni naslov organizatorja volilne kampanje
•
popolne podatke odgovorne osebe organizatorja.
Vse nepopolne vloge in vloge, ki bodo prispele po roku iz predhodnega
odstavka tega člena, bo občinska uprava s sklepom zavrgla.

7. člen
(postavljanje panojev)
Organizatorji volilne kampanje lahko ob plačilu uporabe plakatnega
prostora postavijo oglasne panoje maksimalne dimenzije 120 cm X 100
cm in nanje lepijo oziroma nameščajo plakate z volilno propagandnimi
sporočili na vseh javnih površinah in zemljiščih v lasti Občine Komenda
razen na lokacijah iz 2. člena tega sklepa.
Pripravo in postavitev ter vzdrževanje plakatnih panojev ter nameščanje
plakatov zagotavljajo organizatorji sami.
Zaradi varnosti morajo biti panoji obteženi oziroma primerno pritrjeni.

4. člen
Vrstni red izobešenih plakatov na posameznem brezplačnem oglasnem
panoju iz prvega člena tega sklepa se bo vršil na podlagi prejetih vlog
po načelu enakopravnosti.

Pristojni organ Občine Komenda ali Medobčinskega inšpektorata v
primeru neustrezne postavitve plakatnega panoja opozori organizatorja,
ki mora nepravilnost nemudoma odpraviti.

Namestitev, odstranitev in nadomeščanje poškodovanih plakatov, ki so
izobešeni na podlagi 1. člena tega sklepa, izvede občinska uprava.

Vloga za pridobitev soglasja za postavitev oglasnega panoja iz tega
člena, ki jo lahko vložijo organizatorji volilne kampanje najkasneje do
35 dneva pred dnevom volitev na naslov: Občina Komenda, Zajčeva
cesta 23, 1218 Komenda s pripisom “Lokalne volitve 2010-panoji”,
mora vsebovati naslednje podatke:
•
naziv politične stranke oziroma samostojne liste ali samostojnega
kandidata,
•
popolni naslov organizatorja volilne kampanje,
•
popolne podatke odgovorne osebe organizatorja,
•
število postavljenih panojev,
•
lokacije vseh panojev (po možnosti parcelna številka).

Plačljivo plakatiranje oziroma oglaševanje

Za vsak postavljen oglasni pano se plača nadomestilo za uporabo plakatnega prostora v višini 25,00 €.

5. člen
Organizatorji volilne kampanje morajo vse plakate, ki jih nameravajo
izobesiti na brezplačna plakatna mesta na podlagi 1. člena tega sklepa
dostaviti v potrditev Občinski upravi občine Komenda.
Zaradi nadomeščanja poškodovanih plakatov mora vsak organizator
volilne kampanje dostaviti Občinski upravi občine Komenda najmanj
10 plakatov.

6. člen
(plakatiranje)
V času volilne kampanje je dovoljeno tudi dodatno plakatiranje na
ostalih plakatnih mestih, ki jih imajo na območju občine Komenda v
lasti oziroma v upravljanju naslednji oglaševalci:
•
Europlakat d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana
•
Amicus d.o.o., Breznikova ulica 26, 1230 Domžale
•
Metropolis Media d.o.o., Šlandrova ulica 8 B, 1000 Ljubljana
vendar le ob predhodnem pisnem soglasju pristojnega občinskega organa.
Upravljalec oziroma lastnik plakatnega mesta oziroma površine iz
predhodnega odstavka določi višino plačila za plakatiranje na dodatnih
mestih v skladu s svojim cenikom.
Za vsako dodatno plakatiranje mora upravljalec oziroma lastnik plakatnega mesta plačati upravno in komunalno takso v skladu z veljavnimi
predpisi.
Vloga za pridobitev soglasja za plakatiranje iz tega člena, ki jo lahko
vloži lastnik oglasnega prostora najkasneje do 35 dneva pred dnevom
volitev na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda
s pripisom “Lokalne volitve 2010”, mora vsebovati naslednje podatke:
•
ime lastnika oglasnega prostora,
•
lokacija plakatnega prostora,
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Plačilo od uporabe plakatnega prostora iz tega člena je prihodek proračuna Občine Komenda.
Organizatorji volilne kampanje morajo sami najkasneje v 15 dneh po
dnevu volitev odstraniti vse svoje panoje.
8. člen
(transparenti)
Organizatorji volilne kampanje lahko ob plačilu uporabe plakatnega
prostora, v času volilne kampanje zaprosijo za izobešanje transparentov
na drogove, ki so namenjeni za izobešanje transparentov in so na naslednjih lokacijah:
•
nad državno cesto pred naseljem Moste iz smeri Kamnika,
•
v križišču državnih cest pri Kralju v Mostah,
•
nad lokalno cesto v Komendi pri Gasilskem domu,
•
ob lokalni cesti (Kranjska pot) pri odcepu od državne ceste Mengeš-Kranj.
Na vsakem od navedenih lokacij je mogoče istočasno izobesiti največ
po dva transparenta.
Izobešanje transparentov iz prvega odstavka tega člena je dovoljeno le
ob predhodnem pisnem soglasju pristojnega občinskega organa.
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Vloga za pridobitev soglasja za postavitev transparenta, ki jo lahko
vložijo organizatorji volilne kampanje najkasneje do 35 dneva pred
dnevom volitev na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218
Komenda s pripisom “Lokalne volitve 2010-transparent”, mora vsebovati naslednje podatke:
•
naziv politične stranke oziroma samostojne liste ali samostojnega
kandidata,
•
popolni naslov organizatorja volilne kampanje,
•
popolne podatke odgovorne osebe organizatorja,
•
število postavljenih transparentov.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave GOK, št.
02/09-UPB1) in določil Pogodbe o upravljanju in vzdrževanju Športne
dvorane Komenda, Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, Komenda, objavlja

Vse nepopolne vloge in vloge, ki bodo prispele po roku iz predhodnega
odstavka tega člena, bo občinska uprava s sklepom zavrgla.

1. Termini za najem 1/3, 2/3 ali 3/3 Športne dvorane Komenda, za šolsko
leto 2010/2011 (september 2010 – junij 2011), so naslednji:

Za vsak postavljen transparent se plača nadomestilo za uporabo plakatnega prostora v višini 65,00 € in dejanski stroški izobešanja, ki ga lahko
opravi le pooblaščeni samostojni podjetnik Stanislav Vodlan s.p., Suhadole 21, 1218 Komenda v višini 100,00 €.

● za športne klube in društva v občini Komenda, rekreativne skupine
in ostale zainteresirane: od ponedeljka do petka, od 16.00 do 23.00
ure;
● za tekme, turnirje, različna tekmovanja in po potrebi za prireditve
(kulturne, zabavne ipd.): sobote in nedelje.

Plačilo od uporabe plakatnega prostora iz tega člena je prihodek proračuna Občine Komenda.
Lokacije izobešenih transparentov iz tega člena se bo vršil na podlagi
prejetih vlog po načelu enakopravnosti.
Organizatorji volilne kampanje morajo transparente, ki jih nameravajo izobesiti na podlagi tega člena dostaviti Občinski upravi občine Komenda.
Oglaševanje zunaj plakatnih mest
9. člen
Za plakatiranje in postavljanje panojev zunaj plakatnih mest, določenih
s tem sklepom, mora organizator pridobiti soglasje lastnika stavb, drugih
objektov ali zemljišč.
Za ta oglasna mesta ne veljajo določbe od 1. do 8. člena tega sklepa.
Čas oglaševanja
10. člen
Izobešanje plakatov, postavljanje panojev in transparentov iz tega sklepa
se lahko vrši le v času uradne volilne kampanje (30 dni pred dnevom
volitev).
Končne določbe
11. člen
Nespoštovanje določil tega sklepa je prekršek po Zakonu o volilni in
referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007) in Odloku o
oglaševanju v občini Komenda (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 04/2006).

RAZPIS
ZA ODDAJO PROSTIH TERMINOV V ŠPORTNI DVORANI
KOMENDA ZA ŠOLSKO LETO 2010/2011

2. Prednost pri izboru razpisanih terminov za najem športne površine v
Športni dvorani Komenda imajo:
● športni klubi in društva občine Komenda;
● domači uporabniki športne dvorane, ki so dvorano koristili v šolskem letu 2009/2010;
● uporabniki, ki so imeli sklenjeno pogodbo o najemu za celotno
lansko obdobje brez predčasne prekinitve najemne pogodbe;
● uporabniki, ki so zainteresirani za najem dvorane v celotnem razpisanem obdobju;
● uporabniki, ki imajo poravnane vse obveznosti za sezono
2009/2010.
3. Prijave za proste termine se oddajo na naslov: Športna dvorana
Komenda, Glavarjeva c. 37, Komenda.
Prijave oddate na obrazcu »Prijava na razpis za proste termine v
Športni dvorani Komenda« . Obrazce dobite na Občini Komenda
ali v Športni dvorani Komenda, na voljo pa so vam tudi na spletnem naslovu Občine Komenda (http://www:komenda.si) pod
rubriko »obrazci« .
4. Zadnji rok za oddajo prijav: 30. 07. 2010
5. O izidu razpisa bodo zainteresirani pisno obveščeni najkasneje do 20.
avgusta 2010.

Številka: 671-0005/2010-1
Občina Komenda

12. člen
Za zadeve, ki niso urejene s tem sklepom, veljajo določbe Zakona o
volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007).
13. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah Glasila
občine Komenda in se uporablja za redne volitve v občinske svete in
redne volitve županov v letu 2010 ter se posreduje vsem lastnikom
oglasnih prostorov na območju občine Komenda.
Številka: 040-0002/2010
Komenda, 17. junij 2010
Župan Občine Komenda
Tomaž DROLEC

5

S ŠOLSKI KLOPI

Aplenca
Izlet v Avstrijo

V petek, 28. maja, sem se za nagrado na državnem tekmovanju odpravila na izlet v Avstrijo.
Na parkirišče Dolgi most na Viču v Ljubljani
me je odpeljala teta. Od tam smo se z avtobusom odpeljali proti Vrbskemu jezeru v Avstriji
in si na polotoku ogledali cerkvico Marie
Worth. Nato smo se odpeljali na drugo stran
jezera, kjer smo imeli kratek postanek za sladoled. Potem pa smo se odpeljali na grad Lanskron, kjer smo si ogledali predstavitev ptic
ujed in si jih nato ogledali še v kletkah. Od tam
smo se peš odpravili na Opičjo goro. Tamkajšnji vodič nam je predstavil življenje opic vrste
makaki. Ko smo se vrnili s pohoda, smo si kupili spominke in se odpeljali proti domu. Bilo
je nepozabno in ta dan si bom za vedno vtisnila
v spomin.
Klara Uršič, 4. b
»Srečanja povezujemo s srečo. Sreča je srečati
dobre ljudi.« (Berta Golob)
V soboto, 29. maja, smo se mnogi srečali na
šolski veselici in skupaj nam je za šolski sklad
uspelo zbrati 4518 evrov. Vsem, otrokom,
staršem, babicam, dedkom …, ki ste sodelovali, se iskreno zahvaljujemo za ideje, delo, nakupe in dobro voljo. Želimo vam lepe in brezskrbne počitnice!
Upravni odbor Šolskega sklada
OŠ Komenda Moste

POROČILO
DNEVU

O

NARAVOSLOVNEM

V sredo, 14. aprila, smo učenci petih razredov
naše šole imeli naravoslovni dan. Ogledali
smo si Ljubljano in Ljubljanski grad.
Z avtobusom smo se pripeljali pred Parlament. Peš smo se odpravili čez Trg revolucije
proti kongresnemu trgu. Ustavili smo se pred
Slovensko filharmonijo in se mimo Pravne fakultete odpravili do NUK-a in Križank. Prišli
smo do Ljubljanice in se ustavili na Čevljarskem mostu. Tukaj smo srečali župana Ljubljane, Zorana Jankoviča, ki se je z nami fotografiral. Po Starem trgu smo prišli do pešpoti,
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ki vodi na grad. Na grajskem dvorišču smo se
razdelili v dve skupini. Z vodičem smo si
ogledali znamenitosti gradu: ječe, vodnjake,
peterokotni stolp, virtualni muzej. Povzpeli
smo se tudi na razgledni stolp in si z vrha
ogledali naše glavno mesto.
Po ogledu gradu smo se ustavili še ob Robbovem vodnjaku in Mestni hiši, prečkali Tromostovje in si ogledali Prešernov spomenik.
Na poti proti avtobusu smo videli še kip
Emonca.
Ob 12.30 uri smo se vrnili v Moste. Čeprav
nam je malo ponagajal dež, smo videli veliko
lepih in zanimivih stvari.
Učenci 5.b

UTRINKI S PANONSKEGA SVETA…
TEHNIŠKI DAN
V ponedeljek, 7. junija, smo šli učenci petih
razredov v Prlekijo. Imeli smo tehniški dan.
Ogledali smo si mlin na veter na Stari Gori in
mlin na Muri v Veržeju. Ugotovili smo, da se
mlin na veter vrti v smeri vetra, mlin na Muri
pa v smeri vode.
David Peterlin, 5.b
Običajne panonske hiše so bile obmetane z
blatom in pobarvane z apnom – bele barve.
Kritina je bila slama. Eno takih »unikatnih«
hiš smo si ogledali. S Ptuja so jo prepeljali v
Staro Goro. Bila je zelo majhna in v njej je živela ženica, ki je v njej tudi umrla. V njej je bil
le gašper, stol in miza ter majhna postelja.
Monika Lah, 5.b
Najbolj sem si zapomnil hidroelektrarno Formin. Je zadnja na reki Dravi pred mejo s Hrvaško.
Jernej Ulčakar, 5.b
…in tisti dober sladoled, polit s čokolado… v
Ljutomeru.
Tadeja Hlade, 5.b

NARAVOSLOVNI DAN – NELEGALNE
DROGE
V šoli sta nas v okviru naravoslovnega dne
obiskala zaporniški duhovnik Robert Friškovec in
kriminalist Aleš
B.
Prvi nas je s
svojim humorjem
nasmejal, kljub
temu, da je imel
težko in bedno
otroštvo. Osupnili
smo ob pripovedovanju njegove
zgodbe, v kateri je
omenil tudi srečanje z nekaterimi
drogami. Opisal
nam je svoje delo
in nam povedal,
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kako je sploh postal duhovnik, čeprav se mu je
dogajanje v cerkvi zdelo malo neumno. Kriminalist Aleš pa nam je razložil učinke drog: heroina, droge posilstev – GHB, ekstazija, trave
oz. marihuane … Povedal je, kje se jih dobi,
kdo ti nekatere izmed njih lahko podtakne v
pijačo, medtem ko si ti odsoten … Slišali smo
tudi nekaj zgodb, ki jih je doživel, ko je preiskoval smrti odraslih in tudi najstnikov, ki so
drogam podlegli. Zgodbe so grozljive, zato
nam je rekel, da naj se z legalnimi kot tudi nelegalnimi drogami ne šalimo.
Dan je bil zelo zanimiv; zdaj vem, da moram
paziti in da je zabava lahko dobra tudi brez teh
snovi. Zato je »frajer« tisti, ki reče: »Ne, hvala!« Žal imamo taka predavanja le enkrat na
leto.
Lara Šušmelj, 9. a

DRAGI SOŠOLCI IN UČITELJICA
Komenda, 24. maj 2010
Ko sem bil v bolnici, sem vas zelo pogrešal,
tako da sem zelo vesel, da sem spet med vami.
V bolnici sem se imel lepo. Zelo prijazni
zdravniki, podpora staršev in vas – sošolcev
in učiteljice – so mi zelo pripomogli k ozdravljenju. Prve dni sem imel zelo veliko pregledov, takšnih ali drugačnih. Zelo sem bil vesel,
ko so mi zdravniki rekli, da je z menoj vse v
redu in da nimam večjih poškodb, razen pri
ledvici in vranici malo odvečne vode. Hrana
mi prve tri dni ni bila niti malo okusna, potem
pa je bilo bolje. Najbolj sem se razveselil, ko
mi je mami prinesla knjigo Znanost in tehnika
ter risbice in mi povedala, da je to od učiteljice in sošolcev. Ko sem prišel domov, sem
nekaj dni še malo počival in si dokončno
opomogel.
Sedaj, ko sem v šoli, sem spet zelo vesel,
da imam dobre sošolce in sošolke ter učiteljico.
Lep pozdrav,
Jan Smole, 5. a

LIKOVNI NATEČAJ EVROPA ZA OTROKE – Z OTROKI
Šola je sodelovala na likovnem natečaju v
okviru evropskega projekta Evropa za otrokez otroki, ki ga je sofinancirala Evropska komisija. V petek, 4.6.2010, smo se sošolke
Žana Jereb, Klara Uršič in Eva Osredkar iz 4.
a v spremstvu naše učiteljice in mentorice
Sabine Brigite Štebe udeležile podelitve priznanj na Univerzi v Ljubljani. Sprejela sta
nas rektor Univerze v Ljubljani profesor
doktor Stane Pejovnik in častna pokroviteljica
natečaja varuhinja človekovih pravic doktorica Zdenka Čebašek Travnik. Izmed 500 poslanih likovnih izdelkov je bilo izbranih in
nagrajenih 14 najboljših del. Nagrajen je bil
tudi naš izdelek. S sošolkami smo bile zelo
vesele, hkrati pa tudi ponosne, da nam je
uspelo.
Klara Uršič, Žana Jereb, Eva Osredkar, 4.a

Aplenca

DIRKA
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4. Velika nagrada Občine Komenda
Mednarodna kolesarska dirka ter občinsko prvenstvo v kolesarstvu

V soboto, 22. maja, je bila v Komendi že 4.
VN OBČINE KOMENDA. Nastopali so najprej rekreativni kolesarji in kolesarke na »odprtem« občinskem prvenstvu ter za njimi še
mladi kolesarji in kolesarke iz Slovenije, Hrvaške in Bosne in Hercegovine. Organizatorji
se letos lahko pohvalimo z rekordno udeležbo,
saj je na vseh dirkah nastopalo prek 200 kolesarjev in kolesark, prav tako pa se je ob progi
zbralo kar lepo število gledalcev, ki so spodbujali mlade športnike in športnice.
Sedaj že tradicionalna proga je potekala na
3.300 metrov dolgem in zelo zahtevnem krogu,
da pa bo vse skupaj še bolj zanimivo, smo se
organizatorji že pred dvema letoma odločili,
da cilj prestavimo na vrh »klančka« pred cerkvijo sv. Petra.
Nekaj minut čez deveto so se najprej na dobrih 20 kilometrov (6 krogov) dolgo preizkušnjo pomerili rekreativni kolesarji ter na tri
kroge tudi nekaj kolesark. Da klanec ni kar tako
smo videli že v prvem krogu, ko so v ospredju
ostali le še štirje kolesarji, ki so nato vse do cilja
složno narekovali tempo in se v ciljnem vzponu
pomerili za zmago. Najhitrejši med moškimi je
bil Primož Jeretina iz KD Mengeš, med ženskami pa Primoževa življenjska sopotnica Saša
Jeretina prav tako iz KD Mengeš. No, če še
omenim, da je med deklicami B zmagala njuna
hči Katja Jeretina, potem je bil to dan družine
Jeretina. Občinski prvak, najhitrejši med kolesarji iz občine Komenda, je postal Gregor
Weisseisen iz domačega kluba Bexel, ki je bil
v absolutni konkurenci odličen šesti.
Točno ob desetih pa se je začelo mednarodno
tekmovanje, ki šteje tudi za Pokal Slovenije,
najprej v kategoriji dečkov C. Na štartu je bil
tudi Komendčan in član domače ekipe Radenska KD Življenje, mladi, a letos zelo uspešni,
Tadej Pogačar. Tadej je v letošnji sezoni izvrsten. Skupno v Pokalu Slovenije zaseda drugo
mesto in letos se je skoraj na vseh dirkah uvrstil
med najboljše tri tekmovalce. Štirje krogi so za
fante stare 12 let in manj bili kar zahtevni, a
vseeno jih je zmagovalec Martin Lavrič –
Radenska KD Življenje prevozil s povprečno
hitrostjo malo manj kot 33 km/h! Zelo dobro
so nastopali tudi ostali domači kolesarji ekipe

Radenska KD Življenje, saj je bil še odličen
tretji Žiga Jerman, četrta Katja Jeretina in šesti
Komendčan Tadej Pogačar (slednji je prejel
tudi posebno nagrado za najbolj borbenega
kolesarja saj je neprestano napadal in na koncu
vseeno zasedel odlično 6. mesto).
Sedem krogov ali dobrih 23 kilometrov je
pri dečkih B najhitreje prevozil, letošnji »serijski« zmagovalec Žiga Kreft iz domače ekipe
Radenska KD Življenje, ki je v cilj prišel v
solo vožnji slabo minuto pred zasledovalci. Od
naših tekmovalcev (ekipe Radenska KD Življenje) sta bila zelo dobra še 4. Žiga Franzot
in 5. Žan Levičnik. Dečki A so morali prevoziti 10 krogov, kar pa za štirinajstletne fante ni
bilo preveč težko, saj na
treningih delajo tudi že
po 70 kilometrov. Tu je v
šprintu skupine, že tretjič
letos, zmagal član iz
Nove Gorice Urban Jerkič. Tudi tu smo imeli
Komendčani predstavnika Tilna Pogačarja, ki je
zasedel 14. mesto, nekoliko boljši pa je bil njegov klubski kolega Stepišnik Jure na devetem
mestu (oba Radenska
KD Življenje)

Za konec pa je bila še najatraktivnejša dirka,
kjer so se v petnajstih krogih pomerili mlajši
mladinci in Ženskem Elite. Na štartu je bila
skupina 70 kolesarjev in kolesark, kar je za
slovenske razmere zelo lepa številka. Slabih 50
kilometrov za to kategorijo sicer ni nič posebnega, a za vse tiste, ki ste že 15 krat prevozili
klanec do cerkve s hitrostjo prek 30 km/h, veste,
da ni tako lahko. Dirka je bila zelo dinamična,
saj so se ves čas vrstili pobegi, ki pa niso trajali
prav dolgo. Odločilni pobeg je pet krogov pred
ciljem uspel dvojici Klemnu Polajnarju in
Marku Herceg. Kljub različni narodnosti sta se
hitro sporazumela in složno narekovala do cilja,
kjer pa je prepričljivo zmagal kolesar domače
ekipe Radenska KD Življenje Klemen Polajnar. Krog pred ciljem je iz skupine napadel
tudi Jure Miškulin (Radenska KD Življenje) in
tako s 3. mestom dopolnil popoln uspeh domače ekipe. Med ženskami Elite je slavila Ajda
Opeka (Klub Polet Garmin) pred dvema predstavnicama iz Hrvaške 2. Maja Marukič (BK
Kalorija) 3. Mia Radotič (BK Stubaki).
Slavnostno podelitev nagrad so popestrili
hip hop plesalci iz Plesnega kluba Miki, medalje in pokale za najboljše pa sta podeljevala
predsednik Kolesarskega kluba Bexel Jurij
Kern in nekdanji odlični kolesar ter sedaj
uspešni športni direktor ekipe Radenska Zheroquadro Andrej Hauptman.
Ob tej priložnosti se moramo še posebej zahvaliti Občini Komenda za vso pomoč in
sponzorstvo pri izvedbi kolesarskega tekmovanja, gasilcem PGD Komenda za odlično izvedeno varovanje, še posebej poveljniku Slavku
Poglajnu in pa vsem pomočnikom kolesarskega
kluba Bexel in kolesarske ekipe Radenska KD
Življenje iz Ljubljane. Hvala pa tudi vsem pokroviteljem, ki ste pripomogli, da je prireditev
tako dobro uspela. Nestrpno pa že pričakujemo
naslednje leto, saj bomo v Komendi organizirali že jubilejno 5. VN OBČINE KOMENDA.

REZULTATI POKAL SLOVENIJE
DEČKI C:1. Lavrič Martin (Radenska KD
Življenje) 2. Demšar Nejc (Sava Kranj) 3. Jerman Žiga (Radenska KD Življenje).
Nadaljevanje na 20. strani
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Aplenca

DIRKA – BOSI

Nadaljevanje z 19. strani
DEKLICE C: 1. Ustar Maša Pia (Radenska
KD Življenje), 2. Majnik Ana (Radenska KD
Življenje)
DEČKI B: 1. Kreft Žiga (Radenska KD Ži-

vljenje) 2. Škafar Matej (KK Tropovci) 3. Petrič Vito (Adria Mobil).
DEKLICE B: 1. Jeretina Katja (Radenska
KD Življenje), 2. Klemenčič Polona (Sava
Kranj)
DEČKI A: 1. Jerkič Urban (Hit Casinos) 2.
Božič Jon (Adria Mobil) 3. Sivec Maj (Adria
Mobil)
MLAJŠI MLADINCI: 1. Polajnar Klemen
(Radenska KD Življenje) 2. Herceg Marko
(BD Sloga Varaždin – CRO) 3. Jure Miškulin
(Radenska KD Življenje).
ŽENSKE ELITE: 1. Opeka Ajda (Klub
Polet Garmin) 2. Maja Marukič (BK Kalorija)
3. Radotič Mia (BK Stubaki)
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REKREATIVCI moški do 30.let: 1. Kavčnik Boštjan (ŠD Protim) 2. Borut Resnik (Komenda) Moški do 50.let: 1. Jeretina Primož
(KD Mengeš) 2. Oven Uroš (ŠD Grmada) 3.
Černe Rok, 5. Weisseisen Gregor (Bexel) 6.
Kern Jurij (Bexel) 10. Martinjaš Jože (Bexel) .
Moški nad 50.let 1. Grilc Marko (Bexel) 2.
Dolinšek Franc (KD Mengeš) 3. Sodnik Peter
(Bexel), 5. Podgoršek Edo
Ženske nad 30.let: 1. Jeretin Saša (KD
Mengeš) 2. Merčon Urška
OBČINSKO PRVENSTVO KOMENDE
moški: 1.Weisseisen Gregor 2. Kern Jurij 3.
Grilc Marko (vsi KK BEXEL KOMENDA)
Miha Koncilija

Bosonogi na Šenturško goro

V soboto, 12. junija, ob 9. uri so »Škrjančki«,
sekcija Planinskega društva Komenda, organizirali peti pohod bosonogih. Vodja pohoda Pavel Žvelc in vodja Škrjančkov Franc Drolec ter
njuni pomočniki so bili na zbornem mestu ob
potoku Doblič blizu Cerkljanske Dobrave že
kakšno uro prej.
Okoli devete ure nas je 92 bosonogih v lepem vremenu krenilo na okoli šest kilometrov
dolg pohod. Po markirani komendski planinski
poti smo se vzpenjali proti Šenturški gori in se
potem po zaloški poti vrnili nazaj. Na čelu pobudnik in vodja pohoda Pavel, na začelju Franc
Vidmar s prvo pomočjo. Na srečo je ostal brez
dela. Vsi smo se zdravi in zelo zadovoljni vrnili v dolino. Pot je brez težav prehodil tudi naj-
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starejši udeleženec štiriinsedemdesetletni Janez. Po končanem pohodu smo se zbrali v
Planinskem domu, medaljo pa si je z boso hojo
prislužil tudi predsednik Planinskega društva
Komenda Zoran Sodnik.
Posebno priznanje zaslužijo otroci. Manca,
Dorijana, Gal, Gabrijel, Jan ter tudi šele šestletni Andrejc, Tija in Kim, ki so z dobro voljo
premagali vse ovire na poti. Užival sem in nehote sem se spomnil svojega otroštva. Starši so
nam dovolili, da smo od pomladi vse do pozne
jeseni veliko hodili in tekali bosi. Danes so
starši (pogosto napak) bolj zaščitniški; obuvajo
jih pogosto tudi v neprimerne čevlje, zato so
okvare stopal in hrbtenice pogoste.
Bosa hoja v otroštvu omogoča pravilen ra-

zvoj stopala in hrbtenice, zato ortopedi priporočajo, naj že malčki hodijo čim več bosi. Hoja
z golimi podplati po pesku, mivki, travi in
drugih neravnih površinah spodbuja razvoj
stopalnih mišic. Bosa hoja koristi tudi mladostnikom in starejšim. Izboljšuje prekrvavitev
nog, obliko stopala, telesno držo, ravnotežje in
koordinacijo telesa. Draženje podplatov, ki so
v neposrednem stiku s hrapavo podlago, spodbuja delovanje možganov in drugih organov,
kar izboljša zdravje, spomin in preprečuje
prezgodnje staranje.
Pridružite se nam prihodnje leto junija ob
istem času. Veseli bomo vsakega novega udeleženca.
Rudi Ocepek

Aplenca
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DRUŠTVA

Izredna sezona za komendske košarkarje
Goran Dragić v soboto navdušil mlade v Komendi.
Roman Grošelj pa jem o košarkarski sezoni rekel: »Za starejše selekcije je
bila sezona izredno. Med 16 najkvalitetnejšimi klubi v mladinski selekciji
smo dosegli deveto mesto in kar nekaj profesionalnih klubov iz Slovenije
je za nami. Pika na i pa je dosežek na kvalifikacijah, kjer smo potrdili nadaljevanje tekmovanj v prvi ligi, kar je za Komendo izreden dosežek.
Med kadeti smo bili na 13. mestu, kar je odlična uvrstitev v slovenskem
merilu. Nekaj manj uspehov imamo v pionirskem pogonu, kar pa bomo
nadoknadili. Izredno pa sem vesel, da je na današnji zaključni prireditvi
tudi naš gost Goran Dragić. Mislim, da je za vse nas to velik dogodek.«
Čestitka torej košarkarjem Komende tudi v imenu uredništva Aplence in
uspešno še naprej.
Košarkarji komendskega kluba so v soboto,
19. junija, na prireditvi sklenili košarkarsko
sezono. Po tekmah pionirjev, kadetov, igralcev
šole košarke in mladincev je srečanje in veselo
druženje s starši, simpatizerji in donatorji
nadgradil še priljubljeni košarkar Goran Dragić. Skromen in nadvse prijazen košarkarski
idol mladih je ustregel vsakomur, ki je želel
njegov avtogram. In ni jih bilo malo.
Predsednik Košarkarskega kluba Komenda

Izobraževalni izlet Turističnega društva Komenda
Kobarid, Kluže, Tolmin in smaragdna reka Soča
Že kar tradicionalno se članice in člani Turističnega društva odpravimo na izlet, da se tako
prijetno družimo, spoznavamo nove, lepe Slovenske kraje in da se seznanjamo in učimo
kako se turizmu streže. V društvu ne da bi samo
skrbeli za razpoznavnost in urejenost kraja,
treba je razmišljati tudi, kako bomo ljudi, ki
prihajajo v Komendo sprejeli, kako jim bomo
najbolj domače in prijetno pokazali, v kako
zanimivem kraju živimo, kako lepa narava,
polja in hribi nas obdajajo. Da smo tu doma
gostoljubni in pridni ljudje, in ne nazadnje da
bi ljudi morali znati tudi nahraniti in nedopustiti, da odidejo od nas žejni. Turizem je posel.
Morali bomo znati prodati izdelke naših obrtnikov, in to kar me najbolj vznemirja, odkar
imamo svoje TD, ljudje, ki prihajajo v Komendo, bi morali okusiti, da pri nas raste naboljši
krompir, in da čebele nabirajo vrhunski med.
Pa še bi lahko naštevala.
V nedeljo, šestega šestega smo se malo po
sedmi uri odpeljali proti Kranjski gori, mimo
Zelencev-izvira Save Dolinke in se na mejnem
prehodu Rateče odžejali in podprli z okusno
obaro. Po dolini Rio Fredo, Mrzla voda smo že
čutili vpliv opuščenih rudniških kompleksov
Rabelj, mesto duhov se oživlja kot muzejsko
mesto. V rudnik Rabelj so stari Trentarji hodili
skozi tunel, narejen le za prehod delavcev,
služit trd rudarski kruh. Bele, osončene Zahodne Julijske Alpe so se zrcalile v Rabeljskem
jezeru, in ob njem smo se ustavili le toliko, da
smo izvedeli legendo o nastanku tega ledeniškega jezera.
V Kobaridu, mestu Simona Gregorčiča, smo
si ogledali Muzej I. svet. vojne in se podali peš

do Italijanske kostnice na vzpetino sv. Antona.
Zgrajena je bila leta 1938, ko je bil Kobarid še
italijanski. Trije obokani mnogokotniki hranijo
spomin 7.014. vojakom, nad tem pa je obstoječa bela cerkvica z napisom »ČAST VAM, KI
STE TU PADLI KOT HRABRI BOJEVNIKI«.
Čas nas je preganjal, vrnili smo se do naravne, strateško pomembne zapore Kluže. Sam
Avstroogrski feldmaršal Herman nas je sprejel
kar na avtobusu. Kulturno društvo 1313 nas je
na poseben, malo šaljiv dramaturški način seznanilo z grozotami Soške fronte, ki so se dogajale, in prav tu odvile oktobra 1917. leta. Iz
spomenika, iz kamna izklesane spirale, sem si
izpisala: Tukaj je sekalo, tu je bolelo, tukaj so

padali, tu je grmelo. Tukaj smo jih hranili,
tukaj smo jih vodili, tukaj so nas ubijali, tukaj
so nam ženske ljubili, tukaj je vojaški boben
padel v brezglavo zvečer, tu bodi konec vojn,
tu naj bo mir!
Preko Napoleonovega mostu smo šli pogledat še prvi veliki pritok Soče-Veliki Kozjak. V
skrivno temnem zatrepu doline pada slap v
globok tolmun. Debela ura hoje je bila ravno
prava podlaga za dobro kosilo v Zatolminu.
Ob kozarčku primorskega pa so se ob pogovoru rojevale nove ideje za delo društva. In prav
nobene skrbi ni, da Turistično društvo Komenda ne bi delalo še naprej s tako zavzetostjo in
pripadnostjo kraju, kjer živimo.
Zapisala Katja Tabernik
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V soboto, 29. maja, smo čebele in žabce odpravile na IV. izziv v ljubljanskih gmajnah. Zaradi
majhnega števila smo se kar združile in postale
smo 'žabele'.
Na vsezgodaj ob sedmih smo se že odpravile
od doma,pa še to je bilo prepozno, saj nismo
vedele, v katero gmajno je treba zaviti. Po nekaj krogih po Ljubljani smo le našli travnik,
kjer so že potekale prijave. Povedali so nam,
da bomo štartale prve, zato smo se morale pripraviti na odhod. V roko so nam dali zemljevid,
vzele smo kompas in že smo iskale prvo točko.
Po 15-minutni hoji v hrib smo prišle do prve
točke, kjer smo morale s čim manj vžigalicami
zakuriti ogenj. Ker nam je seveda uspelo le z
eno, smo dobile 100 točk. Za iskanje druge
točke smo porabile največ časa. Namesto, da
bi šle po potki (ki je nismo videle), smo se od-

SKAVTI
pravile v dolino, kjer smo ugotovile, da moramo spet gor. Tako smo kakšno uro hodile gor
in dol med praproti, med drevesi in še kje drugje, da nam je le uspelo najti točko. Pri 2. točki,
ki sta jo vodili Tamara in Katarina (poleg njiju
še nekaj voditeljic iz drugih stegov), smo preizkusile naše vohalne sposobnosti, ki so se izkazale za odlične. S prepoznavanjem začimb
smo si prislužile dodatnih 100 točk, kar nam je
dalo dodatno energijo. Tako smo vse vesele
odkorakale proti 3. točki, ki je bila mrtva (dobile smo le en štempelj). Bile smo že na polovici-našle smo 3 točke od šestih. Ker pa smo
imele v vodu manjše zdravstvene težave, smo
se odločile, da četrto in peto točko preskočimo
- odšle smo na šesto, ki pa je bila POT PREŽIVETJA. Vse blatne, a vendar vesele, smo tako
prispele na cilj. Ker je v naših želodčkih že kar
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pošteno krulilo, smo odšle na kosilo (seveda
makaroni). Po kosilu pa je sledila razglasitev
rezultatov. Vse smo bile živčne, potem pa so le
povedali, da smo pristale na 5. mestu. Za nagrado smo se lahko posladkale z Gorenjko in z
nasmeškom na obrazu odšle domov.
Žabele

Konec ali nov začetek?

V soboto, 5. junija, smo se komendski skavti še
zadnjič v letošnjem letu zbrali na fevdu na kriških senožetih in se še enkrat skupaj pozabavali ter uradno zaključili še eno skavtsko leto.
Začeli smo z vpogledom v preteklo skavtsko

leto. Razdelili smo se po skupinah in na hitro
preleteli vse dogodke v tem letu, si izmenjali
mnenja, na kratko podoživeli najlepše trenutke,
po tem pa to delili še z vsemi ostalimi. Sledila
je igra dveh lepo »zaobljenih« palčkov, ki sta
prišla k nam po pomoč, da bi jim pomagali
odpreti skrinjo, ki jima jo je z urokom zaklenila čarovnica. Tako smo se spet razdelili po
skupinah in se odpravili po nalogah. Na nalogah smo igrali roverčka, nogomet brez žoge,
vodenje žoge preko ovir, prenašanje vode v
kozarčku, skrivalnice, vezanje vozlov in se
pripravljali na mašo. Po opravljenih nalogah
smo s skupnimi močmi odprli skrinjo in dobili... lizike! Nadaljevali smo s podelitvijo našitkov tistim izvidnikom in vodnicam, ki so letos
uspešno opravili katerokoli veščino in s tem

obogatili znanje našega celotnega stega. Poleg
tega so si posebno pozornost z izdelavo butare
velikanke na cvetno nedeljo od starih volkov,
sedanjih voditeljev prislužili sedanji nadobudni
volkovi. Srečanje smo zaključili s sveto mašo,
ki nam jo je pripravil Gregor, kot mašo za zaključek skavtskega leta in kot zadnjo mašo, ki
jo je opravil skupaj z nami, preden se odpravi
v Rim.
Po končani maši smo si izmenjali še nekaj
besed, nato pa smo se počasi začeli odpravljati
domov. Tako smo se še zadnjič letos skupaj
poveselili vsi komendski skavti. Žal vsemu
enkrat sledi konec, vendar mi končujemo z
veselo mislijo, da nas vse čaka še prijeten, vroč
in skavtski poletni tabor.
Rok Valenčič, Vedri Volk

Kaj so te čudne table v gozdu?
Če je kdo na svojem sprehodu že srečal kake
table, naj se jih nikar ne ustraši! Niso bili kakšni učitelji, ki vam ne dajo miru niti v gozdu,
niti vandali, ki puščajo odpadke po gozdu, postavili so jih skavti.
»Nekdo je rekel, da mladim manjka okolje.
Mi okolje imamo in ga lahko ponudimo v
skavtstvu. Tisto, kar je Bog dal na razpolago
vsem: Zrak, radost in biti koristen drugim,« je
rekel naš ustanovitelj Bi-Pi.
Čez leto in na taborih se trudimo spoznavati

naše okolje, včasih kaj za malico poiščemo kar
v gozdu, vemo, da brezino lubje gori celo v
dežju in da so smrekove veje najboljše netivo.
Ponoči gledamo zvezde, podnevi pa vse to zelenje, ki nam ga je Gospod dal, se čudimo,
občudujemo in si želimo, da ne bi bili edini.
In ker je Bi Pi rekel tudi: »Na pravi poti je
tisti, ki skrbi za srečo drugih. Skušajte zapustiti ta svet za spoznanje boljši, kot ste ga
prejeli«, smo se tega lotili kar konkretno.
Vsak vod je pripravil učno pot, sestavljeno iz

Orientacija Sever
Izvidniki in vodnice iz stegov Domžale, Homec, Kamnik in Komenda smo se 8. maja
zbrali na orientaciji Sever, ki jo je organiziral
domžalski steg. Potekala je na gradu Krumperk. Orientacija je bila sestavljena iz 6 točk,
na vsaki pa si imel poseben izziv. Če si ga
uspešno opravil, si dobil 100 točk. Zaradi slabega vremena sem na začetku mislil, da se bo
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orientacija izjalovila, a ko smo iskali točke
smo povprašali pri hišah in vsi so nam z veseljem pomagali in nas orientirali. Ko smo hiteli
proti cilju, smo premišljevali: »Če zamudimo
rok, nas bodo diskvalificirali«, a bilo je vse
zaman, saj smo prispeli prepozno. Kljub temu
sem doživel novo izkušnjo, saj sem spoznal
veliko novih ljudi.
Optimistični sokol

petih tabel, ki so jih naredili sami. Table so
razporejene po pešpoteh okrog skavtskega fevda (naprej od lovske koče na Križu), Belcijanovega mosta in velikega bajerja v gozdu. Volkovi
pa so se podali v gozd med cerkvenim hribom
in Podborštom. Na vsaki tabli je eno drevo, ena
žival in ena užitna rastlina, ki jo najdemo na tistem območju ter kratek opis. Upamo da bodo
table ostale na svojih mestih in komu polepšale
sprehod po gozdu, ga kaj novega naučile ali pa
le opomnile, kako lep je naš svet.
Katarina Pavlinič, Simpatična čebela
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Dvignjenih glav v nove podvige

Članska ekipa NK Komenda pred derbijem z
NK Ljubljana (maj 2010)
Ko smo v letu 2007 praznovali 50. obletnico
nogometa v Komendi, smo si za enega izmed
nadaljnjih ciljev zadali tudi preboj članske
ekipe »Nogometnega kluba Komenda« v višji,
kvalitetnejši rang tekmovanja.
Tako smo že naslednje leto (tekmovalna sezona 2008/09) postali podprvaki 2. Lige MNZ
Ljubljana, kar nas je vodilo v višji rang tekmovanja, to je v 1. Ligo MNZ Ljubljana - LEGEA
Ligo, kjer nastopa štirinajst klubov iz Ljubljane
in širše okolice (do Grosuplja, Kisovca, Kresnic, Trbovelj, Podzemelja,..).
To pa ni zaustavilo naših željaj. Strokovno
vodstvo (predsednik Bolarič Dare, podpredsednik Marinko Aleš in trener članske ekipe Mitič
Radivoje) je takoj »pljunilo« v roke in se podalo novim izzivom naproti. Tako se je ekipa
nekoliko strnila in »utrdila« z nekaterimi novimi igralci, ki so v medsebojnih pogovorih v
NK Komenda začutili kvalitetno delo in se
nam pridružili v doseganju nadaljnjih ciljev.
V prvi fazi si je klubsko vodstvo za cilj v
sezoni 2009/2010 zadalo predvsem uvrstitev v

sredino lestvice 1. LEGEA lige, ki je temeljilo
predvsem na transparentnem poslovanju nogometnega kluba z realnimi sredstvi, ki jih tak
kolektiv kot je NK Komenda lahko omogoči.
Med samim ligaškim tekmovanjem pa smo
vse bolj ugotavljali, da s trenutno ekipo lahko
krojimo tudi sam vrh že omenjene lige, kar b
ob osvojitvi prvega mesta pomenilo preboj v
državno ligo in sicer v 3. Slovensko ligo – zahod! Zato smo do zadnjega ligaškega kroga
»tekli mrtvi tek« z ekipama NK Ljubljane in
NK Jevnice. Čeprav smo kar dvakrat premagali NK Ljubljano, in tudi dvakrat izgubili z NK
Jevnica, nas je na koncu prvenstva NK Ljubljana ugnala za eno točko, NK Jevnica pa je
za nami prav tako zaostala za eno točko. Zares
je bilo napeto do zadnjega.
S tem rezultatom smo osvojili končno drugo
mesto, ki nam nekako daje še »teoretične«
možnosti za nastop v 3. Slovenski ligi - zahod,
če NK Ljubljana ne bi izpolnjeval vseh pogojev za nastopanje v temu rangu tekmovanja. Za
izpolnitev pogojev mora imeti klub predvsem
v ligaškem tekmovanju prijavljene nogometaše
vseh starostnih kategorij (U-8, U-10, U-12,
U-14, U-16 in U-18), hkrati pa komisiji dokazati, da ima zadostno število garderob s tuši,
urejeno glavno igrišče s tribuno, pomožno
igrišče in poravnane vse obveznosti iz preteklega leta.
Ravno ti pogoji tudi nas zavezujejo, da čim
prej pripravimo nekatere zadeve, ki nas omejujejo. To so predvsem klubski prostori z garderobami, saj se nameravajo sedanji prostori v
okviru izgradnje novega centra porušiti. Tako

imamo od Občine in Konjeniškega kluba Komenda obljubo, da se izdelajo novi začasni
klubski prostori pod sedanjo tribuno Konjeniškega kluba, kamor bi preselili svojo dejavnost,
dokler se ne zgradi novi športni center v Komendi. Vse druge pogoje licenciranja pa bomo,
če bomo lahko nastopali v višjem rangu tekmovanja, zagotovili.
Za vse rezultate so zaslužni prav vsi igralci,
njihov trener, vodstvo kluba in seveda vsi
sponzorji ter pristaši kluba, ki so nam v marsičemu pomagali za dosego zadanega cilja, za
kar se jim v iskreno zahvaljujemo.
Ob koncu je treba poudariti tudi vso podporo
in pohvalo vsem igralcem iz mlajših kategorij,
njihovim mentorjem ter seveda staršem, ki so
zaupali v naše delo ter podpirali nogomet tako
v dobrih kot slabih trenutkih.
ISKRENE ČESTITKE IN HVALA!
NK KOMENDA
Bolarič Darko, predsednik

Slavje ob zadetku domačih (NK KOMENDA :
NK JEVNICA 2:1)

Na teniških igriščih

Vzgojiteljici z otroki
V petek, 29. maja, se je na Teniških igriščih
teniškega kluba Komenda odvijal turnir moških dvojic, ki se ga je udeležilo 28 tekmovalcev. V finalu sta Zvone Vindiš in Sašo Kaplja
premagala Igorja Štebeta in Igorja Kluna.
Zmagovalca tolažilne skupine pa sta postala
Franc Omerzu in Darko Klančnik. Sponzorji
turnirja so bili tokrat kar trije in sicer Tomaž
Horvat Tomaž – Pizzerija Hram Gorjan, Igor
Štebe – Tesarstvo Štebe in Tomaž Kladnik –
Tomik, ki so poskrbeli za pokale, hrano in pijačo. Hvala vsem!

V soboto 5. junija, pa je Teniški klub odstopil bosta igrala dopolnili še dve gugalnici.
Ob koncu meseca junija oziroma ob zaključsvoj prostor obiskovalcem vrtca Mehurčki,
skupini Zajčki z vzgojiteljicama Žnidar Špelo ku šolskega leta 2009/10 smo ponovno izvedli
in Podgoršek Melito. Tokrat so za druženje tečaj tenisa za učence od 1. do 5. razreda OŠ.
»zajčkov« poskrbeli njihovi starši in »zajčki« Vse podrobnosti o izvedbi tečaja bodo razvidne
sami. To je bil za njih zadnji skupni piknik na spletni strani www.sdpolicist.si in v naslepred jesenskim vstopom v prvi razred osnovne dnji številki Aplence.
Primož Podbelšek, predsednik TK Komenda
šole. Vsi obiskovalci, predvsem »zajčki«, so
pridno izkoristili sončno sobotno popoldne na
igralih teniškega kluba, nekateri pa
so se preizkusili celo v igranju tenisa. Ob tej priložnosti so se »zajčki«
z manjšo pozornostjo tudi zahvalili
svojima vzgojiteljicama za vse, kar
sta jim dali v času vrtca. V teniškem
klubu smo izredno zadovoljni z
obiskom naših najmlajših in jih
vljudno vabimo, da se še vrnejo na
teniška igrišča, kjer se bodo izpopolnili v igranju tenisa.
V TK smo obljubo glede otroških
igral deloma že izpolnili in smo ob
pomoči Igorja Štebeta naša igrala
dopolnili z otroškim toboganom ter
manjšimi goli. V naslednjih dneh pa Otroci s starši
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Sklepi DU Komenda
Brigita Debeljak nova tajnica društva
Upravni odbor DU Komenda je na svoji redni
seji, ki ima v svoji sestavi kar 45 članov odbora, vodij sekcij ter poverjenikov, v maju 2010
analiziral naš marčni občni zbor. Pohvalili so
organizacijo šahovskega prvenstva Gorenjske
v Komendi (ekipno in posamezno), ki ga je
organizirala naša šahovska sekcija pod vodstvom Petra Plevela. Pohvalili so tudi delo
balinarske sekcije pod vodstvom Alfonz Kerna–moški in Ivanke Žulič-ženske. Veseli smo,
da so tudi kolesarji- kar preko 30 jih je - v letu
2009 in 2010 s finančno soudeležbo DU Komenda prejeli nove kolesarske drese. Po programu pa potekajo tudi druge dejavnosti: izleti,
pohodništvo, folklorna skupina. Mešani pevski
zbor pa je z nastopom pevskih zborov upokojencev Gorenjske, ki je bilo 28. maja v Škofji
Loki sklenil letošnjo zelo uspešno sezono.
Zbrali se bodo spet septembra za nastope. Žal
pa so zaradi dežja odpadla prijateljska srečanja
v balinanju, pikadu in šahu z ekipo Mirna na
Dolenjskem. Nadoknadili bomo jeseni.
Že na občnem zboru smo se pogovarjali o
naši tajnici Veri Grilc, ki je po desetih letih
delovanja želela zamenjavo na lastno željo. Ta
predlog smo tudi sprejeli. Moram pa poudariti,
da je bila Vera Grilc, ko je društvo 2001 ostalo
brez predsednika, ena najbolj aktivnih, da se je
društvo obdržalo. Upravni odbor je sprejel
razrešnico in se Veri od srca zahvalil za nesebično delo v 10-letnem obdobju.

Soglasno pa so bili sprejeti naslednji sklepi: v Športni dvorani Komenda ena največjih kul- Odbor je imenoval novo tajnico Brigito turnih prireditev po letu 2004 v naši Občini.
Debeljak. Poznamo jo vsi, saj domačinka in Društvo organizira Srečanje pevskih zborov
celotno obdobje tajnica na OŠ Komenda Mo- slovenskih mest. Nastopilo bo 14 zborov iz
vse Slovenije ter naša Folklorna skupina s
ste.
- Uradne ure društva se spremenijo: ura- krajšo predstavitvijo. O vsem vas bomo še obdne ure DU Komenda so od 1. julija 2010 veščali.
(Celoten program dela našega društva si
vsako sredo od 17. do 19. ure (razen v juliju in
avgustu odpadejo zaradi dopusta) Brigita De- lahko ogledate na spletnih straneh. www.kobeljak iz Mlake bo dosegljiva na tel:. 041 945 menda-upokojenci.si, e-pošta: info@komen798 ( lahko pa pokličete predsednika tel.: 051 da-upokojenci.si
Janez Kimovec, predsednik DU Komenda
688 704 ali podpredsednika tel.: 01 8341 774
- Vsi poverjeniki po
vaseh ali pa svojci naj ob
smrti člana društva pokličejo eno od telefonskih
številk zaradi izobešanja
žalne zastave in organizacije nošenja prapora.
- S 1. septembrom bodo običajne redne uradne
ure vsako sredo od 17. do
19. ure na Glavarjevi 104
(v pisarni društva; tako
kot do sedaj).
Še enkrat hvala Veri za
10-letno delo, novi tajnici
pa veliko uspeha.
Vodstvo društva se že Priznanje tajnici Veri Grilc za desetletno delo sta izročila predsednik
pripravlja na nove prire- DU Komenda Janez Kimovec in podpredsednik ZD upokojencev
ditve. 2. oktobra letos bo Gorenjske Franci Šmajd.

Pokrajinsko srečanje
upokojenskih pevskih zborov
Letos sta srečanje organizirala Pokrajinska
zveza DU za Gorenjsko in DU iz Škofje Loke.
Zgodilo se je 28. maja v Osnovni šoli Mesto v
Škofji Loki, kjer me je ob vstopu v dvorano
presenetil napis na odru, kjer je pisalo, da je to
srečanje otroških pevskih zborov Gorenjske.
Pomislil sem, da je to morda priznanje večno
mladim pevcem, ki s srcem razdajajo svoja
grla in znanje. Kljub svojim zrelim letom. Pa
ni bilo dolgo tako. Sneli so besedo »otroških«.
Pa smo ostali tam, kjer smo. Samo mladi po
srcu, po letih pa že dolgo ne.
Tokratnega srečanja se je udeležilo 348 pevk
in pevcev iz 13 zborov vse Gorenjske, med
drugimi tudi MePZ iz DU Komenda, ki je s
svojim zrelim nastopom in polno močjo zapetega besedila zastopal našo občino in seveda
tudi branil prvo mesto z lanskega srečanja. O
kvalitetah zborov je tudi tokrat odločal strokovnjak s pevskega področja Tomaž Tozon.
Rezultati bodo znani nekoliko pozneje. Sem
pa prepričan, da je naš zbor prepričal vse v dvorani, da s svojim petjem sodi v sam vrh zborovskega petja upokojencev na Gorenjskem.
Tone Ogorevc
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Majske zgode in nezgode
zgodil na Bregu, vlomilci pa so
»udarili« tudi na dveh bencinskih
servisih, pred vlomilci pa nista
bila varna tudi osebna avtomobila
v Mostah in na Križu.
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... ko brez miru okrog
divja

Tatvine

Kislo vreme, kislo razpoloženje in »neustavljive potrebe« nepridipravov po nesprejemljivih
družbeno škodljivih pojavih so »zaščitni znak«
dogajanja v naši občini.
Mislim, da si naše Turistično društvo s skrbjo za lepši videz naše občine resnično prizadeva, da bi bila občina privlačna za tiste, ki
vanjo prihajajo. Se pa najdejo polnočni kavboji, ki jim je za taka prizadevanja malo mar.
Tako je večkrat na udaru kozolec, ki je postavljen na meji naše občine s strani Kamnika.
Krasil naj bi ga pristen gorenjski nagelj (pripet
celo z verigo), pa se zgodi, da krasi dom ali
smetišče nekoga, ki ne loči lepote in izgleda
kraja od lastnega dvorišča. Enak je problem z
napisom »Klanec« ob vhodu na območje občine z zahodne strani.
Grmički »pušpana«, nekateri ga celo imenujejo božje drevesce, so preneseni na domače
dvorišče človeka, ki ne loči tujega od svojega,
ali pa so samo populjeni. Obsojanja vreden
vandalizem do okolja, v katerem naj bi se počutili prijetno
Pa maj ni bil nepozaben samo zaradi vandalizma, tudi kazniva dejanja so bila kar pogosta
– se pač bliža poletje in nekateri bi si svoj
proračun radi izboljšali na tuj račun.

Vlomi
Poskus vloma v stanovanjsko hišo se je

V Mostah sta lastnika neprostovoljno menjali dve avtomobilski
prikolici. Brezplačno pa so si štirikrat oskrbeli gorivo za svoje jeklene konjičke nepridipravi v Mostah in na Potoku. No, vožnja na
tuj račun je sicer poceni, poceni pa
ne bo za storilce kaznivih dejanj,
ki jih bodo izsledili kriminalisti.
Sledijo tatvine različnih dobrin in vrednosti,
ki jim je skupen imenovalec pridobitev koristi
na tuj račun in pomanjkanje poštenja. Tako si je
v Mostah nekdo prisvojil platišča osebnega
avtomobila, v istem kraju so bile ukradene tudi
registrske tablice z osebnega avtomobila in zlatnina iz stanovanjske hiše. Lopov ali človek, ki
bi rad videl svojo »svetlo bodočnost« v soju tujih luči, si je prisvojil luči avtomobila v Komendi, z gradbenim materialom, ki je bil ukraden v
Podborštu, pa si bo nekdo pomagal pri gradnji
svoje hiše, razni deli na osebnem avtomobilu v
Mostah pa bodo služili nepridipravu za kompletiranje njegovega, morda nepopolnega avtomobila, ali pa za prodajo »pod roko«. Iz gostinskega lokala pa je bil ukraden denar. Nekdo se
je moral nekomu posebno zameriti, ker mu je
poškodoval lak na osebnem avtomobilu.

Javni red in mir
Da nismo vsi ravno najbolj miroljubni, dokazujeta dve intervenciji. Enkrat je izbruhnil
pretep med gosti gostinskega lokala, enkrat pa
je bil hrup moteč za okoličane ali sosede lokala. Za povrh vsega pa sta bili potrebni tudi dve
intervenciji v Nasovčah, kjer je med sosedi
prišlo do spora.
Prav slednje pa me vodi tudi na misel, da se je

Zakaj jim ne pustite počivati v miru, če že ne
cenite, da so za nas žrtvovali svoja življenja?
s sosedi vredno potruditi in imeti dobre odnose
že zaradi tega, ker je dober sosed najboljši varuh hiše in premoženja v času odsotnosti med
dopustom. Zakaj si ne bi zaupali?
Smo sposobni voziti neagresivno in strpno?
Če se tega še nismo navadili, samo nasvet:
Samo taka vožnja je varna in pripelje do želenega cilja. Hitrost? Naj se vam ne mudi. Hitrost
lahko prehitro privede na drugi svet. Varnostni
pas je vez z življenjem; ta rek se ponavlja do
onemoglosti, a še ni vsem prišel v zavest. Je
telefoniranje med vožnjo res potrebno? Vse
več jih je, ki med vožnjo uporabljajo mobilne
telefone. Trenutek nepozornosti je dovolj, da
pride do tragedije.
Dovolj za danes. Ker se bližajo počitnice in
dopusti, je priporočljivo, da so starši pozorni
na družbo, v kateri njihov otrok ali mladostnik
preživlja svoje zaslužene počitnice.
Tone Ogorevc

Skoraj 130 ton različnih odpadkov
V občini Komenda je bilo aprila letos v akciji Očistimo
Slovenijo zbranih 130 ton različnih odpadov oziroma natanko 126.970 kilogramov. Odvoz je občino veljal 21.200 EUR.
Nabrani odpadki so bili odpeljani v treh dneh, kar je imel na
skrbi Publicus, gradbeni odpadki pa v štirinajstih dneh.
Vsa divja odlagališča so v pripravah na akcijo v občini evidentirali in so poslej v tako imenovanem katastru saniranih
divjih odlagališč.
Očitno pa nekateri še naprej skrbijo, da bodo divja odlagališča prišla nazaj v kataster; kot na primer v gozdu ob robu
ceste proti Komendski Dobravi, kjer si postavljeno tablo o
Prepovedi odlaganja tisti »bolj slabo pismeni« razlagajo, da
opozorilo ne velja za odlaganje kakšnih deset metrov stran
od opozorilne table. Tovrstne nepismene bodo morali »učiti«
inšpektorji.
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ZAHVALE

Aplenca
Ni te med nami,
a vendar vedno si z nami.

Odšel si tiho, brez slovesa,
a spomini nate so ostali.
Sedaj ob grobu stojimo z
mislimi, da skupaj pri Bogu
nam bo lepo.

V SPOMIN
Šest let je minilo 27. junija, ko se je
v 59. letu po hudi bolezni poslovila
naša draga žena in mama

V SPOMIN
V 77. letu nas je nenadoma zapustil
mož, oče, stari oče in tast

MAJDA
LAH

ŠTEFAN
KOVAČ

s Klanca

s Križa
Zahvaljujemo se vsem, ki se je spominjajo in ji prinašajo cvetje in
sveče na njen prerani grob.
Še enkrat iskrena hvala.
Vsi njeni
Klanec, junij 2010

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in
znancem za izrečeno sožalje in podporo v težkih trenutkih. Hvala
vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji zemeljski poti. Bog
vam povrni.
Vsi njegovi

Tvoje srce je obstalo,
zvon v slovo ti je zapel.
Misel nate bo ostala.
Tiha nema je gomila,
kjer počivaš mama ti.
ZAHVALA
V 82. letu nas je za vedno zapustila
draga mama, sestra, teta, babica in
prababica

Odšla si tja, kjer ni solza,
ni trpljenja, ne gorja,
ostala tvoja je dobrina
v naših srcih bolečina.
V SPOMIN
14. junija mineva žalostno leto, odkar nas je zapustila naša ljuba žena,
mama, babica, prababica, sestra, teta
in tašča

MARIJA FARKAŠ

ANA ŠPRUK

rojena ZALOKAR
iz Nasovč 8a
Ob boleči izgubi izrekamo iskreno zahvalo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem ter vaščanom za izrečena sožalja, darovane sveče in svete maše.
Posebno se zahvaljujemo Branki Pavlič za veliko pomoč pri
njeni težki bolezni.
Hvala g. župniku Zdravku Žagarju za lepo opravljen cerkveni
obred, pevcem, trobentaču, pogrebni službi Jerič in nosačem, ki ste
jo položili k zadnjemu počitku.
Hvala vsem za spremstvo na njeni zadnji poti.
Pogrešamo te vsi, ki te imamo radi.
Žalujoči: hčerka Mira z družino in sin Lado

rojena Pibernik, Mejačeva Ančka
Hvala vsem, ki obiskujete njen grob, ji prižigate sveče, se je spominjate v molitvi in jo ohranjate v svojih srcih.
Vsi njeni

Odšli so...
Štefanija Grkman, rojena 24. 10. 1931, Komenda, Glavarjeva cesta
49, stara 78 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: 1880 izvodov. Izhaja enkrat mesečno, vsa gospodinjstva v občini pa ga dobijo brezplačno.

Aplenca na spletu:
www.komenda.si
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Leto 19, številka 7 bo izšla 30. julija 2010. Gradivo za objavo,
tudi čestitke in oglase, oddajte do četrtka, 15. 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

NAGRADNA KRIŽANKA
ROČNA AVTOPRALNICA
BOGDAN STELE s.p.
Moste 23, 1218 Komenda
tel.: 041 862 252

S Turističnim društvom Komenda v Uredništvu Aplence tudi v letu
2010 nadaljujemo akcijo NA PREŽI in podeljujemo ČEBELO IN
OSAT.
ČEBELO
Društvu Stari traktor, ki se je še
posebno aktivno vključilo v letošnjo aprilsko akcijo Očistimo Slovenijo – v občini Komenda

Delovni čas
Ponedeljek – Petek: od 9. do 18. ure
Sobota: od 8. do 15. ure
Nedelja in prazniki: ZAPRTO
1. nagrada: kompletno čiščenje avtomobila
2. nagrada: zunanje čiščenje avtomobila
3. nagrada: zunanje čiščenje avtomobila
Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA) pošljite na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda DO VKLJUČNO 15.
JULIJA. Na kuverto napišite: ime, priimek, naslov in pripišite Nagradna križanka.

1. nagrada - 12 kosov krem rezin - DARJA ZUPANČIČ, KLANEC 8, 1218
KOMENDA
2. nagrada – 8 kosov tiramisu - VINKO PLEVEL,
KRIŽ 27, 1218 KOMENDA
3. nagrada – 3 kosi krem rezin in 3 kosi tiramisu MARIJA HACIN, MLAKA 38 B, 1218 KOMENDA
Čestitamo! Nagrade prevzamejo nagrajenci na podlagi
poslanega potrdila po pošti in osebnega dokumenta v
PEKARNI HROVAT D.O.O., Kranjska pot 3, 1218
KOMENDA.

Na preži

Junij 2010

ČIŠČENJE avtomobilov:
- zunanje, notranje, globinsko, kompletno;
- tudi čiščenje hišnih preprog

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

ČEBELA IN OSAT

OSAT
Tistemu oziroma tistim, ki se
trudijo in v posmeh vsem, ki so
čistili občino v akciji Očistimo
Slovenijo, še naprej odlagajo
odpadke tako rekoč tik pred odlagališčem, kamor je odpadke
vozil Publicus. Pred Suhadolsko jamo je le navidez zastonj, saj je
občino Komendo (proračun) zadnja čistilna akcija aprila letos veljala
kar precej prek 20 tisoč evrov.
ČEBELE in OSATI so odraz podpore in spodbuda prizadevanjem: NAJ BO UREJENO, LEPO...!

RAČUNOVODSKE STORITVE
za družbe, s.p. in društva

PRVI MESEC BREZPLAČNO
MIBOS d.o.o.

e-mail: mibos@volja.net
tel: 01/83 14 515, GSM: 031 305 451

Aplenca

Utrinki
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● Po prazničnem maju je bil tudi
junij živahen. Osrednji dogodek je
bil seveda praznik naše državnosti,
za katerega smo v uredništvo dobili čestitki vsem občankam in
občanom od načelnika Upravne
enote Kamnik Mihaela Novaka
in OO N.Si Komenda. Kulturno
društvo Kaj ti mar je navečer
praznika v dvorani doma v
Komendi pripravilo kulturni Tomaž
e
in
ov
m
do
k
Soklič – 0.57
cev za prazni
v pr vem krogu
ov
ar
m
program,
župan pa s čestitkami
ti
j
Ka
Čestitka
srečanje pred domom.
● Med tradicionalnimi prireditvami v samostojni občini
Komenda bi se nam skoraj »izmuznila« iz pregleda
dolgoletna, priljubljena prireditev 12 ur Šenturške gore.
Tudi letos je bila, na njej pa je Tomaž Soklič s časom 0.57 »zrušil« dosedanji
rekord, pet krogov pa je pretekel v 7. urah in 4 minutah.
Drugi dogodek, ki je ta dan
tudi meril na svojevrsten rekord, pa je dosegla Majda; le
kdo je ne pozna, saj je znano,
da najde gobo, četudi jih ni…
● Sporočilo, ki ste ga dobili v
društvih glede obveščanja na
dveh jumbo prostorih za plakate
v Komendi in Mostah, je tudi
poslala Majda; vendar tokrat direktorica občinske uprave Majda
Sporočilo za jumbo na tele
fon 031 638 699
Ravnikar. Do sredine meseca za Če ni gob, ve zanje Majda…
naslednji mesec imate v društvih
čas za napovedovanje.
● Oglasili so se s pozdravi starostniki iz občine Komenda, ki jih je Marija Špehonja popeljala na izlet v slovens Sibirijo. Tam, na Babnem polju,
u,
sko
i
ima
lastnik malega azila za divjee
ž
g
živali,
po imenu Hubertus, 200 kg
t
težkega
divjega prašiča Feliksa, kii
p zdravljenju ni hotel več v divjii-po
n Sedaj ga spremlja na večurnihh
no.
p
pohajkovanjih.
Za obisk slovenskee
S
Sibirije
pa so udeleženci izletaa
h
hvaležni
Olgi in Stanetu Kotnik.
● Praznik naše domovine pa so zaa
p
priprave
na prav tako veliko pra-z
n
znovanje
izkoristili Križani in
K
Križanke.
Mari Zupančič s Križaa
j 25. junija s Križankami pletla
Komendski starostniki na izletu v slovenski Sibiriji je
»cipresno verigo«, možje pa so Možje post
avljali mlaje, ko so Križanke pletle
o
postavljali mlaje. Na Križu bodo 4. julija po
249 letih namreč slavili novo mašo.
druugo leto
let
e zapored so piknik pri Kriškem bajerju
● Že drugo
p
sobo
so
boto
bo
to
o, 26.
26.
pripravili
turisti in ribiči. V soboto,
jjunija, ves dan ob igrah, golažu,
žu
žu
žu,
rribicah, piščancih in ihanskem
bbrancinu dobre volje ni manjkkalo.
● Strojni krožek Pšata Bistrica,,
kkii ima 145 članov v občinah
h
K
š
š,
Kamnik,
Komenda, Mengeš,
Ce
Cerklje,
Vodice in Šenčur pa je v
ne
t
to
nedeljo,
27. junija, že drugo leto
prii
pr
n
privabil
slovenske kmetovalce na
prik
pr
ik DEMO košnje na Kmetijo
ijjo
prikaz
Z
Za
add
Zadrgal;
pred tem je bil tri leta v
Odgovorna za
Ž
Že
j Praktični prikaz so tudi tokrat
rat
Žejah.
piknik – levo: Br
anko Švraka, go
skle
sk
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e
sklenili
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družabnim
srečanjem.
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