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AKTUALNO

Dvakrat po tisoč evrov
Petrolov bencinski servis Komenda v Poslovni coni. 

pedagoškemu delu za mlade šolarje. 
Bencinski servis v Poslovni coni Komenda 

ima poleg naftnih derivatov, kurilnega olja in 
utekočinjenega naftnega plina za vozila tudi 
prodajalno HIP HOP, kava bar z zunanjim vr-
tom, urejeno ekološko zbiranja odpadkov, 
bankomat in ročno avtopralnico. V HIP HOP 
prodajalni je 2.000 izdelkov hrane, pijač, časo-
pisov, cvetja, igrač, avtokozmetike, motornih 
olj idr. Bencinski servis v Komendi bo odprt 
od ponedeljka do sobote od 6. do 22. ure, ob 
nedeljah in praznikih pa od 7. do 21. ure.

Roman Dobnikar, član uprave družbe Petrol in Tomaž Drolec, župan Komende sta slovesno 
odprla Bencinski servis Komenda v Poslovni coni.

Ček prijaznosti Nogometnemu klubu Komen-
da in Osnovni šoli Komenda Moste 

Otroška folklorna skupin Avrikelj je požela 
aplavz udeležencev ob odprtju.

Novi zobozdravnik 
v Komendi

Župan občine Komenda Tomaž Drolec in 
v stroki po svetu poznani zobozdravnik dr. 
Gregor Škorjanc sta 1. julija podpisala na-
domestno koncesijo za zobozdravstvo. Dr. 
Gregor Škorjanc, pogovor z njim bomo 
objavili v prihodnji Aplenci, bo novi zoboz-
dravnik v občini Komenda. 

– A. Ž.

Prizidek k šoli v Mostah
V okviru programa vzgoje in izobraževanja ter otroškega varstva se je junija v Mostah začela 

gradnja prizidka pri šoli. Do začetka šolskega leta 2011/2012 bo šola v Mostah bogatejša za ku-
hinjo, jedilnico, knjižnico, večnamenski prostor in štiri razrede. Investitor je Občina Komenda. 

– A. Ž. 

Zadnja pridobitev v slovenski verigi 313 ben-
cinskih servisov družbe Petrol je od sredine 
julija Bencinski servis Komenda v Poslovni 
coni ob regionalni cesti Vodice – Komenda 
(Moste). Odprla sta ga član uprave družbe Pe-
trol za prodajo in marketing Roman Dobnikar 
in župan občine Komenda Tomaž Drolec, ki 
sta na slovesnosti podelila tudi ček prijaznosti 
v vrednosti 1000 evrov Nogometnemu klubu 
Komenda in Osnovni šoli Komenda Moste. 
Denar, kot sta poudarila, je prispevek k ureje-
nejši infrastrukturi za trening nogometašev in 

Ob odprtju je Roman Dobnikar poudaril, da 
se na Petrolovih bencinskih servisih po Slove-
niji vsak dan ustavlja več kot 150 tisoč kupcev, 
župan Tomaž Drolec pa je rekel, da verjame, 
da bodo krajani nov bencinski servis vzeli za 
svojega, saj jim ponuja vse, kar voznik potre-
buje na svoji poti.

Odprtje servisa je obeležil tudi slovesen kul-
turni program, v katerem sta med drugim na-
stopila tudi Mešani pevski zbor Društva upoko-
jencev Komenda in Otroška folklorna skupina 
Avrikelj Društva narodnih noš Komenda. 

A. Žalar
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ŽUPANOVA BESEDA IN ZBORI

Na Križu, v Mostah in v Komendi so bili 13., 
14. in 16. julija zbori občanov, na dnevnem 
redu pa so bili kanalizacija, otroško varstvo, 
Medgeneracijski center Komenda in seveda 
tudi različna vprašanja ter pobude. 

Kako komentirate udeležbo in razprave v 
posameznih krajih? 

»Mislim, da velja ugotovitev, da bi bil obisk 
na posameznih zborih večji, če bi občani ne 
bili seznanjeni ali zelo nezadovoljni zaradi po-
sameznih vprašanj, o katerih smo govorili. Bi 
pa rekel, da je bilo v vseh treh krajih kar precej 
povsem konkretnih vprašanj. Na nekatera smo 
skušali odgovarjati že na zborih, za večino pa 
smo poskrbeli za odgovore do danes.«

Katera vprašanja so izstopala na Križu?
»Kar precej govora je bilo o prometu skozi 

Križ, smerokazih, dostopu na Kamniško cesto. 
Izpostavljen je bil pločnik nob kamniški cest. 
Govorili smo o hitrejšem priključevanju na 
kanalizacijo, saj na Križu še kar nekaj hiš ni 
priključenih nanjo, čeprav imajo vse možnost 
že kar nekaj let. Izražena je bila podpora od-
ločnejšemu ukrepanju za priključevanje. Vesel 
sem pripombe oziroma pobude, da so Križani 
pripravljeni sodelovati, da se skupaj pogovori-
mo o izgradnji načrtovanega vodnega zadrže-
valnika na Tunjici zaradi preprečevanja poplav 
na nekaterih območjih v občini. Izpostavljena 
je bila potreba (pa ne samo na tem zboru) po 
rjavih posodah za odpadke v občini. Na Ka-

Župan Tomaž Drolec

Vedno smo se skupaj 
odločali  
»Tako se tudi danes o kanalizaciji, vzgoji in varstvu otrok, o Med-
generacijskem centru Komenda, o jutrišnji občini Komenda in bi-
vanju v njej. – In tudi na seji 22. julija smo si »odprli vrata«, da se 
bomo septembra  odločali o čim boljšem načinu oziroma pogod-
bi, da bomo nekoč lahko poslušali domači zvon.«

upravi, da bo izvedla 
potrebne postopke za 
to.

Hitrejše priključe-
vanje na kanalizacijo 
– Pripombe bodo upo-
števali.

Kaj pa so izposta-
vljali v Mostah?

»Tudi v Mostah so 
poudarili, da je potrebno 
ukrepati, da bo priklju-
čevanje na kanalizacijo 
hitrejše. Predlagali so 
tudi redno obveščanje o 
tem. Tri pomembna 
vprašanja so bila o semaforju, javni razsvetlja-
vi v naselju S2 in pločniku od Kralja ob držav-
ni cesti do novih blokov ob cesti proti Brniku. 
Kako je s cesto Želodnik – Vodice na odseku 
skozi Moste žal lahko rečem le, da je vse sku-
paj nejasno. Ob sedanji recesiji ni znano, koliko 
denarja še ima država za to. Takrat, leta 2007, 
smo ob navzočnosti ministra in predstavnikov 
DRSC, DARS-a podpisali sporazum. Predvi-
deno je bilo, da bo cesta na območju Most v 
gradnji leta 2008.

Slišali smo, da je iz občine Komenda dražji 
odvoz fekalij v čistilno napravo kot iz občine 
Kamnik, vprašanje kakšen stolp je pri Vrtnem 
centru Gašperlin, nezadovoljstvo glede prome-
ta na severnem delu Most in tudi, da krave 
mukajo tudi ob nedeljah, da polži ne spoštujejo 
ograj, ko plezajo k sosedu, da občinska uprava 
v dvanajstih letih ni naredila nobene pametne 
zadeve, da drugje nimajo prometnih težav z 
državo…« 

(Opomba pisca: Ob slednji pripombi sem se 
spomnil, da sem pred dobrimi petnajstimi leti 
kot novinar zaradi nevzdržnih prometnih težav 
v sosednjem Mengšu zapisal anekdoto, ko je 
Mengšan Mengšana vprašal: »Kako pa si ti 
prišel na drugo stran ceste?« Odvrnil mu je: 
»Veš, jaz sem na tej strani rojen.« - Toliko o 
prometu in državi…). 

Odgovori: 
Semafor v Mostah – Na DRSC potekajo 

dogovori za dovoljenje za postavitev sema-
forja pred Jermanom, vendar ga bo Občina 
zgradila sama. Projekti so v izdelavi, morda 
pa bo tudi denar še letos; vsekakor pa se reši-
tev naj ne bi »posebno vlekla«, saj bo zanjo 
poskrbela občina…, ne država.

Pločnik – Da ni pločnika do večstanovanj-
skih stavb od Kralja proti Brniku ni kriva 
občina. Napako je naredil DRSC, ker ni po-
gojeval gradnje stanovanjskih objektov z 
obveznim pločnikom. Zato je tokrat župan 
odločen, da bo sedaj občina zgradila pločnik 
še do začetka šolskega leta. 

Odvoz v čistilno napravo – Občan je 
pravilno ugotovil, da je odvoz dražji. V ob-
činski upravi že ukrepajo, da bo odvoz za 
občane Komende cenovno enak kot za obča-
ne Kamnika.

Javna razsvetljava v S2 – V upravi že 
potekajo dogovori oziroma priprave za uredi-
tev javne razsvetljave.

Stolp – Pred Vrtnim centrom Gašperlin ni 
stolp za TV, ampak za GPS.

mniški cesti pa bi bil dobrodošel tudi semafor 
prikaza hitrosti, kakršen je na začetku Most.«

Odgovora:
Promet – Vaški odbor naj opredeli ureditev 

prometa na cesti od cerkve do kamniške ce-
ste, oziroma enosmerni promet na delu pred 
priklučitvijo z glavne ceste Križu na Kamni-
ško cesto in posreduje odločitev občinski 

Na Križu o prometu, pločniku, priključevanu 
na kanalizacijo...

Priključevanje na kanalizacijo mora biti hitrej-
še, so poudarili v Mostah.

Pločnik v Mostah bo občina uredila do začetka šole.
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ŽUPANOVA BESEDA IN ZBORI

Rekapitulacija skupnih investicijskih stroškov po stalnih cenah junij 2010
Opis KANALIZACIJA CESTA VODOVOD JAVNA RAZSVETLJAVA SKUPAJ v EUR %

Planirano Izvedeno Planirano Izvedeno Planirano Izvedeno Planirano Izvedeno Planirano Izvedeno Neizvedeno

Izgradnja javne kana-
lizacijske mreže

Križ 805.754 805.754 602.788 602.788 450.450,00 450.450,00 127.400,00 127.400,00 1.986.391,10 1.986.391,10 0 100,0

Moste 1.292.658 407.616 417.741 215.600 763.750 379.600 133.480 120.400 2.607.628,11 1.123.216,00 1.484.412 43,1

Suhadole 430.346 196.670 201.439 129.743 270.400 145.600 56.920 56.920 959.104,39 528.933,65 430.171 55,1

Žeje 304.054 75.760 144.536 36.750 184.860 35.100 32.880 22.160 666.330,40 169.770,00 496.560 25,5

Gmajnica 333.200 104.800 230.388 0 183.300 137.150 48.600 8.000 795.487,50 249.950,00 545.538 31,4

Nasovče 212.280 0 64.820 0 137.020 0 23.600 0 437.720,00 0,00 437.720 0,0

Breg 130.680 0 38.360 0 71.370 13.000 8.360 0 248.770,00 13.000,00 235.770 5,2

Potok 95.360 0 95.360 0 32.500 9.100 20.000 0 243.220,00 9.100,00 234.120 3,7

Klanec 379.320 0 195.290 0 294.450 98.800 41.200 0 910.259,50 98.800,00 811.460 10,9

Podboršt 180.320 0 118.388 0 154.700 29.900 31.000 14.800 484.407,50 44.700,00 439.708 9,2

Gora 258.688 0 224.910 6.426 223.600 68.900 47.120 30.600 754.318,00 105.926,00 648.392 14,0

Mlaka 418.544 20.000 240.065 17.500 234.000 115.700 40.600 0 933.209,00 153.200,00 780.009 16,4

Komenda 358.240 125.600 829.500 735.000 301.600 225.550 67.600 67.600 1.556.940,00 1.153.750,00 403.190 74,1

Komendska Dobrava 0 0 17.500 17.500 325.000 325.000 20.000 20.000 362.500,00 362.500,00 0 100,0

Izgradnja S kanala 224.278 0 0 0 89.700 89.700 0 0 313.978 89.700 224.278 28,6

Izgradnja kolektorja 636.320 112.000 448.000 98.000 343.200 78.000 46.400 0 1.473.920 288.000 1.185.920 19,5

SKUPAJ 6.060.042 1.848.200 3.869.082 1.859.307 4.059.900 2.201.550 745.160 467.880 14.734.184 6.376.937 8.357.247 43,3

 Tako na Križu kot v Mostah sta s podžu-
panom Mirkom Kepicem usklajeno razla-
gala in odgovarjala na vprašanja tako glede 
kanalizacije, kot vrtca in šole. O medgene-
racijski tematiki pa je govorila predsednica 
društva Viktorija Drolec. Kako pa sicer 
ocenjujete zbor v Komendi?

»Podžupana Kepica v Komendi ni bilo, je pa 
razložil kanalizacijsko stanje in projekt mag, 
Stane Zarnik, ki je tudi ugotovil, da je pravilo-
ma veliko več težav s projekti (na terenu), kot 
pa potem z denarjem. Mislim, da pa sicer na 
sedanje razmišljanje o reševanju kanalizacije 
ni posebnih pripomb, čeprav smo povsod sliša-
li, da je bil projekt s koncesionarjem izpred 
osmih let rešitev, za katero nam je danes lahko 
žal, saj bo sedaj v najbolj ugodnih pogojih za-
deva dražja, kot bi bila s takratnim načinom.«

S tem v zvezi je bila še posebno zgovorna 
v razpravi dr. Marta Ciraj, ki je rekla, naj 
tisti, ki so bili takrat proti, in med njimi so 
nekateri sedaj na dobrih položajih, ni jih pa 
v dvorani, pomagajo vsaj reševati zadevo.

»Ja, vsi se spominjamo takratnega dogaja-
nja. Žal in škoda, da je današnja ugotovitev 
takšna. Morda nam je na začetku samostojne 
občinske poti takrat primanjkovalo potrebnih 
izkušenj. Danes se nam to najbrž ne bi zgodilo. 
Ampak, tako pač je in tu smo, kjer smo. 

A če nadaljujem s komendskim zborom, 
moram pritrditi, da na Gori ni kanalizacije, 
greznice pa so marsikje dotrajane. Govora je 
bilo o razgrnitvi kanalizacijskih projektov, o 
pogojih za delo Nogometnega kluba (problem 
bo rešen prihodnji mesec ob selitvi), zadrže-
valnikih, o katerih bo posebna razlaga najbrž 
že v prihodnji Aplenci. Tudi v Komendi pogre-
šajo rjave posode za odpadke in ker ni občina 
upravičena in odgovorna za čiščenje potoka v 

Nasovčah, bomo o tem obvestili odgovorne 
vodarje. Sicer pa je bilo kar precej govora o 
poplavni nevarnosti, saj vemo, da je v Komen-
di slab ducat hiš, ki so na poplavnem udaru, v 
Mostah pa ostalih 200 (dve sto). In strinjam se 
z ugotovitvijo v razpravi, da bi morala država 
pri tem pomagati in reševati, ne pa da se mora-
mo župani in občine vsak zase spopadati s tem. 
Spominjam se, da smo pred več kot dvajsetimi 
leti že imeli projektne rešitve za zadrževalnike 
na Dobliču, Tunjici, potem pa smo na vse po-
zabili... Pa tudi o medijskem obveščanju je bilo 
nekaj vprašanj.«

Odgovori: 
Gnojnica na cesti – Na Gori bodo preveri-

li izvor.
Razgrnitev – Po javni razgrnitvi projektov 

v naravi potem lahko nastanejo manjša 
(praktična-usklajevalna) odstopanja.

Zadrževalniki – So resna in dogovorna 

programska obveza za naprej. Z njimi je po-
vezan tudi program izgradnje vrtca v Mostah 
na že dlje časa opredeljeni lokaciji nasproti 
šole čez Pšato, kar je ena od nalog za rešitev 
prostorskega programa za varstvo najmlajših 
v občini že bližnji prihodnosti.

Rjave posode – Predvidoma do konca leta, 
vendar sta posoda in odvoz strošek naročni-
ka.

Objave na kabelski TV – Zakaj ni lokalne-
ga programa na T2? V pogodbi smo si zagoto-
vili optično vlakno tudi za naš program. Vpra-
šanja o našem programu pa lahko naslovite na 
Komok , oziroma na telefonu 051 688 705.

TV na T2 – Ko bo položena optika v nase-
ljih v občini, bo to vprašanje rešeno.
Čiščenje potoka v Nasovčah – Občina ni 

pristojna, odgovorni pa so obveščeni.
Obveščanje – Napačno oziroma okrnjeno 

obrazložitev za mlado športnico Katarino 
Bremšak v današnji številki popravljamo, z 
Orientacijskim klubom smo se dogovorili, 
glede barvnih strani v vsej Aplenci smo zazdaj 
stroškovno »prekratki«, napovedano današnjo 
naslovnico pa prestavljamo za naslednjič. 

Analiza vode – Na večkratne pripombe, 
da je voda v Komendi pretirano klorirana bo 
Režijski obrat skrbel poslej za intervalno po-
gostejši nadzor oziroma analizo vode na pri-
stojnem zavodu v Kranju. Praviloma naj ne 
bi bila klorirana, vsaj tako nam zagotavljajo 
iz Komunalnega podjetja Kamnik.

Gradnja v centru – V nedeljo, 1. avgusta, 
bo v Komendi konjeniška prireditev. Po tem 
je še teden dni časa za izpraznitev prostorov 
Rodeo kluba in hlevov, ker se po 10. avgustu 
začnejo rušitvena dela. Za infrastrukturo, ki 
bo z izkopom gradbene jame za izgradnjo 
centra pretrgana do tribune, v kateri bo go-

Predsednica Medgeneracijskega društva Vik-
torija Drolec je tudi v Komendi predstavila 
program bodočega Medgeneracijskega cen-
tra.
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DOGAJANJA

Okroglo milijon za otroško varstvo

V Aplenci tokrat v Uradnih objavah objavlja-
mo poziv Občine staršem za oddajo vlog za 
znižano plačilo za otroke v vrtcu. Za pogovor 
smo zaprosili višjo svetovalko za družbene 
dejavnosti v občinski upravi Matejo Drolc.      
Čez dober mesec, ob začetku novega šol-

skega leta, bo spet živahno tudi v vrtcu. Koliko 
otrok bo jeseni v oddelkih Vrtca Mehurčki?

»V vrtcu Mehurčki v Komendi bo z novim 
šolskim letom vključenih predvidoma 295 
otrok v šestih oddelkih prvega starostnega ob-
dobja (1-3 let), osmih oddelkih drugega staro-
stnega obdobja (3-6 let) in dveh kombiniranih 
oddelkih (2-4 let).«

Ali velja poziv staršem za oddajo vlog za 
otroke, ki so že od začetka leta v vrtcu, ali 
samo tistim, ki bodo 1. septembra prvič 
prišli v vrtec?

»Poziv za oddajo vlog za znižano plačilo 
vrtca za letos, ki je objavljen v tej številki 
Aplence, se nanaša na starše, katerih otroci 
bodo vključeni v vrtec s 1. septembrom. Starši, 
ki bodo imeli prvič vključenega otroka v vrtec, 
oddajo Vlogo za znižano plačilo vrtca na 
obrazcu Z-Vrt, ki je tudi na spletni strani obči-
ne. Starši, ki pa že imajo v vrtcu enega otroka 
in bodo imeli jeseni v vrtcu še drugega otroka, 
oddajo samo Vlogo (je tudi na spletni strani) za 
oprostitev plačila za drugega in nadaljnje 
otroke.«

Ali se za varstvo od 1. septembra naprej 
cene kaj spreminjajo od cen v prvem polle-
tju letos?

»Občinski svet Občine Komenda je na seji 
18. marca sprejel Sklep o določitvi cen progra-
mov predšolske vzgoje v vrtcu Mehurčki Ko-
menda. Cene programov po tem sklepu veljajo 
od 1. aprila 2010 dalje, do naslednje uskladitve 
cen, ki jih z novim sklepom potrdi občinski 
svet. Cene programov predšolske vzgoje torej 
ostajajo enake. To pomeni, da je cena programa 
za prvo starostno skupino 436,85 EUR, za 

drugo pa 356,02 EUR. Najvišji mesečni pri-
spevek staršev je 80% cene programa.«

Od česa pa odvisen znesek, ki ga prispe-
vajo starši za otroka v vrtcu in koliko pov-
prečno največ prispevajo starši?

»Skladno s Pravilnikom o plačilih staršev, 
plačilo staršev določi občina na podlagi lestvi-
ce, ki starše razvršča v razrede, upoštevaje 
bruto mesečni dohodek na družinskega člana v 
primerjavi s povprečno bruto plačo na zaposle-
nega v Sloveniji in upoštevaje premoženje 
družine. Mesečni dohodek na družinskega 
člana se izračuna iz letnega dohodka družine. 
V pravilniku je podrobneje opredeljeno, kateri 
dohodki se, oziroma se ne, upoštevajo pri izra-
čunu letnega dohodka. Kot rečeno, starši pla-
čajo največ 80 % cene programa, kar je polno 
plačilo in najmanj 10% cene programa. Če 
imajo v vrtcu več kot enega otroka iz družine, 
za starejšega plačujejo za en razred nižjo ceno, 
za mlajše otroke pa so plačila oproščeni. 

V naši občini je povprečno plačilo staršev 
30% cene programa, razliko do polne cene 
krije občina.

Koliko pa stane subvencioniranje in var-
stvo otrok na leto občino?

»Otroško varstvo predstavlja kar velik del 
občinskega proračuna. V proračunu za leto 
2010 samo doplačilu oskrbnih stroškov vrtcem 
namenjamo 900.000,00 EUR, subvencionira-
nemu varstvu otrok, ki niso vključeni v vrtec, 
pa 11.000,00 EUR. S sprejemom Pravilnika o 
subvencioniranju varstva otrok, smo pravico 
do subvencije razširili, tako da so do nje upra-
vičeni tudi tisti starši, ki imajo sklenjeno po-
godbo z registriranim varuhom predšolskih 
otrok in pa starši, ki z občino podpišejo dogo-
vor o odstopu mesta v vrtcu drugemu kandida-
tu na prednostni listi, potem ko so že dobili 
odločbo o sprejemu otroka v vrtec.

Na področju otroškega varstva poleg inve-
sticij, fi nanciramo redno dejavnost vrtca (ma-
terialni stroški, osnovna sredstva) in sofi nanci-
ramo različne dodatne programe, kot so npr. 
plavalni tečaj, taborjenje, angleške urice in te-
čaj smučanja.«

A. Žalar

Mateja Drolc

Čarobni dan 
v Arboretumu
Konec avgusta bo v Arboretumu v Vol-
čjem Potoku spet priljubljeni Čarobni 
dan. Tudi letos bomo za brezplačen obisk 
in ogled Čarobnega dne izžrebali eno 
družino. Če ste zainteresirani, pišite do 
vključno 16. avgusta na Uredništvo 
Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda s 
pripisom: Čarobni dan v Arboretumu 
Volčji Potok 

stoval Nogometni klub kar nekaj let do izgra-
dnje Športnega centra, je ob hipodromu že 
speljana celotna nova komunalna infrastruk-
tura na gradbišče do tribun. 

Zbori občanov so bili nekakšno ogledalo 
in hkrati merilo dogajanj ter razpoloženja. 
Kakšni so po njih vaši občutki? 

»Vedno sem bil optimist in tudi tokrat sem. 
Rdeča nit vseh zborov so bili kanalizacija, vrtec 
oziroma šola in Medgeneracijski center Ko-
menda. Ko sem se v razpravah, vprašanjih, 
mnenjih v mislih vračal na naš začetek v občini 
pred dvanajstimi leti, sem se vprašal, ali smo 
vse, kar smo delali potem, naredili narobe. Tr-
dno sem prepričan, da ga ni danes med nami, ki 
bi pritrdil takšnemu pogledu. (Tabela na 4. 
strani spodaj je glede tega zgovorna.). Saj smo 
se o vsem skupaj odločali in tako je tudi danes, 
da se skupno odločamo o kanalizaciji, vzgoji in 
varstvu, o Medgeneracijskem centru Komenda, 
o jutrišnji občini Komenda in bivanju v njej.

Prepričan sem, da bomo skupaj našli pravo 
rešitev za kanalizacijo; ali skupaj s partnerjem 
ali pa skupaj z našimi sosednjimi občinami 
Domžale, Kamnik, Mengeš. Našli in rešili bo-
mo varstvo najmlajših in izobraževanje mladih 
v občini; letos in prihodnje leto s prizidkom pri 
šoli v Mostah in z oddelki v Medgeneracijskem 
središču ter z vztrajanjem za izgradnjo načrto-
vanega centralnega vrtca v Mostah.

In trdno sem prepričan, da ob načrtovanem 
razvoju, ob skrbi za mlade, za okolje, delamo 
prav tudi pri programu za starejše, saj sem nič 
kolikokrat doslej ob obiskih naših starejših 

občanov v Kamniku in drugje po domovih sli-
šal željo in prošnjo v njihovih očeh: Župan, rad 
bi slišal domači zvon. Obljubil sem in odločen 
sem, da to naredimo.« 

Podporo k takšni odločitvi so po nekaterih 
na trenutke burnih razčiščevanjih na zadnji 
seji občinskega sveta, 22. julija, predlagani 
sklepi na dnevnem redu tudi dobili. 

»Res je. Sicer pa je bilo vedno nekako raz-
burljivo. Pa naj pomislim na prvi mandat in 
telovadnico oziroma športno dvorano, na drugi 
mandat in Poslovno cono in sedaj v tretjem 
mandatu na Medgeneracijski center, ko smo si 
za septembrsko odločanje v občinskem svetu o 
čim boljšem načinu oziroma pogodbi »odprli 
vrata« za odločanje, da bomo nekoč lahko po-
slušali domači zvon.«

Andrej Žalar

V Komendi o poplavni nevarnosti, kanalizaciji, 
zadrževalnikih...
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POLITIKA–PISMA

Trajnostni 
razvoj
 

Občani občine Komenda smo ustanovitev le te podprli z mislijo o boljših 
pogojih razvoja le te. Razvoj občine Komenda se je dejansko pričel z 
velikimi zamahi, vendar pa ta razvoj s seboj nosi določene stranpoti. 

Prevečkrat pozabljamo na osnovna izhodišča, ki so že dolgo znana 
kot Trajnostni razvoj. Trajnostni razvoj je izredno težko defi nirati. Defi -
nicij je kar nekaj, najbolj preprosta in najbolj nazorna pa je defi nicija 
Svetovne Komisije za Okolje in Razvoj (Brundtlandina komisija), ki 
pravi da Trajnostni razvoj pomeni »zadovoljiti trenutne potrebe, ne da 
bi pri tem ogrožali zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij« Upravi-
čeno lahko menimo, da slednje za občino Komenda ne drži. Močno smo 
posegli v zemljišča in si obetamo iz prodaje le teh visok letni proračun 
občine. Prodaja se izvede enkrat, potem pa priliva v proračun ne bo več, 
stroškovna stran proračuna pa bo vsekakor ostala na istem nivoju. Kam 
taka usmeritev pelje, si lahko mislimo.

Ne smemo pozabiti, da smo še vedno v recesiji, kar se jasno odraža na 
nedokončanih objektih »Sončne aleje« investitorja Gradis Celje, ki se je 
znašel pred stečajem, usoda nedograjenega naselja pa je v rokah bank 
upnic. Nedokončano naselje je že in bo še pričelo propadati, saj niso 
dokončane niti strehe, tako da prihaja do škode na objektih zaradi zama-
kanja in zimske zmrzali. Podoba naselja vsekakor ni v ponos občini 
Komenda. 

Do takšnih in podobnih primerov ne bi prišlo, če bi občina sledila 
dejanskim potrebam po novogradnjah in ne bi sledila interesom kapitala 
in dobička želnih investitorjev.

OO SLS Komenda, mag. Marijan Pavlič

Pavel Šmid -  
kandidat za 
župana

Kot najmočnejša stranka v občini bo SDS tudi na letošnjih občinskih 
volitvah nastopila s svojim kandidatom. Tako kot na prejšnjih volitvah, 
ko se je izpostavil kot edini izzivalec aktualnemu županu, bo kandidat 
SDS Komenda tudi tokrat g. Pavel Šmid. Leta 1951 rojeni predsednik 
občinskega odbora stranke, je potomec znane komendske rodbine, pri-
haja pa iz Most. Po izobrazbi je ekonomist in je lastnik manjšega dru-
žinskega podjetja, pred tem je izkušnje nabiral v komerciali, marketingu 
in računalništvu, kar mu daje širok spekter znanj.

V SDS sicer menimo, da je bilo v občini v preteklih letih marsikaj 
narejenega, bi pa bilo lahko še veliko več, če se vodstvo občine projek-
tov ne bi lotevalo brezglavo in brez pred pričetki projektov zaprtih fi -
nančnih konstrukcij ali celo nerazdelanih investicijskih programov. Ve-
čina teh tako ostane neizvedenih ali nedokončanih, vse to pa nakazuje 
odsotnost premišljenega razvoja občine in manjko ustreznih znanj. Da 
bi skupaj uresničili želene ideje, so najprej potrebne spremembe. Teh 
brez zamenjav obrazov in s tem načina razmišljanja v lokalni politiki, ni 
moč izpeljati. Zato vas vabimo, da na volitvah podprete županskega in 
druge kandidate iz vrst SDS. Zato, ker nam ni vseeno, kakšna bo občina 
Komenda!

Več o stališčih stranke glede dogajanj v občini lahko spremljate preko 
naše spletne strani www.komenda.sds.si.

Vlado Dajč, podpredsednik OO SDS Komenda

VAŠA PISMA

Odgovor na članek 
»Odziv na intervju z g. Alešem Bratino v prispevku 
Najdražja in najbolj zelena poslovna cona v dr-

žavi, objavljenem v Glasilu občine Komenda, 
Aplenca, št. 5/2010«
V intervjuju u g. Alešem Bratino, ki je bil objavljen v peti številki 
Aplence, bi radi dodali nekatere naravovarstvene pojasnitve, saj so v 
intervjuju opisani pogledi s strani gradbenika. Odgovori v članku ne 
ponujajo vpogleda v temeljit poseg v naravo ampak samo omenjajo 
»žabice« kot vzrok drage poslovne cone.

Za izgradnjo poslovne cone so zaradi izgube zelo pomembnih rastlin-
skih in živalskih vrst (mokrišča so najbolj ogrožena območja v svetov-
nem merilu, ne le v Slovenskem) je bilo z okoljevarstvenim soglasjem 
predpisano precejšnje število omilitvenih ukrepov, med njimi tudi ta, da 
investitor pred začetkom gradnje obvesti Zavod RS za varstvo narave. 

No, Zavod o tem ni bil uradno obveščen, zato smo prvi terenski ogled 
opravili šele 23. marca letos in pri tem ugotovili, da investitor ne upošte-
va nekaterih pomembnih omilitvenih ukrepov za naravo. Naj omenimo 
neizvajanje naravovarstvenega nadzora, poseganje na izvzeto območje, 
na katerega se ne bi smelo posegati in bi moralo biti pred začetkom gra-
dnje ograjeno, izvajanje del v času, ko to ni dovoljeno in podobno. Zara-
di vsega navedenega je bila naravi storjena nepopravljiva škoda, ki pa ni 
merljiva z denarjem in vsotami, ki jih omenja g. Bratina. O neizpolnjenih 
obveznostih s strani investitorja smo obvestili inšpekcijo, ki je za kratek 
čas ustavila gradnjo, investitor pa še vedno ne upošteva vseh omilitvenih 
ukrepov določenih z okoljevarstvenim soglasjem. 

Naj omenimo še, da so v nekaterih državah, kjer so s podobnimi po-
segi uničili dobršen kos neokrnjene narave že izvajali tako imenovane 
renaturacije oz. vzpostavljanje stanja, kot ga sicer v milijonih let narava 
vzpostavi sama. Takšni posegi so tako dragi, da vse države, ki so se s 
tem srečale močno priporočajo ohranjanje naravnega stanja. Tudi zato 
imamo zakonodajo takšno kot jo imamo in vse več znanja o tem, da 
človek tega, kar narava naredi v milijonih let, s svojo tehnologijo in 

znanjem ne more uspešno ponoviti. 
Potrebna je tudi pojasnitev, da vodni zadrževalniki niso namenjeni le 

varstvu dvoživk, ampak predvsem zagotavljanju ustreznih hidroloških 
pogojev na močvirnih površinah v območju Nature 2000 Zadnje struge 
ter preprečevanju poplavljanja vasi in naselij ob Pšati. Občina Komenda 
ima z zagotavljanjem poplavne varnosti že brez Poslovne cone velike 
težave, ogromne nove utrjene površine, s katerih bo voda odtekla bistve-
no hitreje in v večjih količinah kot odteka iz gozda, pa predstavljajo do-
datno nevarnost tako za mokrišče kot za varnost ljudi in njihovega imetja 
v vaseh ob Pšati. Ne smemo pozabiti, da je naravno mokrišče naravni 
tampon, deluje tako kot goba. Uspe zadržati veliko količino vode in jo 
kasneje po malo vračati v okolje, hkrati pa hladi klimo. Z izgubo mokri-
šča, se poplavna varnost za določeno območje, močno poveča. 

Usmerjanje, v članku omenjenih dvoživk, ob izvajanju gradenj na 
njihovih tisočletnih selitvenih poteh in preprečevanje povozov pa so že 
običajen ukrep za varstvo dvoživk v Evropi in v Sloveniji. Tudi Sloven-
ske avtoceste imajo na določenih odsekih postavljene ograje, ki usmer-
jajo dvoživke v posebej zanje urejene podhode. V PC Komenda so 
ograje edini ukrep za preprečevanje povozov, saj podhodi tu niso možni. 
Veliki povozi dvoživk v spomladanskem in jesenskem času poleg bi-
stvenega zmanjšanja njihovih populacij in vpliva na naravno ravnovesje, 
lahko pomenijo tudi nevarnost za varnost prometa.

Poslovna cona Ozka dela II se umešča v naravno zelo ohranjeno 
okolje. Zavod RS za varstvo narave je v uradnih postopkih neprestano 
opozarjal na negativne posledice poslovne cone. Sodobni okoljski 
standardi (naravovarstveni in okoljevarstveni), ki so usmerjeni v čim 
večjo omilitev negativnih posledic na naravno okolje niso poceni. Z 
umeščanjem novih gradenj v naravno še posebej dobro ohranjena ob-
močja je gradnja seveda dražja. 

Kljub temu pa bi veljalo primerjati strošek izvedbe naravovarstvenih 
in okoljevarstvenih ukrepov z ostalimi stroški ter pričakovano donosno-
stjo ob prodaji stavbnih zemljišč v času zavedanja, da je človeštvo s 
svojimi potrebami naravo preprosto preobremenilo in da prav vse dobri-
ne, ki jih človek uporablja za svoje življenje, na svojem izvoru vendarle 
prihajajo iz narave. 

Mateja Kocjan,Odnosi z javnostmi, Zavod RS za varstvo narave
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Križ s 
križišči

Zaradi gostega prometa skozi Moste se Komendčani vse bolj poslužuje-
mo križišča na »glavni cesti« (izvoz Kranjska pot). Tu ni bilo toliko ne-
sreč, kot v Mostah, sta pa bili vsaj dve nesreči s smrtnim izidom. Problem 
te ceste je, da moramo skozi Moste prilagoditi hitrost, ko pa prevozimo 
razbremenilnik in ni več hiš, noga sama pritisne na pedal. Le redki pa 
vedo, da je sredi odprtega polja križišče z odcepom za Komendo, za ka-
tero sta se znak za križišče in smerokaz kar nekako izgubila v okolju.

Po zadnji tragični nesreči smo se v stranki LDS odločili ponovno 
opozoriti na problematiko. Imeli smo srečo, morda malo vez, predvsem 
pa obilo razumevanja. S predstavniki države - Direkcije RS za ceste sem 
se pred približno dvema letoma dogovoril za sestanek skupaj s predstav-
niki Občine Komenda. Opozorili smo na težave, vključno z neprimernimi 
označbami za Komendo kot tudi za Poslovno cono. Sreča, če temu tako 
rečemo, je bila, da smo bili v živo priča nevarnemu prehitevanju vozil na 
tem mestu, kar je bil dovolj velik razlog za nadaljnja dogajanja. 

Še istega leta smo bili vključeni v izdelavo projektov, sledil je odkup 
potrebnih zemljišč. Spomladi 2010 so se pričela dela, v juniju smo do-
čakali izgradnjo in odprtje ceste z dodatnim levim zavijalnim pasom za 
Komendo. Postavljena je nova cestna razsvetljava, odbojne ograje, 
smerokazi. Vrednost investicije znaša 179.733,02 EUR. Manjka le še 
otvoritev, saj je to večja letošnja pridobitev v  občini, predvsem pa je 
ena redkih državnih naložb v Komendi.

Ob izgradnji se velja posebej zahvaliti mag. Poloni Andrejčič Mušič, 
podsekretarki v Prometno tehničnem sektorju DRSC, ki nam je znala 
prisluhniti. 

Ob zaupanju volivcev bomo s podobnimi akcijami nadaljevali!
Roman Grošelj, vodja svetniške skupine LDS

Deset let 
Ob ustanovitvi N.Si, 4. avgusta 2000, se po 
10. letih njenega delovanja,  spomnimo enega 

od  temeljnih načel stranke. Pravičnost. Pomeni zagotavljanje enake 
možnosti vsem državljanom pri izobraževanju, delu, plačilu, pred zako-
nom, v javnem življenju in pri uveljavljanju osnovnih socialnih pravic, 
življenjskih pogojev. Tudi na lokalnem področju smo se zavzemali za 
pravično porazdeljen razvoj celotne občine skozi ves mandat, štiriletno 
obdobje. Realno gledano, ne moremo biti zadovoljni, eno svetniško 
mesto v občinskem svetu ne zadostuje za uresničitev pričakovanj.

Z dano podporo Novi Sloveniji na jesenskih volitvah bo mogoče 
uresničiti tisto, na kar smo vsa leta opozarjali. Predvsem izgradnja ka-
nalizacije in z njo povezana ostala infrastruktura ter cestna povezava do 
poslednje stanovanjske hiše, prometna varnost, še posebej za najmlajše, 
v Nasovčah, na Klancu, Potoku in Bregu ter ostalih vaseh, je prioriteta 
takoj za šolo in vrtcem. 

Počitnice so v polnem zamahu, naj bodo prijetno »ohlajene«, saj se 
bliža vroča jesen.

OO N.Si Komenda, Danica Zmrzlikar

VAŠA PISMA

Naša četica koraka…
(politična satira)
Pred vami je nadaljevanje rubrike, recimo ji: »Padli so v močnik«. Za-
dnjič neki članici uredniškega odbora marsikaj ni bilo všeč, med drugim 
ji pisanje sploh ni bilo smešno. Rad verjamem, tako dober, tak dobričina 
pač nisem. Dogaja se tudi drugače: bil sem priča hihitanju dveh lepotičk 
v Moderni galeriji in moral bi zavidati avtorju umetnin, čeravno je veči-
na obiskovalcev delovala zamišljeno in resno. Zdaj ni druge, kot da se 
izboljšam in spovem.

Navsezadnje, če se človek preveč trudi, da bi vsem ugajal, tudi ni 
dobro. Denimo trn-ovka piše, da se bodo matrali »…za napredek vseh in 
vsakega posebej…«. Početje zna biti nevarno, ker je med nami kar nekaj 
primerkov, za katere ne bi dal 'roke v ogenj'. Sem pa demokrat in če 
drži, kar spet berem v GOK-u, da »Pamet nikoli ni v lasti samo določe-
nih posameznikov, vsi jo posedujemo, ne glede na barvo, velikost, ne 
glede na prostor v katerem živimo.«, potem jo moram nujno priznati 
tudi vsem v živalskem vrtu in vsaj nekaterim politikom.

Vidite, s temi »nekaterimi« je stalen problem. Človek si lahko poljub-
no predstavlja, za koga gre. Ponavadi je to neobčinotvoren, »določen 
posameznik«, škodljivec brez pravega občutka za sistem, za oblastno 
avtoriteto, z lastno pametjo ali kako drugače kontaminirana oseba, kate-
ro je treba v javno dobro nevtralizirati. Na našo srečo delujejo socialne 
mreže in »neodvisni občani«, katerih razvojno nujne mantre (zaklinja-
nja, molitve) so »…obljube osredotočene predvsem na neuresničene 
cilje,…«. Tako naj mirno računajo na podporo zvodnikov in občinskih 
babjekov…

Marsikdo kalkulira. Združeni predsednik upa na podžupanovanje in 
vse se da strniti v preproste verze: »Est s'm se za zihr udloču; r'd župan' 
u naroče b' skoču! Č' za podtumaža nov me duloču, se s pušo u špegu 
bom poču!«. No, eno od dveh mest si gotovo želi tudi ljudski predse-

Opravičilo
Pri objavi obrazložitve za županovo priznanje Katarini Bremšak, 
najboljši športnici v mladinski konkurenci, v Aplenci številka 5 na 4. 
strani zaradi neljube napake ponovno objavljamo pravilno obrazloži-
tev za priznanje, Katarini Bremšak in predlagateljem pa se opraviču-
jemo.

»Katarina Bremšak se že šesto leto uspešno ukvarja z orientacij-
skim tekom v Orientacijskem klubu Komenda. V sezoni 2009 je 
poleg klubskih in reprezentančnih treningov nastopila na več kot 
20 tekmovanjih doma in v tujini kjer si je nabirala izkušnje. Kot 
državna prvakinja na dolgih progah in podprvakinja v šprint 
orientaciji si je zagotovila mesto v mladinski reprezentanci, s ka-
tero je nastopila na Mladinskem evropskem prvenstvu junija 2009 
na Kopaoniku, Srbija, v skupini deklet do 18 let. Žal vidnejšega 
rezultata na EP ni dosegla. Z izpolnitvijo pogojev si je pridobila 
tudi status kategorizirane športnice pri OKS. Zaradi njene vztraj-
nosti, stalno dobrih rezultatov, motiviranja ostalih članov ter ak-
tivnega delovanja v klubu in za klub jo kandidiramo za priznanje 
Občine Komenda za leto 2009.«

Na podlagi tega predloga, ki nam ga je 21. julija ponovno posredo-
vala predsednica Orientacijskega kluba Komenda Andreja Anžur, je 
Katarina Bremšak dobitnica županovega priznanja za leto 2009.

Odgovorni urednik Andrej Žalar 

dnik, ki ni le samotalentiran, po novem je še picajzlast in siten, zato 
menda ja ne bo spregledan!

Konfl ikten bi bil tudi župan, ampak odkar se mu 'gradovi z oblakov' 
na rit podirajo, se to ne spodobi, oz. ni zdravo. Raje mirno 'meglo spu-
šča'. Morda bi se med silnimi evri, ki do sedaj niso prinesli niti opeke, 
našel tudi kakšen za »Maketarsko društvo«. Predsedoval bi »neodvisni« 
župan, namestnik bi bil liberalni virtualni protikandidat, častni član 
športno modri svetnik,… Po maketi Športnega centra bi izdelali še 
centre za Komendo, za generacije in MBO, Kriški kazino, kanalizaci-
jo,… Dela bi bilo veliko, škode pa precej manj.

Tako; sam računam samo na odpustke. Saj bi z veseljem naštel vsa 
imena, pa ne smem, ker bi lahko komu srček začel biti preveč v levo ali 
na desno, ali pa bi se mu, Bog ne daj, celo neodvisno ustavil! Edino 
pomembno je, da gredo vsi skupaj strumno in veselo, v ravni črti na 
volitve.

Stane Močnik
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DRUŠTVA - VOLITVE

Podobno kot v lanskem letu je tudi letos Med-
generacijsko društvo za kakovostno starost na 
pobudo predsednice Viktorije Drolec organizi-
ralo za svoje člane in članice na koncu sezone 
2009/10 izlet. Šli smo v Vipavsko dolino in izlet 
še zdaleč ni imel le turističnega značaja, ampak 
predvsem strokovnega oz. spoznavnega. 
Članica tega društva v okviru skupine Soži-

tnic sem postala šele pred nekaj meseci. Zato 
me je vse še posebej zanimalo, saj je osrednja 
točka v programu,  predvideni obisk Centra 
starejših PRISTAN v Vipavi, obetala pogled v 
svet starostnikov in njihovega načina življenja 
ter pogojev bivanja. In ker je dom nov, saj je 
februarja letos doživel svoj zagon, je lahko tudi 
za komendsko  Društvo za MGS izmenjava iz-
kušenj z nekom, ki se je že srečal s težavami in 

Učenje na izkušnjah drugih
tudi prvimi uspehi odprtja doma starejših, prav 
gotovo zelo dobrodošla izkušnja tudi pri zasno-
vani izgradnji našega novega medgeneracijske-
ga centra (središča) v Komendi. Oba domova 
sta namreč sočasno pridobila koncesijo Mini-
strstva za delo, družino in socialne zadeve. 

Center starejših Pristan Vipava se razprostira 
na površini 6.000 m2, zgradba pa ima 3500 m2 
in je lokacijsko dobro vpet v okolje tega pri-
morskega kraja, tako znanega po neukrotljivi 
burji. Njegova zunanja  arhitektura je precej 
moderno zasnovana, s pogledom na vipavski 
grad ter proti vipavski dolini, v notranjosti pa 
zagotavlja izredno funkcionalnost glede oskrbe 
starostnikov. V vročem dnevu prek 30ºC se  je 
skoraj 30 udeleženkam (vključno 2 udeleženca) 
ogleda prav prilegel vstop v center, saj so nas 
pričakali prijetno hlajeni prostori prav v vsem 
domu. In še kako pomembno se mi je to zdelo 
za bivanje starostnikov, ki jih že tako mučijo 
neštete zdravstvene težave! V uvodu nam je 
direktor centra Martin Kopatin predstavil svojo 
ključno ekipo, zasnovo ter delovanje doma, v 
katerem so že vse 104 sobe zasedene komaj pol 
leta po pričetku delovanja. Sobe so eno in dvo-
posteljne, vsaka s kopalnico, z balkoni ali 
francoskim oknom, klimo, TV, telefonskim in 
internet priključki. Stanovalci so razdeljeni v 
pet oddelkov, ki delujejo kot enote s sodobno 
opremo, z razdelilno kuhinjo in s prostorom za 
druženje. Eden od petih oddelkov je varovani 

Lokalne volitve 2010
Ob zaključku redakcije julijske številke Aplence sicer še ni bil znan da-
tum letošnjih lokalnih volitev, poznana pa so pravila za politične stranke, 
za liste kandidatov za volitve članov občinskega sveta in za neodvisne 
kandidate za župana, ki bodo sodelovali na lokalnih volitvah na območju 
občine Komenda, in se bodo v volilni kampaniji lahko predstavili svojim 
volivkam in volivcem v Glasilu občine Komenda Aplenca.

Glasilo občine Komenda APLENCA bo izšlo v petek, 24. 9, (av-
gusta Aplenca zaradi počitnic tudi tokrat ne bo izšla).V skladu z Zako-
nom o volilni kampanji  pripada (na redni politični strani Aplence) 
vsem organizatorjem volilne kampanje za Lokalne volitve 2010 v 
občini Komenda brezplačno ¼ črno-bele strani. (Brezplačno objavo 
ima tudi stranka izven občine, če ima svojega kandidata v občini Ko-
menda).

Zaporedje brezplačnih predstavitev v redni izdaji bo izžrebano (da-
tum in kraj žrebanja bo objavljen na spletni strani občine Komenda – 
SPREMLJAJTE OBVESTILA O VOLITVAH NA SPLETNI STRANI 
OBČINE KOMENDA). Pooblaščeni predstavniki kandidacijskih list 
bodo povabljeni na žrebanje.

Na razpolago bo tudi tako imenovani odkup dodatnega prostora 
na dodanih barvnih straneh v redni (ali izredni) številki od ½ 
strani dalje. Prostor navzgor ni omejen, vendar je lahko le ½ strani, 1/1 
stran… Izredna številka pa bo izšla v torek oziroma sredo pred 
predvidenimi nedeljskimi volitvami, če bo naročenih najmanj 3 
strani barvnih objav. 

V redni številki (prav tako tudi v izredni številki, če bo dovolj 
naročil) bo zaporedje plačanih objav določal datum prejema po-
polne dokumentacije (ne rezervacije) za objavo. Zadnji rok za 
oddajo potrebnih materialov za brezplačno (ali plačano objavo) v redni 

izdaji Glasila občine Komenda Aplenca je (poštni žig ali datum elek-
tronske pošte) četrtek, 9. september 2010, do vključno 14. ure. Za 
IZREDNO ŠTEVILKO je ZADNJI ROK za oddajo ČETRTEK 
do 10. URE, 10 dni pred predvidenimi nedeljskimi volitvami.

Število znakov za objavo na brezplačni strani je 1600 (vključno s 
presledki) + logotip ali 1800 (vključno s presledki) brez logotipa. Pre-
dolge, žaljive, ali tekste, ki niso v skladu z zakonom, bomo zavrnili.

Za objavo lahko oddate ločeno tekste, logotipe in slike. Obliko lahko 
le predlagate oziroma nakažete. Logotipi ali slikovni materiali morajo 
imeti potrebno kvaliteto za reprodukcijo oziroma za tisk (večji forma-
ti so boljši). Materiali, že oblikovani v urejevalnikih teksta (npr.: 
word), niso primerni (lahko v JPG 300 dpi, ali v izmerah Aplence: v 
visokoresolucijskem PDF, ali v CDR in besedilo v krivuljah). Infor-
macije (tudi vse v zvezi z objavami o volitvah) na tel.: 031-638-699.

Plačane prispevke sprejema Uredništvo Aplence (diskete, CD, slike) 
po E-pošti: urednistvo.gok@komenda.si ali po pošti na naslov: Obči-
na Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda z oznako VOLITVE 2010.

Oddano gradivo mora obvezno vsebovati, kdo je naročnik in plač-
nik. Politične stranke ob oddaji gradiva za objavo na podlagi pogodbe 
predložijo naročilnice, samostojni kandidati in liste pa istočasno naro-
čilo plačajo.

Cenovni del:
Cene so bruto, zajeti so vsi stroški, vključno 20% DDV in raznos po 

domovih.
Prostor na barvnih straneh:
Cela stran: 420,00 EUR, ½ strani 216,00 EUR.

Uredniški odbor Glasila občine Komenda

oddelek za stanovalce z najhujšo demenco.
Nas je seveda zanimalo veliko podrobnosti, 

predvsem pa težave, s katerimi so se srečevali 
na začetku delovanja, od pridobitve dobre, 
strokovne ekipe, v kateri je trenutno 40 zapo-
slenih in ves čas narašča, pa vse do strukture 
stanovalcev, cene oskrbnine, hitrosti izgradnje, 
sodelovanja z občino in drugimi institucijami, 
tako da se je kmalu razvil kar živahen pogovor. 
Tudi naš župan Tomaž Drolec se je z nami 
udeležil tega obiska in že iz njegovih vprašanj 
je bilo moč razumeti, da ga njihove izkušnje 
ter ekonomija delovanja doma še kako zanima-
jo prav zaradi izgradnje komendskega medge-
neracijskega centra, ki se nezadržno bliža. 
Sledil je ogled sob in drugih prostorov, kjer 
smo se tudi v živo prepričali, da so bila nave-
dena dejstva več kot realna in tudi nekateri sami 
stanovalci so nam pritrdili, da so zelo zado-
voljni v domu. 

Obisk smo sklenili z obljubo, da bomo našim 
gostiteljem omogočili obisk našega centra v 
Komendi  kmalu po tem, ko bo zgrajen in bo 
pričel delovati, saj je bilo njihovo zanimanje 
tudi za naš center veliko glede na to, da bo 
center zajemal ne samo oskrbo starostnikov, 
ampak dejansko omogočil bivanje več genera-
cijam od otrok do starejših občanov. 

In ker smo že bili  v Vipavi, ki je znana tudi 
po avtohtonih vinih, smo izkoristili to prilo-
žnost tudi za kratek obisk Turistično informa-
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DRUŠTVA

Šola za starševstvo  
Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Komenda in Društvo 
za zdravo dušo in telo Knofl jica, ravno tako iz Komende, sta se odlo-
čili za sinergično povezovanje in sodelovanje na področju pomoči 
družinam pri vzgoji za večjo kakovost življenja.

V šolskem letu 2010/2011 bo tako za starše otrok, ki so stari od 1. 
pa do 3. let na voljo enkrat tedensko po dve uri in sicer v dvomeseč-
nem bloku (oktober in november / marec in april), kar pomeni vsega 
skupaj 16 ur, brezplačna šola za starševstvo. (Za otroke staršev, ki v 
tem času ne bodo imeli zagotovljenega varstva, ga bomo zagotovili 
organizatorji šole.)

Strokovnjaki, večinoma psihologi in specialisti zakonske in družin-
ske terapije, bodo tekom predavanj in delavnic spregovorili: 

o vzpostavljanju in vzdrževanju osrečujočega partnerskega odnosa;   ●
o komunikaciji med partnerjema in v družini;   ●
o pomenih, funkcijah in močeh materinstva in očetovstva;   ●
o tem, kako biti dovolj dobra mama in dovolj dober oče.   ●

Spregovorili bodo o starševski avtoriteti – kaj je, kako jo doseči in 
kako se izraža, o postavljanju meja lastnemu otroku, o vlogah otrok, 
ki jih ti nevede prevzemajo in izpolnjujejo v družini in o nasilju, zelo 
pogostem, večobraznem, a prevečkrat zamolčanem dogajanju znotraj 
slovenskih družin. 

Nadaljnja pojasnila in obvestila o šoli bodo v septemberski Aplenci.
Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Komenda, 

predsednica Viktorija Drolec
Knofl jica, Društvo za zdravo dušo in telo, predsednica Ana Zarnik 

Horvat

tivnega centra, kjer so nam z majhno pokušino vin in s 15-minutnim 
fi lmom predstavili lepote Vipavske doline. Naš obisk Primorske smo 
sklenili na turistični kmetiji z dolgo kmečko  tradicijo v Vitovljah, kjer 
smo lahko sproščeno poklepetali, ob vračanju pa tudi ni manjkalo smeha 
zaradi nekaterih prav duhovitih udeleženk.

Tako je minilo moje prvo srečanje s predstavnicami društva in njego-
vih skupin, ki mi je samo še poglobilo prepričanje, da si društvo zares 
prizadeva izpolnjevati poslanstvo: Delati dobro za ljudi, za občane Ko-
mende; saj tako s konkretno pomočjo nege potrebnim ljudem, kot z 
združevanjem in druženjem ljudi različnih starosti, izkušenj in vrednot, 
obogati življenje marsikaterega posameznika. 

 Alenka Trop, sliki Viktorija Drolec 
in Alenka Trop

Le orli in stari traktorji…
Nekoliko nenavaden naslov, pa je še kako resničen. Že nekaj časa je 
minilo od pisanja o Društvu stari traktor iz Most, a je v prvi polovici 
leta bilo kar nekaj odmevnih dogodkov, ki jih je vredno omeniti.

V nedeljo, 15. maja, so bili ti spoštovanja vredni stroji s svojimi lastni-
ki zopet na obisku pri stolnem župniku ljubljanske stolnice Jožetu Lapu. 
Če je bilo slovesno odprtje sodobnih hlevov Konjeniškega kluba 

Komenda, poleg ni smelo manjkati starih traktorjev. 
Vsakoletnega srečanja v Jabljah si skoraj ne moremo misliti brez 

udeležbe našega društva.
Prav tako si ne moremo misliti kakega pomembnejšega mednarodnega 

srečanja starodobnikov brez udeležbe naših članov. Takšno srečanje je od 
18. do 20. junija potekalo na meji med Italijo in Švico. Udeležili so se ga 
lastniki starih vozil iz Italije, Avstrije, Belgije, Švice, Nemčije, Luxembur-
ga in Slovenije. Skupaj se je po opravljenih formalnostih odpravilo proti 
vrhu najvišjega prelaza v Alpah (2.760 m n.m.v) Stilsferjoch–Passo Stelvio 
270 vozil, od tega bilo 9 traktorjev iz Most. Vsi naši so brez nezgod ali 
okvar prišli do vrha. Pa ne med zadnjimi. Saj drugače sploh ne more biti.  

Po končanem tekmovalnem delu je bila še krajša demonstracijska 
vožnja po okoliških krajih. V nedeljo, 20. junija, pa so se odpravili 
proti domu po krajevnih cestah. 450 km je bila dolga pot. Samo enkrat 
so na poti prenočili. 

Do konca leta imajo v načrtu več družabnih srečanj, premišljujejo 
tudi o klubski vožnji na Vršič. Pa na svetovno srečanje starodobnih vozil 
na Grossglocknerju se pripravljajo, ki se ga bodo septembra prav gotovo 
udeležili. 

Tone Ogorevc
Cicibanove urice v Vrtcu Mehurčki
Tudi letos bodo v vrtcu Mehurčki potekale Cicibanove urice za 
otroke, starejše od 4. let. Prvič se bomo srečali v sredo, 6. oktobra, 
ob 16. 30. Za prijavo otrok in dodatne informacije lahko pokličete na 
tel.: 01/ 83 41 320 (Maja).

Lepo vabljeni, 
Maja Klopčič

NAPOVEDNIK 
dogajanj v avgustu
Kasaška prireditev – Na hipodromu v Komendi bo v nedeljo, 1. 
avgusta, ob 14.30 kasaška prireditev Konjeniškega kluba Komen-
da. Novost na prireditvi bodo stave. 

Športni tabor Bohinj 2010 – Organizira ga Orientacijski klub 
Komenda od 25.8. do 28.8. Dejavnosti: šola orientacije, preživetja 
v naravi, plavanje, veslanje, pustolovska tekma,... Informacije: 
041/512-621, Nejc Zorman

Večer za mlade 12+ - Društvo za mladinsko dejavnost Mravljišče v 
soboto, 28. avgusta, od 19. do 22. ure organizira ob koncu počitnic 
in ob začetku novega šolskega leta Tranche Hous Žur - Plesni in 
glasbeno-zabavni večer za mlade 12+. 

Knjižnica v Komendi
Obratovalni čas (julija in avgusta):
ponedeljek od 9. do 15.  ure
torek od 9. do 15. ure
sreda ZAPRTO
četrtek ZAPRTO
petek od 13. do 19. ure
sobota  ZAPRTO
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MRAVLJIŠČE
MLADINSKI CENTER KOMENDA

Tako smo vzklikali v Mravljišču prav vsak dan v tednu od 12. do 16. 
julija, ko smo se mentorji skupaj z osnovnošolci od 6 do 12 let družili 
med 10. in 14. uro. Mravlje in mravljice smo se zabavale pod vročimi 
sončnimi žarki v centru Komende in se hladile z vodo iz domačega vo-
dovoda. Pestro in zanimivo je bilo v družbi Matevža, Urške, Amadeje, 
Laure in moje malenkosti, saj smo namazani z vsemi “žavbami” skrbeli, 
da se je vsak dan zgodilo kaj novega. 

Ustvarjalnosti izpod naših rok ni bilo ne konca ne kraja. Nastajali so 

Hura počitnice 

raznovrstni okrasni in uporabni izdelki. Kvizi in namizne družabne igre 
so bile odlična možganska telovadba, igranje namiznega nogometa in 
namiznega tenisa pa je v nas zbudilo željo po skupnem premagovanju 
nasprotnika. Tudi v kuhinjskem kotičku smo se zelo dobro znašli, saj 
naši želodčki niso bili nikoli lačni. Pripravili smo tople kruhke, pekli 
pizze, palačinke, kuhali špagete z omako, v slast pa nam je šel tudi riž 
in piščanec v smetanovi omaki. Njami, kako so se nam cedile sline! 

Za konec vsakodnevnega druženja smo se še malo razmigali ob igrah 
z žogo, štafetnih in vodnih igrah. Slednje so požele največ smeha, vri-
skanja, skakanja…  Vodni balončki, plastični kozarčki, plastenke in 
vedra; vse je bilo napolnjeno z vodo. In kako veselo je bilo s cevjo za 
zalivanje vrta! Res z njo nismo zalivali rož!  

Z novo himno o pridni mravljici in ob lizanju sladoleda smo se poslo-
vili od novih in “starih” prijateljev in odšli novim sončnim in počitni-
škim dogodivščinam naproti.

Nekaj čvekov mravljic:
»Všeč mi je bilo oblikovanje izdelkov in zelo zabavno je bilo polivanje 
z vodo. Spoznala sem novo prijateljico Hano…Matevž mi je po nesreči 
zlomil obroč za lase.«  Marjeta Kešnar, 7 let

»Zelo mi je bilo všeč polivanje z vodo… Animatorji so bili prijazni…
Dobila sem nove prijateljice Nejko, Tejo in Hano.« Laura Jerman, 9 
let

»Zelo sem uživala v ustvarjalnih delavnicah, zabavne so bile igre z 
vodo in spoznala sem dve Anji.« Nina Kotnik, 10 let

»Igranje namiznega tenisa in biljarda je bilo zakon. Najbolj mi je bilo 
pa všeč, ko sva se z Dorijanom preoblačila v maškare… Spoznal sem 
svojo novo sošolko Zalo.« Gašper Juhant, 10 let

»Najbolj mi je bilo všeč v četrtek. Iz mavca smo izdelovali živali. Ob 
zabavnih igrah z vodo sem dobila novo prijateljico Tanjo. Zelo prijazni 
so bili mentorji.« Nika Lavrič, 11 let

»Najbolje je bilo, ko smo igrali namizni nogomet in namizni tenis. 
Jedli smo dobrote, izdelovali mucke ali kužke. Če kdo ni znal odgovo-
riti na vprašanje, sem ga polila z vodo po glavi! Imam nove prijateljice 
Nejko, Tejo in Nušo. Animatorji so bili tudi zabavni!« Tanja Zarnik, 
12 let

»Vse mi je bilo všeč, najbolj pa igre z vodo..« Luka Nikolić, 14 let
NAJ BO MLADOST ZDRAVA NOROST!

Suzana Zgonec,predsednica DMD Mravljišče
mravljisce@gmail.com, www.mravljisce.com

S Turističnim društvom Komenda v Uredništvu Aplence tudi v letu 
2010 nadaljujemo akcijo NA PREŽI in podeljujemo ČEBELO IN 
OSAT.

ČEBELA IN OSAT
Junij 2010

Na preži

ČEBELE in OSATI so odraz podpore in spodbuda prizadeva-
njem: NAJ BO UREJENO, LEPO...!

OSAT
Za precej neu-
gledno recimo 
»oznako meje« 
z Jezerškovo 
cesto v Komen-
di.

ČEBELO
Podjetju Ce-
mentni izdelki 
JUHANT v Mo-
stah za z prijazno 
urejen prostor z 
vzorčnimi izdel-
ki v križišču ob 
cesti pri sedežu 
podjetja v Mo-
stah. 
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Na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in 
občin (Uradni list RS, št. 14/07), 64. člena Uredbe o stvarnem premože-
nju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 100/09) in 7., 8. 
in 16. člena Statuta Občine Komenda (GOK, 02/09), je Občinski svet 
Občine Komenda, na svoji 33. seji, dne 22.07.2010, obravnaval in 
sprejel

S K L E P

O SOGLASJU K USTANOVITVI STAVBNE PRAVICE

1. člen
Občinski svet Občine Komenda soglaša z ustanovitvijo stavbne pravice 
v korist skupnega podjetja, ki bo ustanovljeno z najugodnejšim ponu-
dnikom, na podlagi Pogodbe o medsebojnih razmerjih za gradnjo 
Medgeneracijskega središča Komenda, in sicer na zemljiščih parc. št. 
608, 609, 610, k.o. Kaplja vas, za gradnjo Medgeneracijskega središča 
Komenda. 

2. člen
Stavbna pravica se lahko ustanovi za največ 17 let.

3. člen
Z gradnjo Medgeneracijskega središča Komenda se zasleduje javni in-
teres, zato se skladno z določbo drugega odstavka 29. člena Zakona o 
stvarnem premoženju države, pokrajin in občin stavbna pravica ustano-
vi brezplačno.

4. člen
Občinski svet Občine Komenda pooblašča župana Občine Komenda za 
podpis pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice.

5. člen
Ta sklep začne veljati s sprejetjem na Občinskem svetu Občine Komen-
da in se objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda.

Številka: 430-0003/2007
Komenda, 22. julija 2010

Župan Občine Komenda
Tomaž Drolec, l.r.

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 33. seji dne 22.7.2010 sprejel

S K L E P 

O UKINITVI JAVNEGA DOBRA 

1. člen
S tem sklepom se kot javno dobro ukine na zemljišču parcelna številka 
1134/4, k.o. Suhadole, cesta v velikosti 13 m2, vpisana v zemljiškoknji-
žni vložek št. 714, s predhodno odmero cestne krivine, ki ni predmet 
ukinitve.

2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra 
in postane lastnina Občine Komenda. 

3. člen
 Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasi-
la Občine Komenda. 

Številka: 7113-0002/2009
Datum: 22.7.2010

Tomaž Drolec
Župan
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Na podlagi 2. in 7. člena Zakona o javnih fi nancah (Uradni list RS, št. 
77/99, 124/00, 79/01, in 30/02), 16. člena statuta Občine Komenda 
(Uradni list RS, št. 37/99, 83/99 in Uradne objave Glasila občine Ko-
menda, št. 01/01), v povezavi z 9. členom Zakona o varstvu kulturne 
dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 10/02), Zakonom o lokalni samou-
pravi- UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07) in Zakonom o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), in v skladu s 
Pravilnikom o dodeljevanju sredstev za spodbujanje obnove in ohranja-
nje kulturne dediščine (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 
01/05) Občina Komenda objavlja 

JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE SREDSTEV ZA SPODBU-
JANJE OBNOVE IN OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 

V OBČINI KOMENDA ZA LETO 2010

1. PREDMET RAZPISA je dodelitev sredstev iz občinskega proračuna 
za spodbujanje obnove in ohranjanje kulturne dediščine na območju 
občine Komenda (v nadaljevanju: spodbuda).

Razpisna sredstva so namenjena za:

spodbujanje obnove zunanjščine kulturne dediščine zaradi lepše a. 
urejenosti kraja,
spodbujanje ohranjanja kulturne dediščine: b. 
- sanacija vlage,
- obnova ali nadomeščanje posameznih delov,
- ureditev funkcionalnosti objektov za njihovo uporabo v današnjem 

času,
- ohranjanje izgleda stavbe in drugih objektov kulturne dediščine.
spodbujanje ohranjanja kulturnih spomenikov s prenovo zunanjščin c. 
in notranjih prostorov.

Spodbude se dodeljujejo za: 
nepremično kulturno dediščino: (vaška jedra, stavbe, njihove dele   ●

ali skupine stavb umetnostne, zgodovinske ali tehnične pričevalno-
sti, stavbe in drugi predmeti, ki so v zvezi s pomembnimi osebami 
in dogodki kulturne, gospodarske ali politične zgodovine, objekti, 
povezani s kulturnim, duhovnim, gospodarskim in političnim ži-
vljenjem, naselbinska območja, arheološka najdbišča in predmeti) 
in
premično kulturno dediščino: (arhivsko gradivo, knjižnično gradi-  ●

vo, predmete ali skupine predmetov zgodovinskega, umetnostno-
zgodovinskega, arheološkega, umetnostnega, sociološkega, antro-
pološkega, etnološkega ali naravoslovnega pomena, ki izpričujejo 
zgodovinska dogajanja in ležijo ali so bila najdena na območju 
Občine Komenda).

Spodbude se lahko dodeljuje za vsako fazo obnove in ohranjanja, 
vključno s pripravo projektov za obnovo kulturne dediščine na območju 
občine Komenda.

2. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU 
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogo-
je:

- so lastniki ali solastniki kulturne dediščine za katero se dodeljuje 
sredstva ali

- so najemniki kulturne dediščine in imajo z lastnikom sklenjeno 
dolgoročno najemno pogodbo o sovlaganjih v objekt ali ustre-
zno soglasje lastnika objekta.

3. MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV
Merila so podrobneje opredeljena v Pravilniku o dodeljevanju sredstev 
za spodbujanje obnove in ohranjanje kulturne dediščine (Uradne objave 
GOK, št. 01/05). Pravilnik je sestavni del razpisne dokumentacije.

4. VREDNOST RAZPISANIH SREDSTEV SPODBUD 
znaša za leto 2010 4.500,00 EUR.

5. ROK IZVEDBE PROGRAMOV
Dodeljena spodbuda mora biti porabljena v letu 2010 (do 30.11.2010) v 
skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

6. VSEBINA PRIJAVE
Prijava na razpis mora biti podana na obrazcih, ki so sestavni del razpi-
sne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziro-
ma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. 

Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s 
preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na 
podlagi tega razpisa in sicer s strani sofi nancerja.

7. ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽI-
TVE
Razpisno dokumentacijo s priloženimi obrazci lahko dobite na spletni 
strani Občine Komenda www.komenda.si ali v sprejemni pisarni Občine 
Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda v času uradnih ur, od dneva 
objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav.

Rok za oddajo prijave na javni razpis je petek, 24. september 2010.

Prijave z izpolnjenimi obrazci pošljite na naslov:

Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, v zaprti kuver-
ti s pripisom:
»JAVNI RAZPIS - ZA DODELJEVANJE SREDSTEV ZA SPOD-
BUJANJE OBNOVE IN OHRANJANJA KULTURNE DEDIŠČI-
NE ZA LETO 2010 - NE ODPIRAJ« 
in z navedbo podatkov prijavitelja na zadnji strani ovojnice.

8. IZID RAZPISA
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni pisno s sklepom.
Z izbranimi upravičenci spodbud bodo sklenjene pogodbe, v katerih 
bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na 
Občini Komenda pri Aleksandri Plevel, tel.št. 01/72 47 409.
 

Datum:  8.7.2010
Številka: 620-0001/2009

Tomaž Drolec,
župan
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ODDAJA VLOG ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA ZA LETO 
2010

OBVESTILO STARŠEM, 
KATERIH OTROCI BODO VKLJUČENI V VRTEC S 1.9.2010

Cena programa

Osnova za plačilo vrtca je cena programa, v katerega je vključen otrok. 
Ceno programov predšolske vzgoje krijejo starši oz. zakoniti zastopniki 
otroka in občina.
Občina krije del cene programa za:

otroke, katerih starši imajo na njenem območju stalno prebivališče;  ●
otroke, ki imajo na njenem območju stalno prebivališče skupaj z   ●

enim od staršev;
otroke tujcev, katerih vsaj eden od staršev ima na njenem območju   ●

začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki 
Sloveniji.

Višina plačila staršev

Plačilo staršev določi občina na podlagi lestvice, ki starše razvršča v 
razrede, upoštevaje mesečni bruto dohodek na družinskega člana in 
upoštevaje premoženje družine. V posameznem plačilnem razredu pla-
čajo starši določen odstotek cene programa, kamor je otrok vključen.

Starši plačajo največ 80 % in najmanj 10 % cene programa.  ●
Starši, ki prejemajo denarni dodatek po predpisih o socialnem   ●

varstvu, so plačila začasno oproščeni.
Za dneve, ko otroka dejansko ni v vrtcu in starši odsotnost javijo   ●

vzgojiteljici do 8. ure zjutraj, je plačilo zmanjšano za stroške pre-
hrane v deležu, v katerem starši sicer plačujejo program vrtca.
Če je v vrtec vključen več kot en otrok iz družine, starši za starej-  ●

šega otroka plačujejo za en razred nižjo ceno, za mlajše pa so plači-
la oproščeni.
Občina lahko v izjemnih primerih pri določitvi plačila upošteva   ●

tudi druga dejstva in okoliščine, ki odražajo dejanski socialni polo-
žaj družine.

Uveljavljanje znižanega plačila

Starši uveljavljajo znižano plačilo z oddajo vloge za znižano plačilo pri 
pristojnem občinskem organu (Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 
Komenda). Vlogo odda eden od staršev (vlagatelj) na obrazcu, ki ga 
določi minister, pristojen za predšolsko vzgojo. Obrazec ZVRT/1 je na 
voljo na spletni strani Občine Komenda (www.komenda.si), na držav-
nem spletnem portalu e-uprava, na spletni strani Ministrstva za šolstvo 
in šport in v knjigarnah. 

Vlagatelj priloži vlogi:
odločbe davčnega urada o odmeri dohodnine (informativni izračun   ●

dohodnine) za predpreteklo koledarsko leto (2008) za vse družinske 
člane, ki so zavezanci za plačilo dohodnine v RS,
potrdilo o višini katastrskega dohodka zavezanca,  ●
potrdilo o višini preživnine,  ●
potrdilo o letnih zneskih prejetih pokojnin, ki niso bile osnova za   ●

odmero dohodnine,
za polnoletne družinske člane, ki nimajo dohodkov, vlagatelj prilo-  ●

ži ustrezni dokument o njihovem statusu.

Za podjetnike, ki se jim ugotavlja dobiček na podlagi poslovnih knjig, 

se le-ta ugotavlja na podlagi davčnega obračuna akontacije dohodnine 
od dohodka,doseženega z opravljanjem dejavnosti (za leto 2008), in 
potrdila o višini bruto zavarovalne osnove za predpreteklo koledarsko 
leto (za leto 2008).

Če starši v koledarskem letu, za katerega se ugotavlja letni dohodek 
družine, niso bili v delovnem razmerju vseh 12 mesecev, se za določitev 
plačila upoštevajo vsi dohodki, ki izhajajo iz odločbe o dohodnini, razen 
plač in denarnih nadomestil za čas brezposelnosti. Tem dohodkom se 
prišteje povprečna letna plača staršev, izračunana na podlagi plač iz te-
kočega leta, znižana za odstotek rasti povprečne mesečne plače na zapo-
slenega v Republiki Sloveniji glede na preteklo koledarsko leto. V tem 
primeru se vlogi priloži potrdilo delodajalca o bruto plači za obdobje 
zadnjih treh mesecev pred oddajo vloge za znižano plačilo vrtca.

P O M E M B N O :

Skladno s 14.a členom Pravilnika o plačilih staršev za programe 
v vrtcih (Ur. list RS, št. 129/06 in 79/08), ste vlogo za znižano 
plačilo dolžni vložiti najkasneje 15 dni pred predvideno vključi-
tvijo otroka v vrtec, to pomeni, da morate vloge za otroke, ki 
bodo sprejeti v vrtec s 1. 9. 2010, oddati najkasneje do 

15. avgusta 2010

Vlogi priložite informativne izračune dohodnine za leto 2008 in 
ostale, prej navedene, priloge. 

Na podlagi vaših vlog vam bomo izdali odločbe o višini znižanega 
plačila za program vrtca za leto 2010 (od 1.9. do 31.12.2010)!

V kolikor imate v vrtec že vključenega enega ali več otrok in jim je 
bila že izdana odločba o višini plačila vrtca za leto 2010, za novega 
otroka v vrtcu zadošča potrdilo o vpisu otroka v vrtec oziroma foto-
kopija pogodbe med starši in vrtcem o sprejemu otroka.

Starši, ki vloge ne oddajo, plačajo 80 % cene programa, kar je polno 
plačilo.

Če se med letom spremeni število družinskih članov ali če pride do za-
poslitve ali izgube zaposlitve enega izmed družinskih članov ali spre-
membe vrste virov dohodkov ali do namestitve otroka v rejniško družino 
ali drugo obliko institucionalnega varstva, se plačilo določi na novo. 
Spremembo mora vlagatelj sporočiti pristojnemu občinskemu organu v 
roku 15 dni ko je sprememba nastala. Sprememba se ugotavlja na 
osnovi ustreznega dokumenta. Novo plačilo se uveljavi s prvim dnem 
naslednjega meseca, ko je vlagatelj sporočil spremembo, razen v prime-
ru spremembe stalnega bivališča in zaposlitve, ki se uveljavi s prvim 
dnem naslednjega meseca po nastanku spremembe. 

Na podlagi odločbe o določitvi višine plačila, vrtec (šola) vlagatelju iz-
stavi račun za pretekli mesec, ki ste ga starši dolžni poravnati v predpi-
sanem 8 dnevnem roku, sicer vam vrtec (šola) zaračuna zakonite zamu-
dne obresti.

Odgovornost za resničnost podatkov

Vlagatelj je materialno in kazensko odgovoren za resničnost podatkov, 
ki jih navede v vlogi. Če pristojni organ ugotovi neresničnost podatkov, 
določi polno plačilo vrtca za celotno obdobje od določitve plačila.

Mateja Drolc, dipl.upr.org.
Višja svetovalka III 

Komenda, 08.10.2010
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BILO JE NEKOČ

Letošnjo osrednja razstava Medobčinskega 
muzeja Kamnik z naslovom Fosili iz okolice 
Kamnika smo odprli 9. junija 2010. Predvido-
ma bo odprta eno leto (do konca maja leta 
2011). Idejna zasnova postavitve razstave in 
urednikovanje publikaciji, ki smo jo ob tej 
priložnosti izdali, je delo arheologinje Janje 
Železnikar. Besedila k razstavi in knjigi so na-
pisali avtorji dr. Jure Žalohar, mag. Matija 
Križnar, Edo Grmšek in Tomaž Hitij. Razsta-
vljeno gradivo so nam posodili: Prirodoslovni 
muzej Slovenije, Edo Grmšek in učenci krožka 
Kamenkost iz OŠ Komenda-Moste: Luka Voj-
voda, Saša Kočar, Tadeja Hlade, Benjamin 
Lap, Leon Sršenu, Jerneja Slapnik Anžur, 
Klemen Pibernik in Jure Grmšek. V razstavnih 
vitrinah so imenitni primerki Tomaža Hitija in 
Jureta Žaloharja (njuna zbirka je del zbirk Pri-
rodoslovnega muzeja Slovenije) ter Franceta 
Stareta in Jake Zevnika. Tamara Korošec je 
izrisala izjemne risbice, ki nas popeljejo v več 
milijonov let staro okolje in razmere, ki so 
vladale pod morsko gladino. Marko Jelovšek 
je poskrbel za prijetno oblikovanje, Vladimir 
Motnikar pa za jezikovni pregled besedil. 

Pobudo za postavitev razstave je dal Edo 

Nasveti 
bosonogih
Hoja z bosimi nogami: 

preprečuje poškodbe stopal, hrbteni-  ●
ce…
spodbuja delovanje možganov in ščiti   ●

pred nastankom Alzheimerjeve bolezni; 
odmiranje možganskih celic in kopiče-
nje škodljivih beljakovin v možganih
spodbuja možgansko aktivnost; in si-  ●

cer dodatnih povezav med nevroni (de-
lovanje možganov se zmanjša, če jih 
prikrajšamo za senzorični odgovor bo-
sih stopal, ko so v neposrednem stiku s 
površino)
je pot do prilagodljivejših in mlajših   ●

možganov 
bosi ne doskakujejo na peto ampak na   ●

rob stopala (za razliko do 3/4 obutih 
tekačev – zato poškodbe) med prsti in 
lokom, ki je najmehkejši del in zato 
najbolje absorbira udarec
pri teku se odrivamo v srednjem ali   ●

zgornjem delu stopala in s tem ne pov-
zročamo šoka za stopala
v začetku moramo paziti, da ne poško-  ●

dujemo kože na podplatih, sčasoma pa 
se koža privadi in odebeli 
pri prehodu na boso hojo in tek je po-  ●

trebno okrepiti nekatere mišice v mečih 
in stopalih
tek z bosimi nogami izboljšuje spo-  ●

min; pospeši rast celic v predelu mož-
ganov, ki omogočajo spomin

Fosili iz okolice Kamnika
Grmšek. Jeseni leta 2009 se je dogovoril z di-
rektorico Medobčinskega muzeja Kamnik, 
mag. Zoro Torkar, da poskuša pridobiti fi nanč-
na sredstva za postavitev geološke razstave oz. 
fosilov geološkega krožka Kamenkost, ki ga 
že 15 let na Osnovni šoli Komenda-Moste z 
entuziazmom in velikim veseljem vodi Edo 
Grmšek. Edo je k sodelovanju pritegnil še geo-
loge dr. Jureta Žaloharja, Tomaža Hitija, dr. 
stomat. in paleontologa mag. Matijo Križnarja 
iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Jure in 
Tomaž sta že vsem dobro znana najditelja naj-
starejših fosilnih morskih konjičkov na planetu 
Zemlja, Matija pa je njun sodelavec na terenu 
in strokovnjak zaposlen v Prirodoslovnem 
muzeju Slovenije, ki hrani obsežne in velike 
geološke in paleontološke zbirke s cele Slove-
nije in širše. 

Avtorji besedil so odlični poznavalci Tunji-
škega gričevja. Zadnja leta so potrdili nekatere 
skoraj stoletje stare teorije, odkrili fosile doslej 
najstarejših morskih konjičkov na Zemlji, potr-
dili nekatera dognanja pionirja slovenske ljubi-
teljske geologije Simona Robiča in predvsem s 
številnimi članki, predavanji, nastopi v javnosti 
in delovanjem v geoloških krožkih veliko pri-
spevali k promociji, učenju in izobraževanju 
mladih in starejših ljubiteljev v kamen odtisnje-
nih odmrlih živali in rastlin. Pred našimi očmi 
nam v življenje obujajo več deset milijonov let 
stare ostanke življenja. Prikazujejo nam okolje, 
kakršno je bilo takrat. Kamnik z okolico, tako 
kot večji del današnjega kopnega, je še prekri-
valo globoko morje. Do prvih hominidov (člo-
veku podobnih opic) je bilo še zelo daleč, prvi 
moderni človek (Homo sapiens) pa je naselil 
naš planet šele pred 250.000 leti.

Knjiga in razstava popeljeta bralca oz. obi-
skovalca skozi zgodovino geoloških raziskav 
na s fosili izjemno bogatem območju Tunjiške-
ga gričevja. Posebno mesto je namenjeno Si-
monu Robiču, ljubiteljskemu geologu, prvemu 
slovenskemu speleologu, ljubitelju narave in 
župniku, ki je dolga leta služboval na Šenturški 
Gori in odkril precej novih, do konca 19. stole-
tja neznanih fosilov. Robič se je rodil 11. fe-
bruarja 1824 v Kranjski Gori, leta 1874 postal 
upravitelj in vodja šole na Šenturški Gori. 
Predvsem ko je služboval v okolici Kamnika, 
je raziskoval in nabiral fosile v okolici krajev 

Viševca, Vrhovlje in Tunjice v Tunjiškem gri-
čevju. Zbral je čez tisoč primerkov z okoli 130 
vrstami. Robičeva zbirka fosilov, ki jo hrani 
Prirodoslovni muzej Slovenije, je izrednega 
pomena tako s stališča zgodovinske kot narav-
ne dediščine.

Velikega pomena za popularizacijo in vzgojo 
na področju geologije imajo Geološko društvo 
ter tudi geološki krožki; v Komendi, na osnovni 
šoli Komenda-Moste, pod mentorstvom Eda 
Grmška deluje že večkrat omenjeni geološki 
krožek Kamenkost, ki veliko pripomore k izo-
braževanju otrok in usposabljanju za delo na 

terenu, raziskovanje fosilov (delo in fosile 
krožkarjev predstavljamo v prvi razstavni sobi). 
Na skupinskih in samostojnih raziskovanjih se 
mladi krožkarji seznanjajo z osnovami zbiranja 
in hranjenja fosilov ter z osnovami geološkega 
raziskovanja. Razstava in knjiga pa opozarjata 
in svarita pred preveliko zbirateljsko strastjo in 
vnemo, ki ponekod privedeta do uničenja in iz-
ropanja nahajališč in usmerjata potencialne 
najditelje, da se posvetujejo z za geološke najd-
be pristojnimi strokovnjaki in institucijami.

V vitrinah razstavljamo številne fosile od-
krite na območju Tunjiškega gričevja v zadnjih 
dvajsetih letih. Datirajo v čas med 25 in 11 
milijoni leti, ko je naše kraje še prekrivalo 
morje imenovano Centralna Paratetida, ali 
enostavneje (vendar ne povsem pravilno) Pa-
nonsko morje. Zaradi gibanja afriške litosfer-
ske plošče proti severu so se morske povezave 
vedno bolj ožile. Centralna Paratetida je bila 
občasno bolj ali manj izolirana od okoliških 
morij. Dokončno pa se je morje umaknilo iz 
naših krajev ob koncu srednjega miocena, pred 
približno 11 milijoni let. V okolici Komende 
so bile odkrite čudovite karbonatne konkrecije 
(kamnite krogle) z odtisi vejic, storžev, polžev, 
rakovic in školjk. Fosili kažejo, da je bilo takrat 
morje plitvo, številni ostanki rastlin pa govori-
jo o bližini kopnega. V produ strug potokov 
južno od Sv. Ane pogosto najdemo večje ali 
manjše kose fosilnega lesa. Debla dreves pri-
padajo različnim listavcem in iglavcem, ki so v 
spodnjem miocenu, pred približno 20 milijoni 
let, uspevali na kopnem ali ob obali v mangro-
vovih gozdovih. 

Vitrina krožka Kamenkost - Foto: Janja Žele-
znikar.

Vitrina s fosili listov, storžev, polžev, školjk, idr. 
- Foto: Janja Železnikar

nadaljevanje v naslednji številki
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POLETJE

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

Vrnili so se z letovanja v Savudriji. Spet smo letovali skupaj z GZ 
Kamnik. Iz GZ Komende je bilo 33 mladih gasilcev in 5 mentorjev, iz 
GZ Kamnik pa 70 mladih gasilcev in 10 mentorjev. 

Prvi teden v juliju smo se predajali sončnim žarkom, plavanju, igram 
v vodi, lenarjenju, medsebojnemu tekmovanju v odbojki, nogometu, 
med dvema ognjema, balinanju in na koncu igram brez meja. En dan 
smo si privoščili izlet z ladjico in brskanju po stojnicah. Imeli lepo. 

Savudrija 2010 z mladimi gasilci

Naši varovanci so bili ravno prav nagajivi, da nam mentorjem ni bilo 
dolgčas;  tudi mentorji večinoma nismo bili tečni. Naša mentorica Da-
mjana je mlajšim otrokom zvečer brala pravljice in jih odpeljala v deže-
lo sanj. Kmalu je bila zaželena v vseh sobah z mlajšimi gasilci. Imeli 
smo tudi nekaj starih in nekaj novih zaljubljenih parčkov za kasnejše 
spomine; za koga morda tudi, da bo ostal v vrstah prostovoljnega gasil-
ca ali gasilke. 

Na gasilsko letovanje v Savudrijo hodimo že vrsto let. Letos je doma 

dobil novega upravnika, zamenjal se je tudi »šef« kuhinje. Recesija pa 
je »vdrla« tudi v dom, saj je kvaliteta hrane padla, količine so se zmanj-
šale. Meni je bila dieta sicer kar prav, otroci pa so lačni odhajali od mize, 
kar ni bilo prav. 

Novi upravnik je negativni predznak o našem vedenju na koncu leto-
vanja spremenil v pohvalo.

Mihaela Poglajen

Mihaela Poglajen

Sodnica gasilsko športnih disciplin
Pred nedavnim je naredila izpit za 
sodnico na tekmovanjih gasilsko-
športnih disciplin Mihaela Pogla-
jen, ki je že deset let v gasilskih 
vrstah PGD Komenda. Čeprav so 
bile že včasih v gasilstvu sodnice 
bolj izjema kot pravilo, je tudi da-
nes razmerje med gasilskimi so-
dniki in sodnicami občutno večin-
sko v korist sodnikov. 

»Mislim, da nas je v regiji 
Ljubljana III letos naredilo izpit 
pet gasilk. V gasilstvu pa sem 
začela delati, ko sem komendske-

ga gasilskega poveljnika Dragota »dražila«, zakaj ni v društvu ženske 
desetine. Rekel je, če bom prišla h gasilcem, jih bo on dobil še devet. In 
tako se je začelo. Sedaj, ko sodim, veljajo pravila, ne čustva. Mojim pa 
ne bom sodila…« 

Danes je tudi mentorica mladim in tiste prve izpred osmih let so danes 
že članice A. Sicer pa je Mihelino redno delo referent za davčni nadzor v 
državni upravi v Kamniku. Pred ustanovitvijo občine je bila tajnica kra-
jevne skupnosti, kjer je bil predsednik KS današnji župan Tomaž Drolec.

Kaj še počne ob gasilstvu?
»Igram v odbojkarski ligi, grem se pohodništvo in hodim v hribe, pet 

let smučam in imam že bronasto medaljo iz gasilskih tekmovanj.« 
Prosti čas ji oblikujejo tudi daljši sprehodi s psičko in kakšna dobra 

knjiga. Rada ima hribe, zaradi moža pa dopustuje na morju.  
»Dan se mi (težko) začne s kavo ob radiu. Na krožniku pa je najboljša 

kranjska klobasa.« (Kaj pa drugega, saj je gasilka. – op. p.)
Želja? 
»Z otroškim vozičkom in vnuki na sprehod.«
Volitve so pred vrati?
»Bom kandidirala. Zakaj pa ne bi bila tudi kakšna gasilka v občin-

skem svetu?!«
A. Žalar  
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PO ČETRTINI TISOČLETJA 

»Bilo je davno, pred 249. leti, 
ko smo tukaj v naši vasi obhaja-
li Novo mašo, ki jo je daroval 
Anton Breznik. Danes pa ima-
mo priložnost, da  po več kot 
dveh stoletjih pozdravimo v 
naši vasi novomašnika, ki bo z 
božjim poslanstvom šele pri-
čel.«

Tako je 4. julija zjutraj začel 
poslovilni nagovor od staršev, 
sosedov in vaščanov na Križu 
sosed Lovro Hribar, ko se je 
Martin Zlobko odpravljal v far-
no cerkev sv. Petra v Komendo 
na darovanje nove mašo. Pred 
tem pa je z blagoslovitvijo kapelice, ki mu jo je 
podaril ceremoniar Jure Koželj iz Tunjic, ki bo 
novomašnik postal prihodnje leto, potrdil za-

Po skoraj četrtini tisočletja

Za Martina so stopili skupaj
govoru zaželel uspešno na izbrani poti in mu 
izročil darilo. 

Na večer so se domačini in gostje zbrali po-
tem še na Križu pod šotorom. Ceremoniar Jure 
Koželj, ki je imel na skrbi potek in dogajanja 
do najmanjših podrobnosti, mi je zaupal, da je 
bil za vse potem, in tudi za njegov protokol, 
presenečenje prihod evropskega poslanca Loj-
zeta Peterleta, nadškofa Antona Stresa in upo-
kojenega nadškofa Alojza Urana.

In nazadnje: Križani si bodo zagotovo skrb-
no in podrobno zapomnili, kako so letos stopi-
li skupaj za Martina Zlobka. In spremljal jih bo 
spomin, tako kot jih še sedaj zapis na dogodek 
izpred skoraj četrtine tisočletja. 

Andrej Žalar 

Žene, ki so pletle; in še veliko drugih je bilo, ki so pekle. Možje, ki so postavljali mlaje.

Poslovilni nagovor Lovra Hribarja na Martinovem domu 

hvalo in odhod na pot, za katero se je odločil.
Priprave na veliki dogodek so se na Križu in 

tudi po vaseh v občini začele že zelo zgodaj; že 
februarja letos. Na Križu so po skoraj četrtini 
tisočletja stopili skupaj in se začeli skrbno pri-
pravljati na zanje veliki praznični dogodek.

Bilo je ravno na dan državnosti, ko me je 
poklical Jože Sušnik s Križa, sicer občinski 
svetnik in predsednik Gasilske zveze Komenda 
na veliko dogajanje. Mari Zupančič s Križa je 

Nagovor in županovo darilo Martinu Zlobku 

Miha Potočnik, poznani šef Gostilne Čubr ni imel na skrbi le 
scenarij strežbe pri kosilu, ampak je bil tudi Martinov šofer.

Novomašno slovesnost so obogatile tudi narodne noše.

takrat s kakšnimi 20 Križanka-
mi poskrbela, da so bili možje 
ta dan pravilno zaposleni. Po-

stavljali so 
mlaje, ko so one 
pletle 110 me-
trov (na drugem 
koncu v Nasov-
čah pa 150 me-
trov) dolgo »ci-
presno verigo« 
za vence za no-
vo mašo. Do 
nove maše so 
potem postavili, 
opremili z venci 
in napisi v obči-
ni oziroma fari 
skupaj 25 veli-
kih in malo 

manjših mlajev, ki so jih pripe-
ljali iz gozda za darilo Martinu. 
Gospodinje so pekle, krasile, 
Miha Potočnik je imel v uku 
mlade skavte za strežbo, saj je 
bilo v športni dvorani  v Ko-
mendi tisto nedeljo po novi 
maši slovesno kosilo za več kot 
štiri sto povabljenih. 

Tudi župan Tomaž Drolec s 
soprogo Vikto-
rijo je bil pova-
bljen, tako k 
novomašniške-
mu obredu v 
farno cerkev, 
kjer sta si po 
n o v o m a š n e m 
obredu ob odho-
du iz cerkve po 
darovanju z 
Martinom Zlob-
kom segla v ro-
ko, in tudi na 
slovesno kosilo, 
ko mu je v na-
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NOVA MAŠA

Bližnja duhovna priprava na novo mašo Križa-
na Martina Zlobka – v mašnika ga je 26. junija 
v stolnici sv. Nikolaja v Ljubljani posvetil lju-
bljanski nadškof in metropolit dr. Anton Stres 
– se je začela s celodnevnim češčenjem sv. 
Rešnjega telesa na god zavetnika komendske 
župnijske cerkve sv. Petra 29. junija, nadalje-
vala pa z molitvenima urama, mašama in du-
hovnima nagovoroma rektorja Bogoslovnega 
semenišča v Ljubljani dr. Francija Šuštarja in 
spirituala dr. Primoža Krečiča 1. in 2. julija v 
naši župnijski cerkvi.

Sprejem novomašnika je bil 3. julija pri ve-
černi maši v tej cerkvi. V imenu članov ŽPS 
Komenda sta Martina Zlobka na začetku maše 
pozdravila Ivan Hlade s Križa in Ferdinand 
Lah iz Suhadol ter mu izročila darilo – knjigo 
z dobrimi željami in molilnimi zagotovili ko-
mendskih župljanov. V imenu Križanov ga je 
pozdravila Mari Zupančič, njihovo darilo – 
pateno in kelih – mu je izročil Štefan Grošelj. 
V imenu ministrantov mu je vse dobro na du-
hovniški poti zaželel Peter Stele s Podboršta. 
Metliški župnik in prošt Jože Pibernik, Suha-
dolčan, zadnji novomašnik iz komendske žu-
pnije pred Martinom Zlobkom, mu je izročil 
osebno darilo – lep mašni plašč, ki so ga izve-
zle šolske sestre v Mariboru. Pridigal je ko-
mendski župnik Zdravko Žagar, pod katerim 
se je bogoslovec Martin kalil v duhovnika. 
Novomašnik je pri tej maši sam blagoslovil 
izročena mu darila, po maši pa so mu mladi 
komendski župljani pripravili podoknico.

Na sam dan nove maše, 4. julija, ob 10. uri v 
cerkvi sv. Petra v Komendi je novomašnik 
Martin ob slovesu od doma blagoslovil kapeli-
co sv. Martina, ki jo je pred njegovim rojstnim 

Nova maša Martina Zlobka s Križa
Duhovna priprava nanjo, cerkveni del slovesnosti in novomašnikova zahvala

domom na Križu postavil oče nje-
govega ceremonierja Jureta Kože-
lja iz Tunjic.

Na začetku novomašne slove-
snosti, h kateri se je zbralo okrog 
2000 ljudi (številni niso mogli v 
cerkev, zato so jo spremljali po 
ozvočenju zunaj nje, polepšalo pa 
jo je izredno veliko narodnih noš 
in domači pritrkovalci, je novoma-
šnika pozdravila sestra Barbara, 
brat Roman pa mu je skupaj z njo 
izročil lep novomašni križ. Barba-
ra je še posebej pohvalila bratovo 

odločitev, da bo postal duhov-
nik, v času upada moralnih 
vrednot in vrlin. Slavnostni 
govornik, župnik Igor Dolin-
šek iz župnije Ljubljana-Ko-
seze, pri katerem je bil Martin 
na praksi kot bogoslovec, je 
opozoril, da »življenje malega 
pastirčka Martina ne bo samo 
praznovanje«, kakršno je to-
kratno, marveč tudi prepleteno 
s preizkušnjami, trnjem in tr-
pljenjem. Da bo kos vsemu, 
kar se bo zgrnilo nanj, je po-
zval k molitveni podpori ko-
mendskih župljanov in števil-
nih drugih navzočih. Za to podporo je v 
zahvalni besedi vsem zaslužnim, da je ta dan 
lahko slovesno zapel prvo mašno daritev, ter za 
novomašno slavje in pogostitev, ob koncu ma-
še prosil sam novomašnik Martin. 

znotraj temeljito obnovljeni cerkvi spreobr-
njenja sv. Pavla novomašnik Martin pred pe-
timi litanijami Matere Božje blagoslovil za-
dnja obnovitvena dela: obnovljeni tabernakelj, 
podobo sv. Pavla, svečnike, cerkev pa so 
Križani tudi v celoti prebelili. Poleg tega so 
obnovili tudi bližnjo mežnarijo. 

Po litanijah je novomašnik vse vaščane Kri-
ža in druge svate povabil na zakusko pod bližnji 
šotor. Pridružil sem jim je tudi evroposlanec 
Lojze Peterle, pozneje pa tudi ljubljanski nad-
škof Anton Stres in upokojeni nadškof Alojz 
Uran.

Prvo mašno daritev v kriški cerkvi je Martin 

Zlobko opravil na god slovanskih zavetnikov 
sv. Cirila in Metoda 5. julija zvečer. Pri tej 
maši se je še enkrat zahvalil vsem, ki so kakor 
koli pomagali pri novomašni slovesnosti ter 
pri pripravah nanjo, zlasti še ceremonierju Ju-
retu Koželju. Še posebej je bil vesel, da so se 
ob tem dogodku »združila, povezala in poeno-
tila srca mnogih vaščanov Križa«. Jure Koželj 
pa je pri maši poudaril, da mora nova maša 
pomeniti »novo rojstvo župnije. Ne enkraten 
dogodek, ampak poglobitev naše vere, upanja, 
evharističnega življenja.« Kriški cerkveni 
ključar Ivan Hlade pa je zaželel, da bi se novo-
mašnik Martin rad vračal v domačo vas in 
maševal v tej cerkvi.

Sledila je pogostitev za vse, ki so pomagali 
pri novomašnem slavju.

Jože Pavlič

Presenečenje je bil obisk evropskega poslan-
ca Lojzeta Peterleta, nadškofa Antona Stre-
sa…Župan Tomaž Drolec po daritvi v cerkvi

Velik del je k lepoti in doživetju nove maše 
prispeval Mešani cerkveni pevski zbor Petra 
Pavla Glavarja Komenda z mašo Pleni sunt 
caeli (Polna so nebesa), ki jo je posebej za to 
priložnost zložil njegov zborovodja prof. To-
maž Kremžar, pevce in orkester (trobila Men-
geške godbe) pa je na orgle spremljal organist 
Andrija Lebar iz Ljubljane. 

Po maši, ki je trajala kar dve uri in pol, so 
člani in članice zakonskih skupin iz komendske 
župnije poskrbeli za okrepčilo na trgu pred 
župnijsko cerkvijo.

Še posebej slovesno je bilo popoldne istega 
dne na Križu, kjer je v tamkajšnji zunaj in 

Ceremoniar Jure Koželj je imel na skrbi potek 
dogajanja do najmanjših podrobnosti.
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SKAVTI

Oskrba s pitno vodo je ena najbolj perečih tem 
dandanes. Vse bolj namreč voda postaja glavna 
in najbolj iskana surovina, saj je brez nje ne-
mogoče preživeti. Po svetu celo že divjajo 
vojne, ki izvirajo iz pomanjkanja pitne vode, 
kot je vojna v Sudanu in na bližnjem vzhodu. 
Tega pa bo v prihodnosti še več, če se ne bomo 
naučili pravilno ravnati s pitno vodo, ki jo 
imamo.

V Sloveniji je kakovost pitne vode sicer 
precej dobra, večji problem pri onesnaževanju 
le-te predstavlja predvsem intenzivno kmetij-
stvo. Nepravilna uporaba pesticidov na vodo-
varstvenih območjih namreč povzroča kemij-
sko onesnaženost. Toda predvsem je problem 
mikrobiološka kakovost vode, ki je vprašljiva 
na manjših območjih s pitno vodo na podeže-
lju. Ta območja oskrbujejo okrog 500 prebi-
valcev, za katere pa velja nevarnost izbruhov 
določenih bolezni. Nekaj podobnega se je leto-
šnjega aprila zgodilo tudi v bližini Komende. 
V Mengšu je namreč zaradi zastrupitve z vodo 
zdravniško pomoč poiskalo več kot sto ljudi. 

Na stadionu v Celju se je na vročo nedeljo, 13. 
junija, zbralo več kot 32.000 vernih ljudi. Pri 
sveti maši je bil Alojzij Grozde razglašen za 
prvega slovenskega mučenca, namen kongresa 
pa je bil poglobiti vero v sveto evharistijo. 
Med številnimi prostovoljci je bilo tudi 150 
skavtov in 70 odraslih skavtov iz vse Slovenije, 
med njimi tudi iz Komende.

Nekaj skavtov je že v petek pomagalo pri 
pripravi stadiona, večina pa se nas je zbrala v 
soboto zvečer pri cerkvi Svetega Duha v Celju. 
Tam smo izvedeli naloge za naslednji dan, “škof 
za mlade”, Jurij Bizjak, pa je posebej za nas 
pripravil katehezo o hvaležnosti: Biti hvaležen, 
brez da bi pričakoval drugo zahvalo ali uslugo. 
Spat smo odšli kot ponavadi v spalke na “doma-
čih tleh”. Vroča noč nas ni ravno spočila, a vse-
eno smo morali vstati ob šesti uri zjutraj, hitro 
pozajtrkovati in se odpraviti na stadion. 

Zatišje
V mesecih juniju in začetku julija se skavti 
navidezno nekoliko umirimo, saj se skavtsko 
leto v smislu tedenskega srečevanja konča. 
Vendar ni ravno tako, posebej ne za voditelje, 
ki skrbno načrtujejo še zadnje programe za 
zanimive tabore, ki so nekakšen vrhunec leta 
za vsakega skavta, ki si želi novih izkušenj. 

To leto pa smo se skavti v Komendi vključi-
li še v dva zelo pomembna dogodka. Veliko 
komendskih skavtov je sodelovalo pri Sloven-
skem evharističnem kongresu 13. 6. 2010 kot 
prostovoljci. Še bolj se je pa velik del naših 
starejših skavtov veselil pomagati pri velikem 
dogodku za Komendo, novi maši Martina 
Zlobka. Tam nam je bilo v čast pomagati pri 
strežbi hrane in pijače.

Za naše siceršnje razmere je bila aktivnost v 
juniju in začetku julija kljub vsemu primerljiva 
z zatišjem, sredi julija pa so bile 'nevihte' (ta-
bori) na treh krajih, sredi avgusta pa je napove-
dana še ena v Makedoniji. 

Kljub svojemu izrazu, je nevihta v vročih 
poletnih dneh zelo dobrodošla, če le ne prinese 
toče. 

Arnold Oton Ciraj, Veseli volk

Problem pitne vode v našem času
Voda je bila v tem primeru onesnažena s feka-
lijami, kar se je zgodilo pri odpravljanju 
okvare na cevovodu.

V Sloveniji se je sicer s članstvom v Evrop-
ski Uniji stanje na področju čiščenja odpadnih 
voda močno izboljšalo. Cilj je doseči dobro 
stanje voda do konca leta 2015 in obenem za-
ščititi celotno okolje pred negativnimi vplivi. 
Več pozornosti pa bodo oblasti namenile tudi 
sodelovanju s potencialnimi onesnaževalci 
vode v Sloveniji, katere bodo poskušali sezna-
niti z možnostmi sanacije problema. Najbolj so 
občutljiva kmetijska območja, kot na primer 
Pomurje, ljubljanska pokrajina, porečje Save 
in druga. Probleme povzročajo predvsem: raz-
voz gnojnice, uporaba škodljivih pesticidov in 
odpadne vode iz industrijskih obratov. Zaradi 
razpršene poselitve v Sloveniji je težava tudi v 
stroških postavljanja in vzdrževanja komunal-
ne infrastrukture. Lokalne skupnosti namreč 
tega fi nančno niso zmožne.

Zaradi vseh že znanih problemov s pitno 
vodo so strokovnjaki po svetu že začeli razmi-

šljati, kako pridobivati pitno vodo. Vsi vemo, 
da so oceani največje shrambe vode na svetu in 
obstajajo načini kako morsko vodo spremenili 
v pitno. Edina stvar, ki jo je potrebno narediti 
pri tem procesu, je odstranitev odvečne soli. 
To lahko naredimo na več načinov in najbolj 
pogosto uporabljeni so trije: destilacija, zmr-
zovanje in obratna osmoza.

Destilacija deluje po principu solin. Morsko 
vodo preprosto segrejemo do vrelišča, pustimo, 
da izhlapi, hlape ohladimo in že imamo pitno 
vodo. Vsa sol ostane v prvem rezervoarju, v 
katerem smo kuhali morsko vodo. Pri zmrzo-
vanju prav tako potrebujemo rezervoar morske 
vode, ki jo ohladimo tako, da se na površini 
začne delati led. V ledu skoraj ni soli, le nekaj 
na robu, in lahko ga stopimo ter tako dobimo 
pitno vodo. Proces obratne osmoze je najbolj 
zapleten. Potrebujemo skoraj nepropusten fi lter 
skozi katerega pod velikim pritiskom spušča-
mo morsko vodo. Filter je tako majhen, da ne 
prepušča soli, tako da na koncu na eni strani 
dobimo sol, na drugi pa pitno vodo. Velik pri-
tisk je potreben zato, ker tu tekočina z višjo 
koncentracijo prehaja k nižji, kar je ravno 
obratno kot v normalnih okoliščinah.

Vsi trije postopki porabijo veliko energije in 
zato še niso množično uporabljani.

Vsako leto se 22. marca zgodi tudi svetovni 
dan voda, ki je namenjen predvsem opozarja-
nju na pomen pitne vode za naše življenje.

Za obveščanja o onesnaženjih pitne vode pa 
obstaja tudi brezplačni EKO telefon 080 18 
45.

Domiselna panda

Slovenski evharistični kongres
Ljudje so počasi začeli polniti stadion, ki je 

bil kako uro pred začetkom svete maše že poln, 
tako da je zunaj stadiona ostalo več tisoč ljudi. 
Prav tako je bila polna tudi športna dvorana ob 
stadionu. Starejši skavti so prevzeli vlogo re-
darstva in usmerjali ljudi, skavti pa smo ljudem 
razdeljevali vodo. Razdelili smo okrog 55.000 
plastenk vode. Pri obhajilu smo usmerili in 
spremljali duhovnike, pri procesiji pa smo no-
sili  bandere. 

Kljub temu, da smo imeli veliko dela in je 
bilo težko spremljati mašo, se z veseljem spo-
minjam te nedelje. Pred mašo so bila pričevanja 
vere, ki smo jim lahko prisluhnili, še posebej 
Pedru Opeki, misijonarju iz Madagaskarja, 
služenje ljudem, ki so veselega obraza kljub 
hudi vročini sledili maši, pa nam potrjujejo 
sporočilnost evharističnega kongresa.

Jure Jerovšek, Srečni Sokol
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S ŠOLSKIH KLOPI

Med slovenskimi maturanti iz Argentine 
(Buenos Airesa, Mendoze in Bariloč), ki so 
sredi vročega poletja obiskali Slovenijo zara-
di izpopolnjevanja v znanju iz slovenščine na 
poletnem tečaju iz slovenskega jezika v Lju-
bljani, pa tudi spoznavanja slovenskih krajev 
in znamenitosti ter obiska sorodnikov, sta 
bila tudi prof. Alenka Žnidar iz Buenos Aire-
sa in Luka Mavrič iz Bariloč. Oba imata so-
rodnike v Suhadolah, v Sloveniji pa nista pr-
vič. Alenka je tokrat prišla k nam kot 
spremljevalka skupine (je profesorica telesne 
vzgoje), resno pa razmišlja o trajnem prihodu 
v našo državo. Luka je maturant, sicer pa, kot 
nekdaj Alenka, član RAST (Roja abiturientov 
srednješolskega tečaja), kot se imenujejo 
obiskovalci sobotnega srednješolskega tečaja 
v slovenskem jeziku v Argentini. Tokratna 
generacija je že 39. po vrsti, sama RAST pa 
letos praznuje 50. obletnico prvih začetkov. 
Gostje iz Argentine so v Sloveniji tudi nasto-
pali z izbranim kulturnim programom, v ka-
terega so vpletli pesmi argentinskega pesnika 
Francisca Luisa Bernardeza ter slovenske in 
argentinske narodne plese. 

Jože Pavlič

Rasizem, diskriminacija, stereotipi. Pereče te-
me? Nedvomno. In prav zato smo jih izbrali za 
teme letošnjega Šolskega parlamenta. Parla-
ment, na katerem lahko tudi osnovnošolci jav-
no izrazimo svoje mnenje in razpravljamo o 
tehtnih rešitvah. 

Pot Šolskega parlamenta 2010 se je zame 
začela v učilnici 11, na OŠ Komenda Moste. 
Izbrali smo ljudi z najbolj provokativnimi 
vprašanji, ki so bila hkrati točno »na mestu«, 
in oblikovali skupino. V začetku smo izvedli 
delavnice, da smo bolje spoznali svoje mnenje 
in mnenje skupine. Upali smo si priznati, da 
učenci v pogovoru z odraslimi radi skrivamo 
svoje predsodke, ker nočemo imeti težav. Na 
naši šoli se največ predsodkov in stereotipov 
veže na t. i. »čefurje«, homoseksualce in inva-
lide. »Nikoli nisem vedela, kaj je to »čefur«. 
Samo, da je neke vrste zmerljivka,« je rekla 
naša parlamentarka. Predsodki so se pokazali 
tudi pri homoseksualcih: zbijajo javno moralo, 
so poženščeni, spolno nasilni, večina jih ima 
AIDS … Po pogovoru pa smo spoznali, da 
smo se motili – homoseksualci v sebi zelo trpi-
jo zaradi svoje drugačnosti, predelati pa morajo 
kup problemov, da lažje živijo. Pred tak izziv 
so nedvomno postavljeni tudi invalidi, pri ka-
terih se obremenjujemo predvsem s tem, kako 
odreagirati ob srečanju z njimi. Ugotovili smo, 
da bi lažje vzpostavili stik z vrstniki, ki imajo 
telesne ovire, kot s tistimi, ki so duševno bol-
ni. 

Da bi utrdili svoja mnenja, smo se v Mladin-
skem centru Kotlovnica v Kamniku udeležili 
srečanja z žrtvami diskriminacije, zavračanja 
in predsodkov. 

Nikoli nismo pričakovali, da se bodo naši 
predsodki kar v hipu podrli, pa vseeno smo 
vanje zvrtali luknje, ki nam govorijo, da je 
treba ljudi najprej soditi po osebnosti. 

Motili smo se – naša mnenja o diskriminira-
nih so bila napačna. Tisti dan je bilo to dokaza-
no in s to mislijo smo pripravljeni odšli na 
Regijski Šolski parlament. 

Andrej, Neja in jaz smo nestrpno sedeli na 
zadnjih sedežih kombija. Pred nami je sedela 
socialna delavka, ga. Danica Kuhar, ki je bila 
naša mentorica in hkrati naša moralna podpora. 
Kljub vsemu pa nam je po glavi švigala le ena 
misel – bomo zmogli? Bomo uspeli premagati 
lastne predsodke in svoje mišljenje podati 
množici?  

Vrata dvorane so se odprla in posedli smo za 
mize. Še preden sem se zavedala, sem z listom 
v roki korakala proti govorniškemu odru, vame 
pa je bilo uperjenih ogromno pogledov, ki so 
čakali na moje mnenje. Zajela sem sapo in be-
sede so kar same letele iz mene … nato pa 
zvok gonga, ki je oznanil, da je čas govornika 
potekel. Nov govornik, gong, govornik …  in 
zahvala vsem sodelujočim ter izvolitev pred-
stavnikov, ki bodo o tej temi debatirali v Dr-
žavnem parlamentu Republike Slovenije. 
Mentorji vseh šol so se počasi zaprli za štiri 

Šolski parlament
stene in potegovanje za stolčke se je začelo. 

»Pia, noter si,« je bilo prvo, kar me je zadelo, 
ko so se vrata odprla. Nato pa smeh, panika, 
strah in navdušenje. 
Čez nekaj dni sem že stala na avtobusni po-

staji in se spraševala, če sem spet zamudila 
avtobus. Oddahnila sem si šele, ko je pred 
mene pripeljal avto ge. Kuhar. 

Avtobus do Ljubljane, nato peš do Male 
drame in zaradi zamude nazaj do državnega 
parlamenta. Pravočasno. 

Pozdravila sem nekaj že znanih obrazov, se 
prijavila v skupino in se nato zatopila v dolg 
pogovor. Končno so se glavna vrata na stežaj 
odprla. Stopili smo pod detektor kovin, odloži-
li bunde in se odpravili na otvoritveno slove-
snost. Bilo nas je ogromno – nas, fotografov, 
obiskovalcev, gostov, politikov … 

Močan aplavz je oznanil konec uvoda in 
hkrati tudi prevzem tablic z imeni. Polni nav-
dušenja smo se prerinili v dvorano državnega 
zbora in se posedli na dogovorjena mesta. 
Sledil je nagovor s strani predsednika Šolskega 
parlamenta, nato pa smo se razdelili v skupine. 
Vsaka skupina je imela svoje področje glede 
na izbrano temo in vsaka je sedela za svojimi 
štirimi stenami. Razprava v naši skupini je bila 
hitra, impulzivna, razburljiva, a hkrati preudar-
na in tehtna. Nekaj pritiska pa je na koncu padlo 
name – na poročevalko skupine. Oblikovali 
smo zaključke, v roke so mi porinili list in 
pravšnjo mero poguma, nato pa smo se skupaj 

odpravili nazaj v dvorano. V skupini smo 
sklenili, da je glavni razlog za predsodke strah 
pred drugačnostjo in spremembami. Ljudje 
pogosto diskriminirajo druge zato, da bi se sa-
mi počutili več vredni, ogromno pa na pred-
sodke nekoga vplivajo njegova družba, vzgoja 
in samozavest. Najboljša rešitev bi bilo druže-
nje z diskriminiranimi, a zadostoval bi že po-
govor o teh temah. Izjeme pa ne bi bili niti 
nižji razredi, saj se predsodkov velikokrat 
»nalezemo« prav od staršev. 

Vsaka skupina je predstavila svoja stališča, 
nato pa se je vsakič vnela izjemna razprava. 
Tehtni argumenti, replike in ljudje, ki z malo 
besedami povedo veliko. 

»Naslednja skupina … poroča …« Nato pa 
govorniški oder in dva mikrofona. Če pogle-
dam nazaj, imam tistih nekaj trenutkov ovitih 
v rahlo meglo, saj se ne spomnim niti enega 
stavka, ki sem ga povedala. Vem le to, da sem 
uspešno predstavila vse, kar je bilo treba, in da 
sem si ob odhodu nazaj na svoje mesto oddah-
nila. Bilo je super! Po tehtnih predlogih, idejah 
in rešitvah so nas čakali še razlaga freske v 
preddverju dvorane, ogled parlamenta in kosi-
lo. 
Če bi hotela opisati moj najljubši trenutek, 

bi naštevala predolgo. In ne glede na vse spo-
drsljaje tistega dne bodo ti dogodki ostali v 
mojem spominu. 

Spomini ostanejo za vedno. 
Predsodki ne.  

Pia Prezelj, 9. a

V domovini starih staršev

Luka Mavrič iz Bariloč



Aplenca Glasilo občine Komenda 7/2010

20

AVTOCROS

Še kako radi se spominjamo uvodne dirke leto-
šnjega Državnega prvenstva v avtokrosu (v na-
daljevanju: DP) in Pokala Avtokrosarene (v na-
daljevanju: PAA), ko so sredi aprila v Sopotnici 
komendski dirkači v diviziji 3 zasedli kar prvih 5 
mest… A zatem je imela karavana tega atraktiv-
nega avtošporta izjemno naporen mesec in pol, v 
katerem so se nekateri borili kar na petih preiz-
kušnjah, ki pa so precej premešale karte v trenu-
tnih skupnih razvrstitvah v obeh tekmovanjih. 

Druga dirka, ki je bila na sporedu že konec 
maja, je bolj kot v znamenju športnih bojev in 
lepih voženj minila v vzdušju, ki si ga prav goto-
vo ni želel nihče. Neposrečene odločitve organi-
zatorja čez cel tekmovalni dan so poskrbele za 
negodovanje tako večine tekmovalcev, kot tudi 
gledalcev. Višek vsega je očitno nepoznavanje 
pravil odgovornih doseglo prav pred štartom fi -
nalne vožnje divizije buggyjev, ko nikakor niso 
uspeli pravilno postaviti dirkačev na njihove 
skozi kvalifi kacijske vožnje jasno priborjene 
pozicije. Po dolgotrajnem ponovnem preračuna-
vanju rezultatov so na regularnem štartu fi nala 
na enakih pozicijah, kot so si jih sprva zamislili 
organizatorji, ostali le trije od desetih fi nalistov… 
Vsekakor dogodek, ki je na ravni državnega pr-
venstva povsem nerazumljiv in nedopustljiv in o 
katerem so nujni nadaljnji pogovori in ukrepi.

V diviziji 1a in 1s ta zmagi s prve dirke uspela 
ponoviti Žiga Kraševec (Zastava 128) in Metod 
Knez (Audi 2.0), s tem pa sta si tudi povečala 
prednost pred zasledovalci v obeh seštevkih. 

Med buggyji je do zmage prišel Matija Rako-
vec (suzuki 1.3) pred Ivom Bokalom (Alfa 3.0), 
najboljši Komendčan pa je bil po 5-sekundnem 
pribitku zaradi prehitevanja pod rumeno zastavo 
(le-ta pomeni nevarnost na progi) na 3. mestu 
Igor Kern (2xYamaha 1000). Marcel Grgič je 
bil 4., Marko Ravnikar 5., Janez Zgonec 6., 
Robert Kociper 8., Bojan Osredkar pa 9.

Komaj se je malce polegel prah po razburje-
njih na Planini, že smo dočakali prvo tunjiško 
dirko – v velikem pričakovanju, češ, saj bo 
bolje… Pa ni bilo povsem tako. Vsa organiza-
cija, razen izvedb samih voženj oziroma ukre-
panja ob številnih nezgodah in ostalih pripet-
ljajih, je bila ob soorganizaciji dveh klubov 
(ASC Mustang Domžale in ŠK Tornado) sicer 
na pričakovano visoki ravni, kar smo v Tunji-
cah iz minulih sezon že vajeni. 

V diviziji 1a je nekoliko presenetljivo slavil 
gost iz sosednje Hrvaške Siniša Filčić z najetim 
Yugom. Drugi je bil Tomaž Potisek (VW Golf 
III), tretji pa Klemen Albreht (Peugeot 205 rally). 
Ker Filčić ni prijavljen v slovensko DP,  je 60 
točk za zmago vknjižil aktualni prvak Potisek. 
Divizija 1 je po pričakovanjih postregla predvsem 
z dvobojem Knez – Feštajn, uspešnejši pa je bil 
tokrat slednji. Omeniti velja, da je bil odlično 
razpoložen tudi tretje uvrščeni Bertoncelj.

Že omenjeno razburjenje pa je, kot smo bili 
vajeni že s Planine, vrhunec doživelo v fi nalu 
divizije 3. Kar nekaj zapletov tekom dneva se je 
še nekako uspelo sproti hladiti, med in po fi nalu 

Po napornem ritmu do zasluženih počitnic
pa je temperatura večini prisotnim spet močno 
narasla. Izjemna izenačenost voznikov in moči 
dirkalnikov ter boj do zadnjega centimetra pro-
stora, na sicer največji slovenski progi, je tokrat 
terjala svoj davek. Po prehitrih štartih in številnih 
trčenjih v prvem in drugem poskusu izvedbe fi -
nalne dirke, so predvsem gledalci kar malce ne-
jevoljno čakali na tretji, vendarle uspešen štart 
fi nala. Organizator je dal vsem nesrečnikom, ki 
so poškodovali svoje dirkalnike, na razpolago 
pol ure časa in nato vsem, ki so uspeli odpraviti 
okvare in poškodbe, novo možnost za štart v fi -
nalu. A pri mnogih se bile posledice nezgod tako 
hude, da smo v tretjem poskusu v štartnem pro-
storu pozdravili le šest tekmovalcev. Matija Ra-
kovec je z obema rokama izkoristil priložnost, ki 
se mu je ponudila, ko je edini ostal v prvi štartni 
vrsti, in si privozil drugo zaporedno zmago, s 
katero je prevzel tudi vodstvo v DP-ju, ne pa tudi 
v pokalu AK-arene. Drugo mesto je osvojil eden 
junakov dneva, daleč najhitrejši na uradnem 
treningu Igor Kern, tretje pa odkritje letošnje 
sezone, Robert Kociper. Osredkar je bil 4., Grgič 
7., Ravnikar in Zgonec pa sta po okvarah svojih 
buggy-jev končala na repu fi nalistov. 

Druga dirka DP v paralelnem relikrosu, ki je 
tokrat na logaškem Blagomix racing parku po-
stregla z odločilnimi boji pod refl ektorji, je mi-
nila brez udeležbe kakšnega izmed dirkačev iz 
naše občine. Ravnikar je še odpravljal posledice 
iz Tunjic in pripravljal svoj dirkalnik za drugo 
preizkušnjo na Planini, ostali pa se tako ali tako 
bolj poredko odločajo za nastope na asfaltni 
podlagi. Junak tokratnega spektakla je bil Dejan 
Petrič (Opel 2.0t buggy), ki je v fi nalu premagal 
Boštjana Petrovčiča (Alfa 3.0 buggy).

Nato pa smo, po vsem kar se je dogajalo na 
drugi in tretji dirki, kar malce s strahom dočaka-
li drugo letošnjo preizkušnjo na Planini nad 
Horjulom; tokrat prvič v organizaciji AMD 
Zvezda. A k sreči je bil tokrat strah odveč. Pravo 
poletno vreme in skorajda vrhunsko izpeljana 
dirka sta poskrbela, da smo prizorišče po dol-
gem času po večini zapuščali vedrih obrazov.

Po težavah z avtomobilom Kraševca se je v 
najnižji diviziji gladke zmage veselil Potisek, 
drugo mesto si je privozil vse boljši Albreht, na 
najnižjo stopničko pa je stopil Boštjan Selan 
(Z Yugo). Pri školjkarjih nič novega… Dvoboj 
za vrh med Knezom in Feštajnom ter občasni 
poskusi Bertonclja in Rodeta. Zmagovalec je s 
tremi kvalifi kacijskimi zmagami še tretjič letos 
postal Metod Knez, s tem pa je Izlačan že tik 

pred osvojitvijo naslova državnega prvaka.
Zaradi posledic nesreč na zadnji dirki je bila 

tokrat konkurenca v najbolj atraktivni diviziji 3 
kar precej okrnjena. Uradni treningi so bili, tako 
kot smo zadnje čase že vajeni, če njegov buggy 
normalno funkcionira, rezervirani za Igorja 
Kerna. Izkušeni krmar dveh Yamahinih motor-
jev za svojim hrbtom je s časom 38,99 sekunde 
sicer le za 6 stotink ugnal Rakovca, tretji čas pa 
je dosegel Ravnikar (39,66). Po nekaterih okva-
rah najboljših v kvalifi kacijskih vožnjah sta si 
najboljši poziciji za fi nale s po tremi zmagami 
privozila Rakovec in Kociper, družbo v prvi 
vrsti pa jima je delal še Petrič. Vse od štarta pa 
do cilja se je kasnejši zmagi naproti suvereno 
peljal Rakovec, do svoje najboljše uvrstitve v 
karieri pa je z drugim mestom na navdušenje 
številnih glasnih navijačev prišel Kociper. Prve 
stopničke letos pa je s tretjim mestom ujel tudi 
Bojan Osredkar (Honda 2.0). Kern je bil po te-
žavah s pnevmatiko 5., Ravnikar pa se zaradi 
vnovičnih problemov z dirkalnikom ni pojavil 
na štartu fi nalne vožnje, kljub temu pa je vknjižil 
10 točk za 7. mesto. Rakovec si je s to zmago ob 
slabši uvrstitvi Kerna bistveno izboljšal položaj 
pred zadnjo dirko v DP, saj je do sedaj zbral 204 
točke, kar je 36 več od letošnjega glavnega 
konkurenta. Za osvojitev in hkrati ubranitev 
naslova mu zadošča že 7. mesto na drugi dirki v 
Tunjicah, ki bo na sporedu šele 19. septembra. 

Že 4 dni po končani dirki pa se je zagnana 
ekipa Kociper racing teama odpravila na zani-
mivo preizkušnjo na dirko za Evropsko prven-
stvo (EP) v dobrih 700 km oddaljeno češko 
Novo Pako. To prizorišče ima za voznike avto-
krosa podoben sloves kakor za voznike formule 
1 Monte Carlo. Letos je ''Meka'' avtokrosa, ka-
kor ji tudi pravijo zaradi vselej velikega števila 
gledalcev, praznovala tudi okroglih 40 let od 
začetka tekmovanj in 30 let od prve dirke za EP.  
Tudi zaradi jubileja in obiska nekaterih najbolj-
ših dirkačev v zgodovini avtokrosa se je tokrat 
prijavilo kar 123 tekmovalcev iz 17 držav! 

Izmed 46 prijavljenih v diviziji 3a se je na 
dirki dejansko pojavilo 39 tekmovalcev, med 
katerimi je kar lepo število navijačev iz Slove-
nije stiskalo pesti za Roberta Kocipra (VW 
1.6). Robi se je na treningih prvič seznanil s 
progo »Štikovske rokle,« tako da 36. čas ura-
dnih treningov ni realen pokazatelj njegovih 
zmožnosti. 23-letni Podborščan je kasneje iz 
kroga v krog napredoval in stopnjeval tempo. V 
prvi vožnji je v svoji skupini zasedel 6. mesto, 
izmed vseh pa je bil uvrščen na 24. V drugi je 
prehitel še enega tekmovalca več, tako da je bil 
po dveh vožnjah na 19. mestu - prvi v »čakalni-
ci« za B-fi nale. Le pol kroga pa je zmanjkalo, 
da bi Robi v tretji vožnji stopil še stopničko 
više. Potem ko je držal 4. mesto, se je zapletel z 
latvijskim predstavnikom Marisom Licisom, 
tako da sta oba končala z nastopom že pred ci-
ljem. Iz neuradnih rezultatov smo najprej dobi-
li informacijo, da je Kociper tekmovanje končal 
na 24. mestu, a so kasneje zaradi nešportnega 

Robert Kociper – Jožn'k je v tem trenutku eno 
najbolj vročih imen na avtokrosistični sceni
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obnašanja iz dirke izključili domačega tekmo-
valca Tomaša Janoša. Član ŠK Tornado je tako 
pridobil še eno mesto in končal kot 23. Za krstni 
evropski nastop vsekakor zelo spodbudna in 
pohvale vredna uvrstitev. Končni zmagovalec v 
njegovi diviziji je bil sicer letos skorajda nepre-
magljivi Čeh Ondrej Musil.

Polni pozitivnih vtisov iz Nove Pake pa so 
se Kociper racing team in še pet slovenskih 
avtokrosistov s svojimi ekipami drugi vikend v 
juliju podali na hrvaško Rupo, kjer je bila 5. 
dirka za PAA. 

Presenetljivo malo gledalcev je spremljalo 
živahno dogajanje v vseh divizijah. Najnižja 
divizija 1a je edina, ko na najvišjo stopničko ni 
stopil Slovenec. Najhitreje je s progo opravil 
domačin Dražen Lipka (VW Golf) pred Žirov-
cem Klemnom Albrehtom in rojakom Svenom 

Pred vrati sta dva meseca, ko lahko predvideva-
mo, da bo število tistih, ki potrebujejo dodatna 
sredstva, naraslo. Nepridipravi čakajo, kako 
priti do sredstev, ki bi poživila njihov vsakdan 
in zagrenila življenje oškodovancev. Drugo, nič 
manj pomembno je vprašanje, le kdaj bo kršite-
lje cestno prometnih predpisov srečala pamet in 
se bodo prilagodili zahtevam varne vožnje. Saj 
je tako preprosto – spoštujmo svojo varnost in 
življenje, pa ne bomo ogrožali drugih.

SPV naše občine skrbi za varnost. To je ne-
dvomno res in vedno več se oglašajo tudi v 
Aplenci. Tako nas opozarjajo na preventivne 
akcije, ki jih bodo izvajali skupno s Policijo do 
konca letošnjega leta. Tako bodo poostrene 
kontrole alkoholiziranosti v času med 7. in 
14. 11. in med 1. in 31. 12. Posebna skrb bo 
posvečena pešcem med 1. in 12. 10. Poostren 
nadzor in akcija Varno poletje na slovenskih 
cestah poteka stalno med 15. 6. in 20. 8.

Od 23. 10. do 5. 9. bosta Policija in SPV 
posvetila varnosti ob začetku šolskega leta, pri 
čemer predvsem SPV posebej poudarja in pri-
poroča uporabo najvarnejših poti do šole in 
domov, hojo po pločnikih ali tik ob robu ceste, 
uporabo obveznih zaščitnih kolesarskih zašči-
tnih čelad (obvezne do 14. leta), posebno po-
zornost na novo urejenem križišču pri Kralju v 
Mostah in spremstvo v šolo, ki naj ga nudijo 
predvsem starši prvošolčkov. Pa tudi ostali 
učenci bi rabili tako pomoč, ki naj bi bila zgled 
ravnanja staršev in v poduk mladini.

Več o delu SPV pa si lahko preberete na 
spletni strani: www. spvkomenda.si
Predpriprave za počitnice so si nekateri or-
ganizirali na različne načine. Zaradi tega so 4. 
6. vlomili v novo gradnjo na Šmidovem logu; 
gotovo bo kdo gradil na tuj račun. 

Vloma v dve vozili, ki sta se zgodila 15. 6., 
kažeta na to, da vožnje željni nepridipravi ni-
majo v svojih avtomobilih vsega, kar potrebu-
jejo za varno in udobno vožnjo.

Tatvine 
Bile so razne vrste in kažejo na široko paleto 
potreb. 19. 6. si je nekdo prilastil delovni stroj 

Mesec dopustov
sti spravljati v red spore med družinskimi člani 
13. 6. v Mostah, 16. 6. v Nasovčah in 28.6. na 
Komendski Dobravi.

Prometne nesreče
Zgodile so se štiri, in sicer 5. 6. na glavni cesti 
Moste – Brnik, 9. 6. na Zajčevi cesti pri ob-
čini, 13. 6. v Mostah in 14. 6. na glavni cesti 
Mengeš-Moste. 

Vzroki za vse nesreče so bili isti – izsilje-
vanje! Vprašljiva vozniška nekultura ali nepo-
zornost do ostalih udeležencev v prometu ali 
objestnost? Vsak od teh vzrokov je verjeten, a 
vendar nepotreben!

Med drugim je Policija pri preverjanju psi-
hofi zičnega stanja voznikov ugotovila kar 7 
primerov alkoholiziranosti voznikov na svojem 
območju. Med njimi so bili kolesar in dve 
ženski. Je res tako težko voziti trezen?

Pred nami sta dva meseca vročine, dopustov in 
sproščenosti mladih… Ne bom razpredal dalje. 
Ob vsem ne pozabite na svojo varnost in varnost 
drugih in uživajte v dolgem vročem poletju!

Tone Ogorevc 

na gradbišču v Komendi. Ker pa delovni stroji 
običajno ne delajo brez goriva, si ga je doslej 
še neznani storilec »privoščil« 16. 6. kar v IC 
v Žejah. 24. 6. je bil ukraden delovni stroj na 
Gmajnici, 25. 6. si je (verjetno graditelj) pri-
svojil na Klancu.

V denarnicah je običajno denar, po vsej ver-
jetnosti tudi bančne kartice. Mogoče pa je v 
njih dobiti tudi zapisane številke za dvige goto-
vine. Vsaj tako so si mislili lumpi, ki so »udari-
li« v tem mesecu kar trikrat: 1. 6. v Mostah, 13. 
6. v Komendi in 19. 6. v Suhadolah. 

Javni red in mir
V gostinskih lokalih je morala Policija posre-
dovati kar dvakrat zaradi prekoračitve obrato-
valnega časa. 6. 6. in 24. 6. so »nategnili de-
lovni čas v lokalu v Komendi, prav tako pa so 
morali policisti v Komendi umiriti pijanega 
gosta, ki je razgrajal v enem od lokalov.

Je recesija kriva za vedno pogostejše družin-
ske spore? Tudi to je mogoče, čeprav neporav-
nani računi izbruhnejo na dan tudi zaradi slabih 
medčloveških odnosov. Tako so morali polici-

Katićem (Renault 5). V diviziji 1 je s konku-
renco opravil Samo Feštajn, za njim pa sta se 
zvrstila še dva hrvaška voznika s Subaru Im-
prezo Robert Grbac in Vjekoslav Jurin. 

V fi nalu divizije 3 smo videli 7 dirkačev, vsi 
Slovenci pa so se zvrstili na mesta od prvega do 
četrtega. Na naše zadovoljstvo smo bili priča 
celo dvojni komendski zmagi. Do svoje prve 
zmage v karieri je, resda v nekoliko okrnjeni 
konkurenci, prišel Marcel Grgič (Tatra 3.5), ki 
je v fi nalni vožnji štartal bolje od Kocipra in 
vodstva do konca ni več iz pustil iz rok. Robi je 
z 2. mestom ponovil uspeh s Planine, 3. pa je 
bil Jure Sušnik (VW 1.6), ki je v tej sezoni od-
peljal šele svojo prvo dirko. Popoln uspeh Slo-
vencev je s 4. mestom dopolnil Ivo Bokal.

V trenutni razvrstitvi za PAA je vodstvo 
prevzel Kociper, ki je zbral 73 točk, drugi je 

Rakovec (70), tretji pa Kern (64). Ne smemo pa 
pozabiti, da v tem točkovanju šteje le 6 najbolj-
ših uvrstitev iz 7 dirk, tako da moramo za bolj 
realen pogled na skupni seštevek Kocipru navi-
dezno brisati 9 točk, ki jih je osvojil kot svoj 
najslabši dosežek na prvi dirki na Planini. Tako 
bi v primeru, da bi se v tem trenutku sezona 
končala, prvak postal Rakovec pred Kernom in 
Kociprom. A do konca sta še dve dirki in mar-
sikaj se še lahko obrne na glavo... 

Nadaljevanje obeh domačih tekmovanj sledi 
19. 9. z dirko v Tunjicah, le teden dni kasneje pa 
se bo sezona sklenila na Rupi. Že prej pa sta na 
sporedu dve zanimivi evropski dirki, in sicer v 
češkem Prerovu (21.-22.8.) in madžarskem 
Nyiradu (28.-29.8.), kot se šušlja verjetno pred-
vsem v Nyiradu tudi s slovensko udeležbo. 

Srečo Zupančič, foto: Matjaž Sedušak

SPV - Varno v šolo in domov
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Odšli so...
Ana Sušnik, rojena 1. 8. 1922, Križ 29, stara 87 let
Simon Koželj, rojen 24. 11. 1980, Moste 79b, star 29 let

Opravičilo
Pri spominski objavi za Ano Špruk v Aplenci št.6 na 26. strani je 
pomotoma izpadel       (križ). Svojcem in bralcem se opravičujemo.

Uredništvo

ZAHVALE

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, Tone Ogorevc, Jože Pavlič, Tanja Sušnik, Sabina Ojstršek, 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

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

Aplenca-Glasilo občine Komenda
Leto 19, številka 8-9 bo izšla 24. septembra 2010. Gradivo za objavo, 
tudi čestitke in oglase, oddajte do četrtka, 9. septembra 2010  

Odšel si in 
dan za dnem že leta s teboj.
Že dolgo te ni med nami, 
a vedi, še vedno si z nami.

V SPOMIN  
Dvajset let mineva, ko se je 13. avgusta 
poslovil od nas

ANTON 

VIDMAR 
iz Suhadol 

Zahvaljujemo se vsem, ki se ga spominjate in obiskujete njegov 
grob. 

Vsi njegovi
Suhadole, avgust 2010 

Odšla si tja, kjer ni solza,
ni trpljenja, ne gorja,
ostala tvoja je dobrina,
v naših srcih bolečina.
 

 ZAHVALA 
V 88. letu nas je za vedno zapustila 
draga sestra in teta

ANA 

SUŠNIK
ROJENA ŽAVBI

S KRIŽA PRI KOMENDI

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom in znancem za izrečena 
sožalja, darovane sveče, cvetje in sv. maše. Zahvala patronažni sestri 
Nevenki in osebju Doma starejših občanov Kamnik. 

Posebej se zahvaljujemo novomašniku Martinu Zlobku, pevcem, 
trobentaču ter pogrebni službi Jerič za lepo opravljen pogrebni 
obred.

Vsi njeni
Križ, julij 2010

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše. Brez pomena
zanje so razdalje, kraj in čas.
  Mila Kačič

ZAHVALA
V 84. letu nas je za vedno zapustil naš 
dragi

ANTON 

VRHOVNIK
IZ MOST

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, 
ki ste ga pospremili na zadnji poti. Še posebej se zahvaljujemo dr. 
Gabrijeli Mohar Kovač, sestri Vandi Resnik ter ekipam nujne medi-
cinske pomoči ZD Kamnik. Hvala gospodu župniku Zdravku Žagar-
ju in duhovniku Jožetu Zabretu ter pevcem s Šenturške gore za lep 
pogrebni obred. Hvala za vse molitve, darovane maše, sveče in cve-
tje.

Ohranili ga bomo v lepem in trajnem spominu.
Vsi njegovi

Tako mine življenje:
Pride dan, ki mine.
Pride ura, ki mine.
Pride sekunda, ki mine.
Pride trenutek, ki traja.

ZAHVALA 
V 79. letu nas je zapustila naša ma-
ma, stara mama, sestra in teta

ŠTEFKA 

GRKMAN 
(roj. Perne)

iz Komende

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in sv. maše. 

Zahvaljujemo se Zavodu medgeneracijsko središče, patronažni 
službi in vsem, ki ste jo v času njene bolezni obiskovali in bodrili.

Hvala g. župniku Žagarju za opravljen pogrebni obred in vsem, ki 
ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni.
Komenda, maj 2010 
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NAGRADNA KRIŽANKA
 1. nagrada: 1× pisalni stol PISAL51
 2. nagrada: 2× okrasna blazina v mikrotkanini, barva po izbiri
 3. nagrada: 2× okrasna blazina v mikrotkanini, barva bež

Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA) 
pošljite na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda 
DO VKLJUČNO 27.  AVGUSTA. Na kuverto napišite: ime, priimek, 
naslov in pripišite Nagradna križanka. 

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

ČIŠČENJE avtomobilov: 
- zunanje, notranje, globinsko, kompletno;
- tudi čiščenje hišnih preprog 
Delovni čas
Ponedeljek – Petek:  od 9. do 18. ure  
Sobota: od 8. do 15. ure  
Nedelja in prazniki:  ZAPRTO

1. nagrada - kompletno čiščenje avtomobila – IVANKA HACIN, 
MLAKA 39, 1218 KOMENDA

2. nagrada - zunanje čiščenje avtomobila – JOŽE ŽULIČ, MLAKA 
42, 1218 KOMENDA 

3. nagrada - zunanje čiščenje avtomobila – KATARINA ZARNIK, 
MOSTE 103, 1218 KOMENDA

Čestitamo! Nagrade nagrajenci lahko uveljavijo na podlagi poslanega 
potrdila po pošti in osebnega dokumenta v ROČNI AVTOPRALNICI 
- BOGDAN STELE s.p., Moste 23, 1218 Komenda 

oblazinjeno pohištvo

Vili Grošelj s.p.

T:

TAPETNIŠTVO

01/723 92 16
info@groselj.com

SALON  V+grošelj
Suhadole 57
1218 Komenda

www. .si

pokličite in naročite katalog

popust velja za vsa naročila sedežnih garnitur in dodatkov  v avgustu, storitve niso vključene. Popust velja za gotovinsko plačilo.

- MODERNE,
RUSTIKANE, KLASIČNE

-

- kuhinjskih kotov,
klopi, stolov, vrat, navtike...

- , okrasne blazine,

tabureji, stoli, ...

- strokovno v salonu
ali na domu!

- širok (usnje,
tkanine, mikrotkanine) in barv.

-

sedežne garniture

tapiciranje

vzmetnice
sedalne vreče

svetovanje

izbor materialov

pohištvo

izdelava po meri

051/ 877 920

OTVORITVENI
15% POPUST
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Zadnjo stran že zato, ker je zadnja, za-  ●
ključujemo nazadnje. In tako smo (nena-
doma) doživeli, da je celo predsednik 
državnega zbora Pavle Gantar, ki je  
napovedal volitve 10. oktobra, pomagal 
k pritrditvi tistemu, ki me je že 7. julija 
poklical, da se asfaltira politična cesta 
Potok-OMV; pardon cesta, za katero 
smo zaradi neuresničene že predčasne 
napovedi podelili Osat. Ja, volitve 
bodo res prišle prav za marsikaj.

Upam pa, da ne tudi za dogajanje   ●
za gasilskimi garažami v Komendi, 

saj so gasilci v Komendi že nekaj časa 
ugotavljali, da bodo po izgradnji novih 

garaž (za občinski praznik so dobili nov 
GVC 16/25) stare spremenili v učilnico. 
Računajo, da jim bodo lastniki goz-
dov pomagali z lesom. Če bo sreča 
mila, pa bodo garaže po volitvah pod 
streho. 

Zagotovo pa ni prav nič politična   ●
slika kriških gasilcev, čeprav je v vo-
lilnem letu postal (kot kaže) celo no-
gomet okužen. Na nogometnem tek-
movanju za pokal gasilskega poveljstva 
Občine Radovljica so gasilski Križani 
že drugič zapored Zgornjim Gorenjcem 
izpred nosa odnesli pokal. Čestitam.

Niso pa le gasilci tisti, ki vedo, kako   ●
se »na tujem« stvari streže (oprostite) 
predstavlja Občino Komenda. Oni dan je 
bila folklorna skupina DU Komenda ob 
cerkvenem prazniku v Šentjakobu v Rožu. 
Ob njihovem »Reju pod lipo« so se Koro-
šcem onkraj Alp kar malo orosile oči.
Petrol je 15. julija odprl Bencinski servis   ●

Komenda v Poslovni coni. Domačina, 
občana Komende, Romana Dobnikarja 
iz uprave Petrola, sem vprašal, če je to-
čilna pipa za avtoplin na tem servisu 
politični dodatek pred volitvami. Rekel 
je, da bi tisti, ki tako razmišljajo, že lep 
čas lahko vedeli, da je to redna Petrolo-
va ponudba.

Prav nič protokolarno uniformiran   ●
tudi ni bil pozdrav prek 200 kolesarjev 
na cesti mimo farne cerkve v Komendi 
novomašniku Martinu Zlobku prav v 
trenutku, ko se je Martin odpravljal v cer-
kev k oltarju. Je pa bil ta sprevod svojevr-
stna nagrada (od zgoraj?) ceremoniarju 
Juretu Koželju za njegovo delo.

Ker je Aplenca na spletu, in jo vidi-  ●
jo tudi po Sloveniji, in ker imajo v ne-
katerih občinah pred volitvami neprije-
tne (tudi politične) težave zaradi 
pomanjkanja prostorov v vrtcih, obja-
vljamo uporaben nasvet: Prijazna tašča 
ali stara mama.

Vsem, ki si pred jesenskimi dogodki   ●
želite pravšnjo orientacijo, sporočamo, 
da so na državnem prvenstvu na Dobe-
nem člani Orientacijskega kluba Komen-
da dosegli odlične uspehe; tudi najmlajša 
Monika in Žan.

Andrej Žalar

Utrinki

Cesta Potok - OMV

Računajo tudi na pomoč lastnikov gozdov 

Že drugič zapored pokal gasilskega poveljstva 
Radovljica Nastop FS DU Komenda za dušo onkraj Alp

Tudi plin za avto
Kolesarski pozdrav ob novi maši

Varstvo za enega Za jesensko orientacijo


