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Postanek
na cilju do sonca
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Devetošolci so prišli do prvega cilja, mažoretke pa S palico do sonca.
Dva dogodka, ob vseh drugih, ki jih v maju in juniju doslej ni bilo
malo, sta še posebno simbolizirala bogato pestrost dogajanj v občini
Komenda. In ko se spominjamo dogodkov izpred dvajset let, ki smo jih
simbolično postavili tudi ob prazničnem spominu na naslovnico današnje številke Aplence, nas za trenutek v sedanji realnosti obda misel,
kako bogata je letošnja čestitka z vsemi dogajanji, ki jih ta trenutek
premore Komenda z imenom Občina.
Na vrh simbolike praznika, sta, kot da sta nekako ovenčana z vsemi
številnimi prireditvami zadnjih tednov, stopila Valeta in prikaz znanja in
dela mažoret oziroma Twirling kluba S palico do sonca.
Praznik devetošolcev je žetev podpore in skrbi staršev ter šole in
učiteljev, da so prišli do prvega življenjskega cilja. S palico do sonca
pa je pravo Sonce znanja, veselja, številne, nevidne družinske podpore
ob trdem mentorskem delu vseh v veliki ekipi.
Predstavitev in zaključna nastopa prvih in drugih v športni dvorani v
Komendi sta vesel, svečan predah v začeto poletje pred novim jesenskim

Iskrene čestitke ob
prazniku samostojne
domovine Slovenije
In lepo praznovanje
vsem občankam in občanom
Tomaž Drolec
župan z občinsko upravo
in občinskim svetom
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Devetošolci – Ob pozdravu ravnateljice Mire Rek, direktorice občinske uprave Majde Ravnikar, jih je nagovoril in jim čestital tudi župan
Tomaž Drolec. Občinske nagrade pa so dobili Lara Kos, David
Osolnik, Klara Novak, Matic Anžič in Lara Kovač.
Mažorete – Njihov program celoletnega dela, ki so ga kronale z rezultatom podprvakinj na državnem prvenstvu in z jesenskim nastopom na evropskem prvenstvu, je bil prava paša za oči in dušo; in
velika čestitka staršem za njihovo podporo.
delovnim nadaljevanjem. Naj
bo zato ta trenutek slovesen
predah tudi Praznik prehojene
samostojne poti; kajti: Jutri
nas čaka nov dan.
Andrej Žalar

LETOS MINEVA 20 LET
OD RAZGLASITVE NAŠE
SAMOSTOJNE SLOVENIJE.
OB PRAZNIKU NAŠE DOMOVINE
VSEM DRŽAVLJANKAM IN
DRŽAVLJANOM ISKRENO ČESTITAM
IN ŽELIM VESELO PRAZNOVANJE
DNEVA DRŽAVNOSTI!

MIHA NOVAK
NAČELNIK UPRAVNE ENOTE
KAMNIK S SODELAVCI

Aplenca

ŽUPANOVA BESEDA
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Župan Tomaž Drolec

Najbolj pomembna je izgradnja
medgeneracijskega središča
Doslej smo bili vajeni, da so dela potekala bolj ali manj tekoče in
bila uspešno končana. Tokrat pa se zatika.

Pogled na veliko dvigalo v Komendi že nekaj
časa ugiba, ali se dvigalo premika, ali ne. Nazadnje obvelja trdno prepričanje, da se dvigalo
premika. Premika pa se v smeri, kot pač zapiha
sunek vetra.
Kako komentira to neobičajno gibanje
dvigala, smo najprej vprašali župana.
»Pravzaprav je vse skupaj precej stresno.
Doslej smo bili vajeni, da so dela povsod potekala bolj ali manj tekoče in bila tako tudi končana. Sedaj pa se zatika.
Kar zadeva vprašanje o dvigalu, je res, da ga
premika veter. Vendar naj najprej povem, da je
trenutno v občini in za občino najbolj pomembna gradnja in izgradnja medgeneracijskega središča. Brez pospešenega začetka te
gradnje bodo posledice zelo, zelo neprijetne.«
Lahko malo bolj pojasnite?
»O tem projektu in gradnji, o vsebini, je bilo
že veliko govora in napisanega. Tudi to, da
mora biti medgeneracijsko središče zgrajeno
do konca poletja prihodnje leto. Recimo, da za
hip pozabimo, da so naši starejši občani v domovih po Sloveniji, da naj bi se zdravniki preselili iz sedanjih v boljše prostore, da se društva,
ki so soustanovitelji zavoda, ne bi prihodnje
leto na jesen preselila iz sedanjih v nove prostore. Ne moremo pa spregledati štirih oddelkov v medgeneracijskem središču za varstvo
najmlajših. Če jih prihodnje leto ob začetku
novega šolskega leta ne bo, bo blizu 100 (sto)
malčkov v občini ostalo brez varstva.«
Kaj se pravzaprav dogaja, ali bolje, se ne
dogaja?
»Vsa dosedanja politika glede varstva predšolskih otrok in vzgoje otrok v občini je temeljila na izgradnji prizidka k šoli v Mostah, na
gradnji štirih oddelkov v medgeneracijskem
središču in kasneje na izgradnji centralnega
vrtca. Mislim, da bi se gradnja slednjega lahko
Tudi letošnjo jesen smo pripravili dovolj
praznih mest za varstvo najmlajših.
V prizidku v Mostah bomo dobili tudi
dva nova prostora za vrtec.
V občini smo začeli s 7 oddelki vrtca,
danes jih je več kot 2 krat več.
Zadnja leta pa smo tudi prav v vrhu rodnosti na 1000 prebivalcev v Sloveniji.
Nedvomno tudi zato, ker uspevamo zagotavljati varstvo. Kaj lahko pa se nam zgodi,
da ga naslednje leto bomo mogli, če ta trenutek ne začnemo z izgradnjo.
Torej za blizu 100 otrok gre.

PROSLAVLJANJE – V občini je danes najbolj celovito komunalno urejen severni del Most.
Praktično je urejena vsa desna polovica Most iz smeri Križ. Zato so se občani-stanovalci tega
dela odloči za srečanje in proslavitev. Ženske so napekle, zadišalo je z žara, glasbe ni manjkalo
in prišel je tudi župan. Bil je pravi žur, ki smo mu včasih rekli likof. Lepa in spodbudna navada za
nove dogovore je bila to, ki jo velja še kje oživiti.
pričela leta 2013 in bila končana, otroci pa v
vrtcu, leta 2014. Je pa ta program odvisen od
vodno varstvenih soglasij in izgradnje vodnega
zadrževalnika pred poplavami na Tunjici. S
tem v zvezi naj zato še enkrat poudarim, da vsi
tisti, ki govorijo, naj takoj pričnemo z gradnjo
centralnega vrtca, ali nočejo slišati za te zapreke, ali pa res niso dovolj poučeni.
Rešitev je ta trenutek le v medgeneracijskem
središču in štirih oddelkih za blizu 100 otrok v
njem. Po zadnjem sestanku s SDS in SLS (s
svetniki oziroma vodji) upam, da sem jih prepričal in se ne bo zgodilo, da gradnje ne bo;

čeprav je bilo slišati očitke na račun pripravljenega programa financiranja.
Vendar tudi tistim, ki ne podpirajo gradnje,
smo že nekajkrat obrazložili in predstavili vse
izračune skupaj z Graditeljem iz Kamnika. A
na občinskem svetu predstavljeni finančni načrt gradnje ni dobil večinske podpore. Zato bo
še takole bom rekel: Četudi, recimo, njihovi
pomisleki veljajo, bodo nenazadnje v domu
komendske organizacije, zdravniki, stanovalci
v oskrbovanih stanovanjih, starejši, otroci v
varstvu. Skratka, vse bo namenjeno našim občanom in čez 15 let (po vrnitvi posojila) bo

NOVA KOTLOVNICA – Šola v Komendi bo dobila novo kotlovnico na plin z generatorjem za
proizvodnjo električne energije. S proizvodnjo elektrike bo nastajala toplota in v primernih zunanjih temperaturah ogrevala šolske prostore (to tehnologijo podpira tudi država). Ob nižjih zunanjih temperaturah pa bo višek toplotne energije zaradi proizvodnje elektrike podpora za manjšo
porabo plina za ogrevanje. Pogodbo je z izvajalcem podpisal župan, navzoči pa so bili tudi direktorica občinske uprave, ravnateljica šole in bivši podžupan.
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AKTUALNO

GRADNJA TUDI V CONI II - Po svečanem odprtju infrastrukture v
2. fazi poslovne cone sta ta mesec svojo dejavnost v ta del cone
že prenesli prvi podjetji in sicer DR KONEKT, d. o. o. in EKO
PRODUKT, d. o. o.. Osnovna dejavnost prvega je kamnarstvo (pri
njem se npr. dobijo granitni robniki in kocke ), drugega pa ekološka proizvodnja nizkoenergetskih hiš. Če prvi na svoji parceli sicer
še ni postavil pravega objekta, je drugi postavil zanimivo leseno
poslovno stavbo, s katero prav gotovo lepo reklamira tudi dejavnost. Poleg omenjenih so v gradnji tudi objekti PRIMI, PERENIČ,
KOMTEKS, RSL…
dom brez obremenitev in v 100-odstotni lasti.
In nenazadnje se ob tem tudi sprašujem, kje je
boter, ki bi vse naredil in podaril občini, četudi
le-ta pri tem ne bi nič sodelovala?«
Se torej kaže izkušnja več, kakršnih je že
bilo nekaj?
»Pa se res vse pogosteje spomnim, kako sem
moral pred 13 leti po KS dneve, tedne, mesece
in mesece prepričevati, kako prav in nujno je,
da gremo v svojo občino. Takrat sem imel na
začetku 99 % ljudi proti mojemu predlogu. Ni
bilo lahko. Tudi takrat so me spraševali po izračunih. Smešno, le kako naj bi jih imel. Civil-

ne iniciative pa so po tem še
dvakrat prepričale, da sem
si premislil. Danes mi je zelo
žal. Popustili smo in razdrli
smo pogodbo za kanalizacijo, pred štirimi leti pa opustili sortirnico oziroma
MBO. Danes vidimo, kolikšne so izgube in o njih raje
ne razmišljam.
Sem pa zato tokrat prosil
vse predstavnike SDS in
SLS, naj ne onemogočajo
programa občine, občinske
uprave in pustijo zavodu, da

se zgradi ta dom. Ne
pozabimo vendar, da
so ljudje, ki so se do
danes že izkazali in
ki so prepričani v ta
projekt, že prepričali
vse svetnike v prejšnjih občinskih svetih, da so do danes
100-odstotno podpirali ta projekt in ta
program. Mislim, da
zato (v njihovem

imenu) lahko prosim za zaupanje, in upam, da
vse skupaj ni le politika, ki se je iz države preselila tudi v vasi.
Želim si, da ko to berete, bo gradbišče že
oživelo in s tem presekalo negotovost, ki je
zadnje pol leta krojila našo usodo in počutje.«
Kaj pa veter in žerjav?
»Prišlo je do ustavitve financiranja zaradi
določenih razmerij med investitorjem, gradbincem in banko. Potrebna so usklajevanja in
dokler ji ne bo, Tehnik noče nadaljevati z deli.
Sem pa prepričan, da se bodo dela nadaljevala
o čemer bom lahko tudi več rekel v naslednji
Aplenci oziroma na seji občinskega sveta.«
Andrej Žalar

SREMSKA MITROVICA – Da dober glas seže v deveto vas, priča nedavni
obisk iz Sremske Mitrovice v občini Komenda. Deset gospodarstvenikov
in poslovnežev, med njimi tudi načelnik UE za prek pol milijona občanov,
so prišli v Komendo pogledat, kako se zgradi poslovno cono.

Sožitje med generacijami
Kaj se dogaja na področju prizadevanj za kakovostno staranje in za sožitje med generacijami v
občini Komenda.
Prav gotovo vse občane najbolj zanima, kako
to, da gradbišče, kjer naj bi že sredi naslednjega leta stalo sodobno medgeneracijsko
središče, sameva.
Vse tako zgleda, da vzdušje, ki ga je čutiti na državnem političnem parketu, vpliva
tudi na razmišljanja in delovanja nekaterih
naših občank in občanov, na odločitve in
dejanja nekaterih naših svetnic in svetnikov,
ki bi želeli tik pred zdajci spreminjati projekt
po vsebinski plati in tudi arhitekturno. In to
navzlic temu, da le-ta ni od včeraj in da je
bil vseskozi transparenten, kdorkoli je želel,
je dobil na vpogled projekte in še dodatno
razlago. Vendar roko na srce, zanimanja
skoraj ni bilo, z izjemo nekaterih posameznic.
Tudi na lanskih junijskih zborih občanov
so le ti imeli možnost, da povprašajo kar jih
skrbi, oziroma zanima glede gradnje, pa spet
ni bilo posebnega zanimanja. Razen na Križu
in v Komendi par vprašanj glede načina financiranja. Iz tega bi človek sklepal, da je
večinsko mnenje naklonjeno projektu in da
zaupa tistim, ki so odgovorni zanj. Naj spomnim tudi, ko smo leta 2008 čakali na koncesijo za institucionalno varstvo starih ljudi v
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domu za stare ljudi, smo le-to po vsej verjetnosti uspešno dobili tudi s pomočjo Nove Slovenije in SDS. Ravno v tistem obdobju smo takratnim SDS poslancem državnega zbora RS
predstavili naš projekt medgeneracijskega središča, nad katerim so bili prav vsi navdušeni in
za katerega so nam obljubili vso podporo.
Mislim, da bi bilo zato dobro, da družno
osvežimo kronologijo razvijanja in nastajanja
medgeneracijskega središča s sprehodom po
sprejetih sklepih občinskega sveta občine Komenda: na 34. seji 28. 9. 2006 je bil sprejet
sklep, naj OS Okomenda sprejme razvojni
program skrbi za kakovostno staranje in sožitje
med generacijami v občini Komenda za obdobje 2006-2015, kjer se zadnja 9. točka programa glasi: »Na temelju rezultatov raziskave o
življenju in potrebah tretje generacije v občini
ter sodobnih rešitev pri nas in v svetu ustanoviti občinski medgeneracijski center, ki bo obsegal sodobni dom za stare ljudi v obliki gospodinjskih skupin, številne dnevne programe
(zlasti socialno oskrbo na domu, dostavo hrane
na dom, dnevno varstvo, različne prostovoljske
programe za medgeneracijsko povezovanje in
aktivno življenje tretje generacije) ter varovana
stanovanja. Krajevni medgeneracijski center

bo izvajalec in povezovalec vseh javnih pobud na področju skrbi za kakovostno staranje
in solidarno sožitje med generacijami.«
4. seja, 21. 12. 2006 OS Komenda sprejme
informacijo o nadaljnjih aktivnostih pri izvedbi projekta »Občinska mreža medgeneracijskih programov za kakovostno starost in
sožitje generacij.«
25. seja 18. 6. 2009 Sklep: Občinski svet
Občine Komenda se seznani s projektno dokumentacijo (vizualna predstavitev) in jo
potrdi. Občinski svet OK potrdi razpis do
pogodbe za Medgeneracijsko središče Komenda.
Vem, nismo v najboljših časih. Le-ta zahtevajo preudarne in gospodarne odločitve. Toda
ali je odločitev, da opustimo izgradnjo medgeneracijskega središča in začnemo z nečem
novim, na primer klasičnim domom za 150
do 200 ljudi, kot je slišati govorice posameznikov. Če zanemarimo ves denar, čas, energijo za razvoj sodobnega inovativnega središča in se osredotočimo samo na izdelavo
novih projektov, soglasij, dovoljenj. Potrebovali bi verjetno najmanj tri leta, da o denarju
ne govorimo.
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(Nadaljevanje iz prejšnje številke)

Simptomi demence
Tipični simptomi začetne demence so:
● Motnja hotenja – kot hotenje razumemo
naš »normalen« dnevni ritem. Če je to hotenje moteno, se zgodi, da vsakodnevne
stvari le s težavo opravljamo. (npr. gospa,
ki živi v svojem stanovanju, zjutraj nima
energije, ne da se ji vstati, če ji pa to vendarle uspe, pa skoraj nima več moči, da bi
pospravila stanovanje ali šla nakupovat)
● Difuzni strahovi – so strahovi, ki ne poznajo ne vzroka ne razloga. Ta strah »pred
ničemer« je strah, ki ga je težko zdraviti,
ker ne nudi izhodišča. (npr. gospoda je
strah, ko je v stanovanju, ko gre v trgovino,
ko je sam, pa tudi, ko dobi obisk)
● Nezainteresiranost – skoraj vsak človek
ima določene konjičke ali stvari, ki jih rad
počenja. Nekateri radi gledajo televizijo,
drugi berejo časopise, tretji so strastni zbiratelji ali športniki. Zdaj za to ni več interesa. (npr. gospod je bil navdušen ribič,
poleg tega je rad plesal, zdaj pa nikamor
več noče, njegovi konjički ga ne zanimajo
več)
● Motnje koncentracije – vsak pogovor,
vsak film, mnoga vsakodnevna opravila
zahtevajo našo koncentracijo in odzivanje.
Pri motnjah koncentracije lahko tudi stvari,
ki smo jih prej delali »avtomatično«, ne
zmoremo več. (npr. gospa je rada igrala
šah, pogosto je bila nepremagljiva, zdaj pa
izgublja že najenostavnejše igre, ker se ne
more več koncentrirati)
● Občutek preobremenjenosti – ko za
nekoga stvari, ki so bile prej samoumevne,
zdaj predstavljajo veliko oviro, ki jo je
težko premagati. (npr. gospa je bila zelo
dobra gospodinja in kuharica, zdaj pa se
čuti preobremenjeno že samo ob misli, da
bi si morala pripraviti zajtrk)
● Depresivnost – ki ni manifestna depresija
(depresije imajo večinoma nek vzrok ali
razlog), temveč se kaže v vsakodnevnih
stvareh. (npr. gospod nima volje do življenja, ne razveseli se več vnučkov, ne rož na
vrtu, ki so mu bile prej v ponos, zanemarja
gospodinjstvo in sebe)
● Apatija – kot popolna ravnodušnost.
Oseba se skorajda ne odzove, če jo nagovorimo. Telesna zanemarjenost v takih situacijah ni redka, ker se oseba ne umiva, se
ne preoblači, ipd. Apatične osebe se ne
odzivajo in nimajo lastne pobude.
● Hitra utrudljivost – je zelo individualen
pojem. Vsak človek ima svoje lastne meje.
O hitri utrudljivosti govorimo takrat, če
nekdo ne more več dosegati svojih meja.
(npr. gospod je zelo rad kosil travo za hišo,
vedno mu je uspelo v enem kosu; zdaj
kvečjemu še pripelje kosilnico iz garaže,
potem pa je tako utrujen, da o košnji trave
ne razmišlja več)

● Tipični simptomi napredovalne demence
demence so:
● Motnje spomina –
človek pozablja določene stvari, ki so se zgodile pred kratkim. (npr.
gospa je imela vse popoldne obiske, takoj, ko
so odšli, se je sosedi
potožila, da je nikoli OBISK PRI MARIJI ARKO - Marija Arko, ki je obiskovala Tečaj za
preprečevanje padcev v starosti, je povabila na srečanje in obisk
nihče ne obišče)
● Težave pri prepozna- pri njej doma vse udeležene tečaja. Na Jezerškovi cesti v Komendi
vanju in razumevanju so jo obiskali 4. maja. Bilo je prijetno in zanimivo, pravzaprav po– gre pretežno za pro- učno srečanje, saj je bil Marijin mož, ko je gradil hišo, še pozoren
bleme v komunikaciji. prav na to – na preprečevanje padcev. Več o srečanju pri gospe
Dementen človek ne Mariji, in o še posebni zanimivosti, pa v Aplenci julija. – A. Ž.
prepozna več besed kot
takih, smisla besede ne
dojame in se ne more več odzivati. Napačnja in jemanja. Češ, kdo še kaj hoče od
no presoja situacije, zamenjuje ljudi, ne
starega dementnega človeka.
more več zbrano brati časopisa, spremljati
● Negotovost pri hoji – s staranjem se potelevizijskih poročil, pogovorov s svojci,...
javijo telesni primanjkljaji. Občasno se
(npr. gospa je v domu za stare ljudi vedno
pojavlja omotičnost. Skupek prej omenjezlagala brisače, med zlaganjem ne ve več,
nih komponent, moteno socialno vedenje,
kaj naj počne z njimi)
moten odnos do časa in prostora ter somat● Motnja govora – prizadeta oseba opazi,
ske bolezni prispevajo k negotovi hoji:
da ne najde besed in stavkov ne more dokam naj grem? Kaj me čaka tam? Ali je to,
končati. Pogosto ljudje, ki imajo take prokar počenjam, pravilno?
bleme, zelo malo govorijo, uporabljajo
● Nesamostojnost – je posledica mnogih
enozložne besede ali pa sploh ne govorijo.
prej naštetih dejavnikov. Drugi nekaj dela● Motena orientacija v času in prostoru
jo za starega človeka in ne skupaj z njim,
– za nas je samoumevno, da se znamo orikar vodi v popolno odvisnost, v nesamoentirati v času in prostoru. Dogaja pa se
stojnost. (Hulsen, 2007)
nam, da npr. na dopustu radi pozabimo na
Ko demenca napreduje, živi človek v svojem
datum in dan v tednu. Pri ljudeh z moteno svetu, včasih je srečen, včasih žalosten. Besen
orientacijo v času in prostoru se to dogaja in agresiven pogosto postane šele takrat, ko se
vsak dan. Ne vedo kje so, zakaj so tam, ne čuti razumljenega, ko začnemo popravljati
kjer so, ne vedo ali je dan ali noč, pomlad njegove navidezne napake in dejanja, ki so za
ali zima.
nas nerazumljiva. Stari ljudje z demenco niso
● Pomanjkanje motivacije za vodenje otroci, ki bi jih morali vzgajati!
gospodinjstva – pri tem ne gre samo za
Kako bi skupaj s človekom, obolelim za depomanjkanje motivacije, ampak tudi za menco, našli neko obliko komunikacije, da ga
odsotnost vedenja o obliki in načinu dela. ne bi pustili samega na tej poti? Pri tem ni v
Kaj pa naj z metlo? Čemu služi vedro?
ospredju telesna nega, ki je seveda pomembna,
● Zanemarjanje telesne nege – »Sem se ampak vprašanje, kako dementnemu človeku
že umila, si očistila zobe, se oblekla?« zagotoviti življenje, ki mu ohranja dostojanOdgovor na to vprašanje ni več mogoč. stvo, ne da bi ga vedno znova opominjali na
Prizadeta oseba tega ne ve in kar je še bolj njegove primanjkljaje.
žalostno, teh pojmov sploh ne razume
To bomo storili zagotovo tako, da bomo poveč.
zorni in znali prepoznati simptome zgodnje
● Razdražljivost – pogosto se pojavi ta- demence, jih ne zanemarili, kar bo nam in nakrat, ko prizadeto osebo popravljamo. šim dementnim svojcem izboljšalo kvaliteto
Globoko v sebi namreč ve, da so bila njena življenja. Z razumevanjem in sprejemanjem
dejanja in besede nezadovoljivi, vendar si bolezni, brez očitkov, jeze in nenehne slabe
tega noče priznati. Občasno se odzove z volje.
agresijo.
Zelo priporočam knjigo, avtorice Astrid van
● Moteno socialno vedenje – ljudje z na- Hulsen: Zid molka – oblike dela z osebami z
predovalno demenco se zelo umaknejo demenco na primeru validacije in drugih novih
vase. Tako nekoč družaben človek postane teorij.
samotar. Ni več zmožen vzajemnega dajaMojca Šraj, koordinatorka pomoči na domu

5

Aplenca

ZANIMIVOSTI

Glasilo občine Komenda 6/2011

Orientacijski klub Komenda

Komendski orientacisti na svetovnem prvenstvu
predstavili ljudske plese in kulinariko svoje
države. Zadnji dan smo namenili tekmi »prijateljskih štafet«. Tu so ekipo sestavljali po trije
tekmovalci, vsak iz druge države. V skladu z
orientacijsko navado smo si po koncu tekmovanja zamenjali drese; slovenski so bili zelo
zaželeni.
Italija je bila krasna izkušnja. Za tekmovalce
in za trenerje. Takšna, da bomo vsi udeleženci
z velikim motivom zagrizli v delo, da se čez
dve leti uvrstimo na Svetovno šolsko prvenstvo
na Portugalskem.
Nejc Zorman

Začetek sezone
nadvse uspešen
Skupinski start
Na 14. Svetovnem šolskem prvenstvu v orientacijskem teku, ki ga je od 21. do 27. maja gostil
italijanski Trentino, smo Slovenci pustili viden
pečat. Opaženi smo bili zaradi številne delegacije, saj smo tekmovali v vseh kategorijah,
glasno navijali in dosegli tudi zelo dobre rezultate.
V močni konkurenci (nastopilo je prek 500
tekmovalcev iz 24 držav) francoskih, čeških,

predvsem pa skandinavskih športnikov smo
Slovenci pokazali več, kot smo vajeni iz preteklih tekmovanj na takšni ravni.
Glavnina naših je zasedla mesto okrog polovice uvrščenih, če ne višje. To velja tudi za
komendske tekmovalce. Monika Ravnikar je
bila pri osnovnošolcih med boljšimi slovenskimi predstavniki, dobro se je odrezal tudi Žiga
Kotnik, Nejc Smolej bil uspešen med srednješolci. Z odličnim tekom in 4. mestom med
osnovnošolci je presenetil Patrik Čelik iz Cerknega. Slovenci smo dosegli še 4 zelo visoke
uvrstitve; med prvih 15 udeležencev.
Ker orientacija ni šport, ki vse stavi samo na
tekmovanje, ampak vključuje tudi druženje in
spoznavanje novih ljudi in tujih krajev, smo
športniki in njihovi spremljevalci čas v Dolomitih porabili še za ogled nacionalnega parka
Paneveggio Pale di San Martino in vzpon na
goro Rosetta. Na mednarodnem večeru smo

Komendski orientacijsti smo v prvi polovici
letošnjega leta nanizali kopico dobrih rezultatov, Orientacijski klub Komenda pa je
trenutno tretji najbolj uspešen slovenski
orientacijski klub.
V ženski članski kategoriji sta težko premagljivi Flerinova in Drevenškova, pri dekletih gre odlično Moniki Ravnikar, ki je
svojo kvaliteto potrdila tudi na Svetovnem
šolskem prvenstvu. Fantje ne zaostajajo;
članska ekipa je v štafetnem teku osvojila
naslov državnega prvaka, tudi uvrstitev
med najboljše tri med posamezniki ne primanjkuje v nobeni starostni kategoriji.
Pred jesenskim nadaljevanjem sezone
nas čaka še soorganizacija najbolj obiskanega slovenskega orientacijskega tekmovanja Orienteering Online pokala, ki se ga
udeleži prek 1000 domačih, predvsem pa
tujih športnikov. Avgustu se bo Mojca Flerin udeležila Svetovnega prvenstva v Franciji, mladinci pa orientacijskega Silva
kampa na Češkem.

Ciljni sprint

Strategija razvoja turizma Srca Slovenije
V okviru tretjega letošnjega srečanja županov
Razvojnega partnerstva središča Slovenije, ki
je 20. maja potekalo na Bogenšperku, je bila
sprejeta Strategija razvoja in trženja turizma
Srca Slovenije kot turistične destinacije 2011
– 2018. Pri pripravi strategije je aktivno sodelovalo 10 občin, sicer pa dokument vključuje
16 občin na območju Srce Slovenije: Dol pri
Ljubljani, Domžale, Hrastnik, Ivančna Gorica,
Kamnik, Komenda, Litija, Lukovica, Mengeš,
Moravče, Radeče, Šentrupert, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin in Zagorje ob Savi.
V strategiji so bili iz sedmih podvizij (temelj
vseh je seveda turistična prepoznavnost tako
za domače kot tuje goste) osnovani cilji (povečana doba bivanja, oblikovanje programov po
ciljnih skupinah, povečanje zasedenosti turističnih zmogljivosti), iz teh ciljev pa sledijo
prioritete: povezovanje (organiziranost na po-
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dročju turizma), razvoj ponudbe (zelena ponudba), razvoj trajnostnega turizma (25 odstotno povečanje potrošnje), trženje (pod skupno
znamko Srce Slovenije) in krovna znamka
oziroma večanje prepoznavnosti. Celoten dokument je dosegljiv na spletni strani Centra za
razvoj Litja (www.razvoj.si), v rubriki »Izdane
publikacije«.
Župani so na majskem srečanju obravnavali
tudi osnutek projekta Lokalna samooskrba v
Srcu Slovenije, ki postaja vse bolj aktualna tema. Pomembnost obravnavane teme je potrdila
tudi prisotnost treh predstavnikov Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Matjaž
Kočar, direktor Direktorata za varno hrano je
predstavil prednosti lokalno pridelane hrane in
poudaril pomen kratkih poti od pridelovalca do
porabnika. Zadrugo Jarina je označil kot zgleden primer v Osrednji Sloveniji, saj je uspela

povezati toliko kmetov in šol na območju.
Župani so se seznanili z dobrimi praksami
lokalne samooskrbe s hrano in energijo, ki se
že izvajajo na območju. Svojo uresničeno vizijo na področju samooskrbe z energijo je predstavil župan Občine Šentrupert, Rupert Gole,
ki je poudaril pomen uvajanja lokalnih energentov v okolje. Center za razvoj Litija in zadruga Jarina sta že uspešno vzpostavila mrežo
lokalne samooskrbe s hrano. Župani so na
srečanju sklenili, da pozovejo javne zavode v
občinah, naj pri javnih razpisih dajo prednost
lokalno pridelani hrani.
Člani Območnega sveta RPSS so sprejeli tudi
sklep, da se občini Ivančna Gorica in Šentrupert
pridružita v Razvojno partnerstvo središča Slovenije. Občini bosta uradno sprejeti, ko bosta na
svojih občinskih svetih sprejeli ustrezne sklepe.
Ana Savšek, Center za razvoj Litija
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Razstava keramičnih izdelkov Boštjana Vidmarja.
Gojenci, člani delovne skupine INCE Mengeš,
in njihovi mentorji so v enoti INCE Mengeš v
Mostah pripravili prikaz njihovega dela. Zvezda dneva je bil vsekakor Boštjan s svojo prisrčnostjo, z zlatimi rokami in z umetniško dušico.
Z ljubeznijo do gline oblikuje kače, kačice in
polžke. Iz kačic nastajajo sklede, vaze, podstavki, uporabni in dekorativni umetniški izdelki. Boštjanovo ustvarjanje usmerja in strokovno
vodi mentorica Sabina Kremžar z Mlake.
Janko nam je že na vhodu hiše igral za dobrodošlico na orglice.

Glasbeni pozdrav na začetku

Direktorica Enote Vladka Pacek je
predstavila delo zavoda. Posebna zahvala pa je bila namenjena mentorici
Sabini. Videla je v Boštjanovih rokah
in tankih kačicah umetniški talent.
Skupaj ustvarjata izjemne izdelke,
skupaj z Boštjanovimi kratkimi prstki
zlepita kačico nad kačico. Mnogokrat
se je bala, da se bo v rokah vse kar
zdrobilo; pa sta srčnost in energija
ustvarjanja izdelek povezala v celoto.
Povedala je, da ima Boštjan poseben
čut in ljubezen za umetniško doživetje.
Hišni ansambel nam je zaigral in
zapel nekaj lepih slovenskih pripove- Boštjan s prijateljem ob izdelkih
dnih pesmi. Tina Ves pa je ob glasbeni
V družbi vodstva Zavoda in mengeškega
spremljavi prebirala svoje pesmi. Poln zvezek župana Franca Jeriča smo si ogledali tudi
jih ima, poleg pesmi nariše še risbico in doda ostale prekrasne izdelke iz gline, kamenčkov
kakšno noto.
in narisane čestitke. Veliko dobrega domačega
Pesem o neuslišani ljubezni:
peciva so pripravili in ob kozarčku in klepetu
Ljubezen je ena.
smo vsi ugotavljali, kako zelo so nas gojenci
A za ljubezen sta dva,
in mentorji zavoda napolnili s čustvi. Pripraviki se vedno poljubljata.
li so nam čudovit dan. Razstavo, ki je tudi
prodajna, si je vredno ogledati.
Kako preprosto!
Katja Tabernik

Bled je slišal
Letošnje Pokrajinsko srečanje pevskih zborov
DU Gorenjske je bilo 20. maja na Bledu. Organizator: DU Bled. V avli Osnovne šole dr. Josipa Plemlja, ki je izredno akustična, vendar
premajhna za taka srečanja, se je zbralo 12
zborov. Peli so, poleg domačinov, še zbori DU
iz Škofje Loke, Preddvora, Kamnika, Moravč,
Jesenic, Domžal, Žirov,Trzina, Radovljice,
Lesc in Komende. Skupaj je nastopilo več kot
320 pevk in pevcev.
Strokovni ocenjevalec je bil Zdravko Dobravec, ki je odločil, da bo na letošnji reviji
pevskih zborov v Cankarjevem domu v Ljubljani Gorenjsko regijo zastopal Ženski pevski
zbor Lipa iz Radovljice.
V kratkem osebnem pogovoru je visoko
ocenil naš zbor, predvsem je izrecno pohvalil
basovsko zasedbo zbora, pa tudi splošna ocena

celotnega zbora je najmanj prav dobra, in
vsekakor spada med 4 najboljše zbore na
tem srečanju.
Pred nastopom je imel zbor še intenzivno vajo (deljeno po glasovih), kjer
sem spoznal recept za uspeh zbora, ki ga
»naš Nace« vodi z izostrenim posluhom,
izrazito muzikalnostjo in odličnim poznavanjem taktike dela s tako številčnim
zborom. Pevovodja pripravi pevce tako
dobro, da na nastopih pojejo brez not in
se osredotočajo na pevovodjo, ki z dirigiranjem lahko še v zadnjem trenutku izostri
mojstrstvo podajanja napeva.
Žal je publika na vseh podobnih nastopih
maloštevilna – je temu kriva neobveščenost,
premalo publicitete v kraju dogajanja, nezanimanje turističnih organizacij za promocijo ži-

vljenja v tretjem življenjskem obdobju v
državi? Od vsakega nekaj – rezultat pa je, da se
skoraj samo pevci poslušajo med seboj. Verjetno je tudi nekaj na tem, da organizatorji nimajo dovolj sredstev za najem dvorane, ki bi
sprejela več obiskovalcev. Škoda!
Tone Ogorevc

Dramska sekcija DU bo zopet zaživela
Vsi se še spomnimo časov, ko so igre po bivših
krajevnih skupnostih bile sestavni del družabnega srečevanja, druženja in zgled uspešnega
delovanja. Pa je takšno delovanje z menjavami
generacij počasi zamrlo in skoraj čisto utihnilo.
Zaradi tega je Upravni odbor na svoji seji
sklenil, da v okviru DU ponovno oživi dramsko
sekcijo, ki bo združevala dramsko dejavnost,
recitatorje, pisce besedil (poezijo in prozo) in
tako pripomogla k bogatejšemu preživljanju
tretjega življenjskega obdobja ustvarjalcev in
obogatila kulturno ponudbo v občini.Znano je,
da vsi v taki sekciji ne morejo (nekateri tudi ne
želijo) javno nastopati, so pa nujno potrebni

sestavni del delovanja tudi kot tehnično osebje.
Skratka za vse se najde delo, ki kot skupni sad
prizadevanj najde svoj odraz v priznanju publike.DU se pri svojem delu te sekcije ne namerava zapirati v ozke kroge oseb določene starostne
kategorije, pač pa vabi medse vse, ki bi jih veselilo odrsko ustvarjanje in sodelovanje. Ohranili bodo uspešno medobčinsko sodelovanje s
prireditvijo »Skupaj se imamo fletno« in sezoni
2011/12 dodali kulturnemu utrinku najmanj
eno premiero. Stiki s sosednjimi društvi (ne
samo z upokojenskimi) bodo pogostejši zaradi
izmenjave gostovanj. Novi vodja dramske sekcije DZ Franci Martinjak, »novopečeni upoko-

jenec« in že kar star gledališki maček, bo zadeve spravil v tek.Zaradi tega vabimo vse, ki jih
zanima odrsko ustvarjanje v kakršnikoli obliki,
da se javijo po telefonu vodji sekcije na tel.
041-848-311, ali pa v pisarni društva v času
uradnih ur. Vsakega bodo veseli.Po zbranih
prijavah bo sestanek vseh prijavljenih, kjer se
bo govorilo o delu, razporedu dela in podrobnostih sodelovanja. Kratka avdicija za igralce
najbrž ne bo odveč, tudi kako predavanje o
dramski igri bo dobrodošlo – vse za boljšo
kvaliteto dela in organizacijo vaj in podobnega.
Prijave pričakujejo do 30.6.2011!
Tone Ogorevc
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20 let Slovenije
Te dni mineva 20 let odkar smo Slovenci, pod vodstvom takratnega
Demosa, dosanjali tisočletne sanje generacij in si priborili lastno državo.
Tudi Komenda, kjer je bil v kratkotrajni vojni uničen prvi tank sovražne
vojske, je aktivno sodelovala pri tem procesu. Svoboda, demokracija,
pluralnost, tržno gospodarstvo, vključitev v zahodnoevropske povezave… so bile ključne vsebine, ki so nas gnale na poti osamosvojitve. Če
se ozremo nazaj in pogledamo kakšno skupnost smo zapustili, smo
lahko zadovoljni, saj smo v teh dveh desetletjih, vsaj navzven, naredili
zelo veliko. Pa vendar...
Nenavajeni politične odgovornosti samih sebi in po dolgih letih
življenja v nedemokratični državi, se še kar prebijamo skozi otroške
bolezni demokracije. Krogi okoli skeptikov osamosvojitve so državo
dodobra izkoristili za lastne potrebe in nas za nameček zadnji dve
leti potisnili na voz, ki drvi po strmem klancu navzdol. Priča smo
razpadu sistema vrednot, v imenu katerega se je Slovenija osamosvojila. Nekoč plansko je zamenjalo gospodarstvo klanov, mediji še
danes trobijo vsi v isti rog, zakoni se izvajajo za navadne državljane
medtem ko so elite zavarovane. Tudi Komenda pri vsem tem ni izjema.
A smo in moramo biti optimisti. Slovenci bomo, kot trden in prizadeven narod, slej ko prej pometli tudi s tranzicijskimi virozami. Pomembno je, da kljub kaotičnemu stanju, ki trenutno prevladuje v naši družbi,
vemo da alternativa obstaja in je znana.
Ob največjem slovenskem prazniku vsem občankam in občanom želimo sproščeno praznovanje in vas, na predvečer praznika, vabimo na
kresovanje v Žejah.
Bojan Škof
predsednik OO SDS
www.komenda.sds.si

»Dovolj je«
Že dolgo in še vedno govorimo o duhovni, moralni in ekonomski krizi
v naši državi. O krizi vrednost. Kam pa lahko gremo po vrednote? Politika na taka vprašanja ne daje odgovora.
Peto junijski nedeljski referendumi so bili po vsebini različni, rezultati pa skoraj pri vseh enaki. Na ta način so državljani izrekli nezaupnico vladi, njeni politiki in tudi vladni koaliciji, ki ne uvidi, da je izgubila vsakršno kredibilnost. Slovenija ne sme biti več suženj političnega
kupčkanja. N.Si vidi rešitev edino v predčasnih volitvah. Politika je
poslanstvo, je dar in talent za delo za skupno dobro. Ljudje so postavili politike, ki morajo biti v službi naroda, ne posameznikov. Zato ni
dopustno, da bi zdajšen vzorec vodenja države prenesli v lokalno skupnost. Preteklosti ni moč zavrteti nazaj, sedanjost pa lahko pišemo z
veliko začetnico. Ustvariti moramo višjo stopnjo zaupanja, ki je v tem
času na nizki ravni. Vsi v politiko vključeni v naši občini moramo
prevzeti odgovornost za trenutno klimo in težiti k dialogu, komunikaciji brez »polen«. V N.Si želimo soustvarjati prijazno občino z ljudmi
zavezanih resnici in poštenju, ki jim ni samo za nabiranje točk ob
morebitnih uspehih, ampak tudi za korektnost pri doseganju le-teh in
tako izpeljati načrtovane programe. To želimo tudi Sloveniji. Praznujmo 20. rojstni dan naše skupne edine domovine, ki je največja vrednota.
Danica Zmrzlikar
OO N.Si Komenda
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Finančna
(ne)vzdržnost
Potem, ko nam je premier nastavil ogledalo, ko smo v njem preverili do
sedaj neizpodbitno vrlino Slovencev – delavnost, je morala vlada pogledati v svoje finance in predlagati, kaj lahko zase in za državljane postori DANES. Do sedaj so se vsi ukrepi vlade, tudi pokojninska reforma,
nanašali na JUTRI, Slovenija pa je v krizi in recesiji DANES. Vlada do
danes, navkljub obljubi, ni sprejela nobenega ukrepa na gospodarskem
področju gradbeništva, niti ne razmišlja o morebitnih ukrepih za obuditev lesne industrije. Slišani predlogi vlade so usmerjeni na zaustavitev
zaposlovanja v javnem sektorju.
Zmanjševanje zaposlenih v javnem sektorju je bil cilj te in pretekle
vlade. Po analizah zaposlenosti, ne pa tudi po analizah stroškov dela
vseh, ki so plačani za storitve državne uprave, dosega aktualna vlada
boljše rezultate. Ti pa so zanemarljivi, ker mesečni primanjkljaj v državnem proračunu dosega skorajda 190 milijonov evrov. Vlada daje na ta
način vzor ostalim subjektom javnega sektorja, tudi občinam, kako
ravnati. V tej luči so videne tudi finančne težave naše občine, ki ima že
skorajda vse od svojega nastanka podoben problem. Prihodki občine
niso in ne sledijo odhodkom.
Kako prekiniti to padanje v brezno negativnega kapitala? Težko. Voditelji, njihovi prijatelji in zavezniki, so vpeti v omrežja. Poti iz omrežja ni. Pri
omrežjih strankarska barva ni najbolj pomembna. Tudi plakaterji, tisti, ki
so se na področju predvolilnega plakatiranja še posebej izkazali, so notri, v
omrežju. Omrežje je mogoče prekiniti samo na način, da se država umakne
iz »državnega« gospodarstva. Da bodo člani omrežja odrezali sami sebi
vejo, ki pelje v smer prečudovite jadrnice, je nerealno pričakovanje.
LDS občinski odbor Komenda, dr. Stanislav Zarnik

Proti koncu
četrtine mandata
Še dobre tri mesece in končana bo prva četrtina mandata po lanskih
oktobrskih volitvah. Že nekaj časa pa se zdi, da je predvolilni program,
za katerega smo dobili podporo volivk in volivcev, nekaterim pomenil
le vstopnico za nastopanje, ne pa besedo, ki je vredna celo več od napisane pogodbe.
Res je, da je program tega štiriletnega mandata v občini v precejšnji
meri nadaljevanje in uresničevanje nekaterih projektov, ki so bili začeti
že prej. Vendar to ne pomeni, da je to program nekega drugega obdobja
in drugačnih potrjenih potreb in vrednot. Nenazadnje so bile to odločitve
skupnih dogovorov, stališč in predlogov, ki so pretehtano za razvoj občine pomenili obvezo občinskemu vodstvu, izvoljenim in upravi na
podlagi zaupanja večine občanov.
Danes v TRN-u ocenjujemo, da smo se vsi v nastopih strinjali, da
začeto nadaljujemo in usklajujemo s potrebami in možnostmi. Varstvo
najmlajših občanov na primer, ki nas čaka čez leto dni, je naloga, za
katero smo vsi odgovorni, saj gre za program Medgeneracijskega središča, ki je bil že sprejet, prav tako obljuba starejšim za starostno bivanje
v domači občini. Zadrževalnik pred poplavami je projekt, ki je bolje, da
je zgrajen »danes«, da ne bomo jutri žalostno presenečeni. Stave niso
tiste, ki zagotavljajo (ali pa ne) poslovno stanovanjski center. Komunalni programi so nujni in povezani z razvojem tako kot vzgoja, varstvo,
kultura, rekreacija, šport…
In porok za to? Ob poslovni coni smo vsi, saj smo zagotavljali, da
smo odgovorno sposobni in vredni zaupanja v tem mandatu za starejše,
za center, za varstvo najmlajših, za… Na koncu nas lahko čaka kazanje
s prstom na odgovorne neodgovorneže.
Zoran Sodnik, Lista TRN

Aplenca

POGLEDI

Padli so v močnik

Bobubob Čezpalec na bulvarju slave
(politična satira)
Politologa na klopci (satirični skeč v gorenjskem narečju)
Sončno nedeljsko dopoldne v eni od hitro razvijajočih se občin, zvonovi kličejo na farno praznovanje, dva posedata na bližnjem vrtu…
A lohk še est mau ubčinsk' cajt'ng ber'm?
K'r ud udzad dej.
Na znam…
Znaš pa kej druzga!
- - bim-bom, bim-bom, bim-bom…- No dobr', kva se držiš, naa, ber…
- - dinga-donga, dinga-donga…- Ja kuga paj zdej to?! Čist n'č ne razum'm! Lej…!
Kuga le (?): ubčinsk' urad'n listje...
- - plenkplonk-plenkplonk, tink-tink-tink, plenkplonk-plenkplonk,
tink-tink-tink…- ...o mat'r nabijajo u turn'!! Pa lih dons, k' mam mačka!
Sej sam mau pr'trkava! Putrp mau! Ti sam pusluš, kuga tletla pišejo:
d' so »podedovali zatečeno stanje«…, ma, ma pisun zatečeno glavo!, …
pa pol; »namen našega zaprosila«…, ja, brez fehtajna pa res na mor'jo!,
pa, pusluš ti to; »pregonljiva kazniva dejanja«!?... ja, misl'm…!? Tip je
zih'r sluvenščino špricov! Est b' ga že nauču!! Al pa tola…
…a lohka mau b'l putih'm? Pa še un u turn' nabija, k' bužjast'n!!
D'b'ga sej kembl' usekov pu žnabl'h! …Eh, pust nakladače! To zato
ludem talajo, d' pol nuben na more rečt, d' ni vedu.
Č' ni še kej druzga udzad!? A pa ti veš, kuga pumen tala l. r.* na konc,
pol pa žup'n ta pa ta…?
Viš, l. r. pa pumen; prvi razred.
Ja, u kero šolo pa pol hod tala n'š žup'n?
Za štromarja bo!
Aaa.., zato tolkat tletla piše: I. faza, II. faza,…!
Ma, pust ga! Bo že enkat nulo najdu! …Uff, kva nabija! D' b' j'h

VAŠA PISMA

Kako
skozi krožišče?
Prosim (skoraj zahtevam), da v tej Aplenci objavimo jasna navodila za
vožnjo v našem prvem krožišču. Vsakodnevno se namreč dogaja, da
vozniki proti Mlaki vozijo kar naravnost (v levo smer krožišča ), tisti z
Mlake pa mislijo, da imajo prednost, ker vozijo skoraj naravnost. Tako
so mislili tudi prej. Vozniki, ki prihajamo iz smeri Gora, se še vedno
počutimo ogrožene od šoferjev, ki vozijo na pamet in nikakor ne znajo
brati prometnih znakov.
Morda bi gospod Ogorevc poskrbel za uradno razlago krožišča in
opozorilo.
Hvala in lep pozdrav
Tone

Predlog
Predlagam, da vsi, ki se vozijo z avtomobili, in ne vedo, kako se vozi v
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že dubiv pu žnabl'h, e-pe-pejovc** farovšk'! D' b' mo zatekl', k' pr
zamorc!
Kva s' ti rasist!!
- - binga-bonga, binga-bong, binga-bonga, binga-bong...- N'č ne sliš'm!! Kdo je terorist…?!
- - diiing-doong, diiing-doong…- …Uff, kva nabija...!
*l. r.: lastnoročno; **e-pe-pejovc: epp - ekonomsko propagandni
program
Ta skeč seveda ne problematizira zvonjenja, ampak diletantske politične povzpetnike in njihove servilne perogrize. Ob nedavni izredni seji
Občinskega sveta na temo PCK, je bilo vsega za izvoz.
Že uvodoma bi dva svetnika sejo malo zaprla za javnost (ah, ta mala,
srečna politična družinica!), na kar župan seveda veselo opleta po zraku
z gratis »kartico transparentnosti« (to je medtem že vrnil). Potem soglasno sprejmejo dnevni red, ki ga predlaga taisti župan, ki se je otepal izredne seje, kot hudič križa. In potem številke, vprašanja, številke,…, in
izigravanje brez konca in kraja: da bi morali pobudniki pripraviti (vsebinsko?!) gradivo za sejo, da so se seznanili s poslovanjem (ta je sploh
huda), da je župan (tudi ex/tra/ nadzornik) menda edini možen zastopnik
v skupščini firme in podobne nebuloze. Za satirika bolje ne bo nikoli!
Zato imam kar nekaj šaljivih idej za nazive ulic v naselju brez pravega imena - PCK, ali kje drugje po občini: »Aleja požaganih dreves«,
»Ulica poštnih nabiralnikov«, »Bulvar Očeta občine« (in še česa),
»Poštena pot« ('fensi'), »Pot neodvisnih bleferjev« (še ena taka), »Zapufana cesta« (standardna), »Prospekt transparentnih obljub« ali »Svetniška«, »Ulica nekaterih« (ve se, katerih), pa manj precizno, ulica »Določenih posameznikov« in - uh!, da ne pozabim; »Močnikova«, najbolj
nevtralen in uravnotežen predlog.
Kot vidite, se bodo kar cufali zanje! Celo Komisija za geografska
poimenovanja bi gotovo potrdila njihovo pristnost in izvirnost. Tako bi
počastili vse tisto, kar je mnogokrat v naših mislih in se ob tem spominjali ljudi, ki se jih niti slučajno ne spomnimo, ki jih nismo poznali, oz.
smo samo mislili, da jih poznamo. Slava jim!
Stane Močnik

Zaletavček in reševanje
Po majski preventivni akciji pregledovanja koles in vožnje z njimi je
Svet za preventivo in vzgojo s predsednico Andrejo Črtanec 11. junija
pripravil tudi prikaz in preizkus s tako imenovanim zaletavčkom. Ekipa
gasilcev iz PGD Moste z Romanom Koncilijo pa je reševala kolesarja in
mopedista ter vkleščenega ponesrečenca iz avtomobila. Vse je bilo zelo
verodostojno, le tistih, ki jim je bilo namenjeno-občanom, tako rekoč ni
bilo. Zato je razumljiv komentar predsednice Andreje Črtanec: »Ne
vem, kaj je s temi Komendčani….«
Ja, kot, da je preventiva (vaja) pomembna le za tiste, ki z
njo želijo pomagati; čeprav tudi…
A. Ž.

prvem krožišču v občini Komenda, sami deponirajo vozniška dovoljenja
na Policijski postaji Kamnik, dokler ne bodo opravili dodatnega tečaja.
Lažja pot pa je: Ob deponiranju vozniškega dovoljenja na policijski
postaji prosite, da vam posodijo Priročnik DOBER VOZNIK Ministrstva za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste. Ko ga boste
znali »na pamet«, pojdite spet po vozniško dovoljenje na policijsko
postajo.
P.S.: Sicer pa to, kar sedaj nekateri počnejo, pomeni vožnjo v nasprotno
smer, za kar pa je kazen lahko »najmanj odvzem vozniškega dovoljenja«…
Jože
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Valter Horvat:

»Seveda bomo še skupaj«

Na Podboršt je prišel leta 1960, ko je imel 18
let. Takoj se je pridružil dramski skupini pod
vodstvom profesorice Ane Razpotnik. Seznanil
se je z režiserskim delom in kmalu prevzel to
nalogo tudi pri Kulturnem društvu Komenda.
Kar 23 dramskih del je režiral v različnih obdobjih. Spomnimo se Krčmarice Mirandoline,
Lažnivca, Micki je treba moža, Kralj na Betajnovi, Gosposka kmetija, Kajn, Mati, Kam iz
zadreg, Zaklad, Klobčič, Deseti brat in vrsta
drugih. Generacije igralcev so se sprehodile na
odru pod njegovim vodstvom.
Potem pa je pred dobrimi štirimi desetletji
ustanovil Folklorno skupino. Obe skupini, tako
dramsko kot folklorno, je vodil potem četrt stoletja, nakar je zaradi službe moral to delo prekiniti.

Ko pa je ob prelomu
stoletja stopil v tretje
življenjsko obdobje, je
spet oživela njegova režijska žilica. Tako smo
doma, pa tudi po slovenskih odrih, videli
Županovo Micko, odlomek iz Petra Pavla Glavarja, Ljubezen pod vaško lipo, Za boljši jutri,
Naj le imajo moški vedno prav in odlomek
Krjavlja iz Desetega
brata.
Pod njegovim mentorstvom je imela folklorna skupina v zadnjih desetih letih prek 500
nastopov po Sloveniji in tudi na Hrvaškem. Že
prek 50kilometrskih let je bilo dolgo njegovo
brezplačno delo z veliko volje in odrekanja.
Zato je Valter pred štirimi leti dobil tudi zlato
priznanje občine Komenda.

11. novembra letos bo 69 let, ko se je rodil
na Ptuju. Svojo kulturno nagnjenost pa je razvijal na Duplici, kjer je Stol skrbel za res lepe
pogoje kulturnikom. Tako je Valter stopil na
dramski oder in ne seznanil tudi s plesom folkloristov. Ko je leta 2000 prišel med upokojence, je usmeril svojo aktivnost k plesu, folklori.
Nenazadnje je začel plesati tudi sam, ko mu je
bilo komaj 13 let. Po desetih letih njegovega
kreativnega in umetniškega vodstva FS Društva
upokojencev, je s plesalci doživel lepe uspehe.
Nenazadnje 500 nastopov ni mačji kašelj.
Ko se je letos poslovil,od »aktivnega« nastopanja s skupino, razumljivo ni bilo enostavno.
»Vendar, to ne pomeni, da sem se čisto odmaknil od mojih plesalcev,« je pripomnil.
»Seveda bomo še skupaj.«
Seveda bomo, Valter in to si vsi skupaj želimo - da se še čim večkrat srečamo, dobimo.
Andrej Žalar

Stane Štebe, predsednik Strojnega krožka Pšata Bistrica

Ker smo bogati
Angleški pregovor pravi: »Nisem tako bogat,
da bi kupoval poceni blago.« S podobno razlago bi lahko razložili predstavitev Staneta Štebeta, predsednika Strojnega krožka Pšata Bistrica o namenu in delovanju krožka. Ja, ker so
bogati, so 1994. leta na kmetje sprejeli pobudo
svetovalne službe o praksi, ki so jo takrat že
imeli v Švici, Avstriji, Nemčiji, Italiji. Pred
tem se je neredko dogajalo, da so včasih tudi
zaradi »slovenske folklore«, kmetje, čeprav
zelo težko, kupovali drage kmetijske stroje;

Stane Štebe
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tudi zato, ker ga je kupil sosed. Tako smo nenadoma postali bogati.
»Združenje za medsosedsko pomoč, na
kratko Strojni krožek, pomeni pomoč kmeta
kmetu; vendar proti plačilu, na podlagi strokovnega cenika, ki sta ga verificirala kmetijsko
in finančno ministrstvo,« nam krožek predstavi
Stane Štebe, doma iz Žej, ki je že 11 let predsednik Strojnega krožka Pšata Bistrica.
»Krožek deluje sedaj 16. leto in združuje
150 kmetov v občinah Kamnik, Komenda,
Mengeš, Cerklje, Vodice in Šenčur. Včasih
smo v Sloveniji poznali Strojne skupnosti, ki
pa niso zaživele, saj je vsak delal s skupnim
strojem, nihče pa ni bil odgovoren zanje. Mi
sedaj delamo po ceniku. Kmetovalec ima stroj,
ki dela nekaj dni na leto, in z njim opravlja
usluge kmetom proti odškodnini, ki pokriva le
stroške. Torej s stroji, ki jih imajo kmetje, in bi
bili predragi za posameznika, opravljamo potrebno delo.«
In koliko kmetov potem ima stroje, da z
njimi opravljajo storitve drugim?
»Preko 60 jih je. Največ kmetov ima sejalni-

ce, ker se malo rabijo in za različne pridelke
(žita, koruze), balirke in podobne. To so dragi
stroji, po nekaj deset tisoč evrov.«
Kaj pa je sicer še program delovanja
krožka?
»Kar aktivni smo. Imamo strokovne ekskurzije, prikaze varnega dela z motorno žago, demo košnje, pobiranje, baliranje razvoz, siliranje. To so prikazi, na katerih se običajno
predstavlja nekaj firm. Tako smo imeli s Kmetijskim zavodom Ljubljana zanimiv prikaz
pravilnega oranja, setve brez oranja, apnenje…
Smo pa letos obiskali tudi Posavje, Bizeljsko,
Brežice. Sodelujemo namreč tudi z drugimi
krožki; v Sloveniji jih je 45 in v njih okrog
5.500 članov.«
Kako pa sodelujete s Konjeniškim klubom
na sejmih v Komendi?
»Zelo dobro. Sejem v Komendi je za naše
člane, za kmete, nekakšen izziv in pomembna
prednost, saj je tako rekoč »na dvorišču« izziv.
Zato smo tudi hvaležni za dosedanje dobro
sodelovanje.«
Andrej Žalar

Aplenca

DIRKA
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DP DEČKI in DEKLICE ter občinsko prvenstvo v kolesarstvu

5. velika nagrada Občine Komenda

V soboto, 21. maja, je bila v Komendi že 5. VN
OBČINE KOMENDA. Nastopali so najprej
rekreativni kolesarji in kolesarke na »odprtem«
občinskem prvenstvu, za njimi pa mladi kolesarji in kolesarke, ki so se pomerili za naslove
državnih prvakov oziroma prvakinj.
Po petih letih nam je Kolesarska zveza Slovenije spet dodelila organizacijo Državnega prvenstva, kar je za nas velika nagrada za dosedanje
delo. Organizatorji se letos lahko pohvalimo z
rekordno udeležbo, saj je na vseh dirkah nastopilo prek 200 kolesarjev in kolesark, prav tako pa
se je ob progi zbralo kar lepo število gledalcev,
ki so spodbujali mlade športnike in športnice.
Sedaj že tradicionalna proga je potekala na
3.300 metrov dolgem in zelo zahtevnem krogu,
s startom pred občino Komenda in ciljem na
vrhu vzpona pred cerkvijo sv. Petra.
Nekaj minut čez deveto so se najprej na dobrih 20 kilometrov (6 krogov) dolgo preizkušnjo
pomerili rekreativni kolesarji ter na tri kroge
tudi nekaj kolesark. Da klanec ni kar tako, smo
videli že v prvem krogu, ko se je v ospredju
skupina najboljših že vidno zmanjšala. V vsakem krogu je bila nato selekcija vse večja in na
koncu sta v ospredju ostala le še dva najboljša,
ki sta se pomerila za prestižno zmago. Najhitrejši med moškimi je bil Mitja Oter (Franco
Gomme) pred Bojanom Ropretom (Bambi),
tretje mesto pa je zasedel Borut Vovk (Bambi),
med ženskami je lansko zmago ponovila Saša
Jeretina iz KD Mengeš pred Mojco Amon (Klub
Polet Garmin), tretja pa je bila Urška Merčon
(Radenska KD Življenje). Občinski prvak oz.
najhitrejši med kolesarji iz občine Komenda je
postal Blaž Jeraj, pred Jurijem Kernom in
Slavkom Lužarjem. V ženski konkurenci pa je
postala občinska prvakinja Tanja Koncilija.
Točno ob desetih pa so se po predvajanju
slovenske himne, za naslove državnih prvakov
pomerili Dečki C in letos prvič v enotni kategoriji tudi Deklice. Pet krogov je bilo za fante,
stare 12 let in manj, in za dekleta kar zahtevnih,
a vseeno jih je zmagovalec David Kosovel
David – Perftech Bled prevozil s povprečno
hitrostjo malo manj kot 33 km/h! Žal pa je dirko
zaznamovala sodniška napaka pri štetju krogov,
zato nekateri tekmovalci niso vedeli, da je že
cilj. Po pritožbi večine trenerjev je obveljala
odločitev, da tekma šteje za Pokal Slovenije,
žal pa dirka ni bila regularna in ne šteje kot državno prvenstvo. Vseeno pa smo pri deklicah

dobili novo državno prvakinjo; Katjo
Jeretina iz kolesarske ekipe Radenska
KD Življenje, pred Polono Klemenčič
– Sava Kranj in Ano Majnik – Radenska
KD Življenje. Zelo dobro so nastopali
tudi domači kolesarji ekipe Radenska
KD Življenje, saj je bil še odličen šesti
Matic Šetina in deveti Pavel Cizelj.
Sedem krogov, ali dobrih 23 kilometrov, je v šprintu skupine osmih kolesarjev pri dečkih B najhitreje prevozil,
in tako postal novi državni prvak, Martin Lavrič pred Žigo Jermanom, oba iz domače ekipe
Radenska KD Življenje, tretji pa je bil Matic
Katrašnik – Sava Kranj. Od naših tekmovalcev
(ekipe Radenska KD Življenje) je bil odličen
šesti še domačin iz Komende Tadej Pogačar, ki
je pred tekmo veljal za favorita (zmagal je že
na dveh letošnjih dirkah), vendar mu tokrat ni
uspelo med najboljše tri.
Dečki A so morali prevoziti 10 krogov oz.
33,6km, na startu pa se jih je zbralo natančno
27. Tudi tu je za zmago odločal ciljni šprint kar
velike skupine 21 kolesarjev, kjer pa sta dvojno
zmago slavila kolesarja novomeške Adria
Mobil; 1. Gorazd Per in 2. Vito Petrič Vito.
Domačo čast je s tretjim mestom »rešil« Žiga
Kreft, odličen četrti pa je bil še Žan Levičnik;
oba Radenska KD Življenje.
Na zadnji dirki, na kateri so se v petnajstih
krogih oz. 50 kilometrih pomerili še mlajši
mladinci, so bile hitrosti že zelo visoke. Na
startu je bila skupina 70 kolesarjev in kolesark,
kar je za slovenske razmere zelo lepa številka.
Dirka je bila zelo dinamična, saj so se ves čas
vrstili poskusi pobegov, ki pa niso trajali prav
dolgo. Dva kroga pred ciljem je napadel Blaž
Šuštar, ki sta mu lahko sledila le Žiga Ručigaj
in Tim Zubanovič. Že v naslednjem krogu je
bilo videti, da se bodo slednji trije pomerili za
prva tri mesta. Lansko zmago domačih kolesarjev sta letos še nadgradila v dvojno zmago
Žiga Ručigaj (1.) in Blaž Šuštar (2.); oba Radenska KD Življenje, tretje mesto pa je pripadlo Tim Zubanoviču. Za četrto mesto se je nato
pomerila še skupina 15 kolesarjev; osvojil ga
je v šprintu Jon Božič Jon – Adria Mobil
Slavnostno podelitev nagrad so popestrile
mažoretke iz Komende, medalje in pokale za
najboljše pa so podeljevali predsednik Kolesarskega kluba Bexel Jurij
Kern, predsednica Kolesarske zveze Slovenije mag. Milena Černilogar Radež in generalni sekretar
Kolesarske zveze Slovenije Milan
Knez.
Ob tej priložnosti se še posebej
zahvaljujemo Občini Komenda za
vso pomoč in sponzorstvo pri izvedbi kolesarskega tekmovanja, gasilcem PGD Komenda za odlično izvedeno varovanje in vsem pomočnikom
kolesarskega kluba Bexel in kolesar-

ske ekipe Radenska KD Življenje iz Ljubljane.
Vsekakor pa tudi posebna zahvala vsem pokroviteljem in sponzorjem, ki ste pripomogli, da je
prireditev tako dobro uspela. Naslednje leto pa
za 6. VN OBČINE KOMENDA že načrtujemo
tudi nekatere novosti, ki bodo dirko naredile še
bolj zanimivo.
Rezultati Državnega prvenstva Slovenije
- deklice: 1. Katja Jeretina (Radenska KD Življenje), 2. Polona Klemenčič (Sava Kranj), 3.
Ana Majnik (Radenska KD Življenje), 4. Maša
Pia Ustar (Radenska KD Življenje), 5. Karin
Penko Karin (Radenska KD Življenje); dečki
C: 1. David Kosovel (Perftech Bled), 2. Luka
Sagadin (Perutnina Ptuj), 3. Peter Šranc
(Perftech Bled), 4. Matic Šmit (Perftech Bled),
5. Aljaž Jarc (Adria Mobil); * dirka velja za
Pokal Slovenije; dečki B: 1. Martin Lavrič
(Radenska KD Življenje), 2. Žiga Jerman
(Radenska KD Življenje), 3. Matic Katršnik
(Sava Kranj), 4. Grega Matija Černe (Perftech
Bled), 5. Denis Kičin (KK Gorje); dečki A: 1.
Gorazd Per (Adria Mobil), 2. Vito Petrič (Adria
Mobil), 3. Žiga Kreft (Radenska KD Življenje),
4. Žan Levičnik (Radenska KD Življenje), 5.
Nejc Rogina (Perutnina Ptuj); mlajši mladinci: 1. Žiga Ručigaj (Radenska KD Življenje),
2. Blaž Šuštar (Radenska KD Življenje), 3.
Tim Zubanovič (KK Gorje), 4. Jon Božič
(Adria Mobil), 5. Miha Tomažin (Sava Kranj).
Rezultati občinskega prvenstva Komende
– Rekreativci - moški do 15 let: 1. Matej
Pribanič; moški do 30 let: 1. Mario Gortner
(Bambi), 2. Anže Žakelj (Bambi), 3. Jernej
Petovar (Team Turbo Tropovci); moški do 50
let: 1. Mitja Oter (Franco Gomme), 2. Borut
Vovk (Bambi), 3. Jani Prešeren (BVG Gulč);
moški nad 50 let 1. Bojan Ropret (Bambi), 2.
Jure Majnik (Radenska KD Življenje), 3. Jože
Lindič (ŠD Strahovica); ženske do 30 let: 1.
Mojca Amon (Klub Polet Garmin), 2. Tanja
Koncilija (ŠD Suhadole); ženske nad 30 let:
1. Saša Jeretin (KD Mengeš), 2. Urška Merčon
(Radenska KD Življenje), 3. Šuštar Alojzija
(Radenska KD Življenje)
Občinsko prvenstvo Komende - moški: 1.
Blaž Jeraj, 2. Jurij Kern (KK Bexel), 3. Slavko
Lužar; ženske: 1. Tanja Koncilija (ŠD Suhadole)
Miha Koncilija
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Občinsko gasilsko tekmovanje
Najpomembnejše gasilsko tekmovanje za vse
generacije spodbudi vsa društva v občini, da
trenirajo in se učijo. Vsak gasilec, ki je član
desetine, si vsaj nekajkrat vzame čas za vaje,
nekatere desetine pa imajo vaje skozi celo leto.
Letos je Gasilska zveza Slovenije dodala k
tekmovanju novo disciplino »redovne vaje«;
zato, da se uniformirani gasilci naučimo in
navadimo pravilnega korakanja, poslušanja
povelj, vodje pa pravilnega poveljevanja svojim enotami. In nova disciplina je na tekmovanjih naredila kar nekaj sivih in prejetih kazenskih točk. Čeprav so vremenoslovci
napovedovali bolj deževen vikend, se nas je
vreme usmililo.
Gasilska zveza Komenda organizira gasilsko
občinsko tekmovanje skupaj z Gasilsko zvezo
Kamnik, saj bi ga zaradi težavnosti in potrebnih sodnikov sami težko organizirati. Tako so
se na Mekinjskem stadionu v soboto pomerile
mladinske ekipe in starejši gasilci in gasilke, v
nedeljo pa člani A in B in članice A in B.
Iz GZ Komenda se je tekmovanja udeležilo
25 desetin: 6 iz PGD Križ, 7 iz PGD Moste in
12 iz PGD Komenda. Najbolje so se uvrstili:

mlajše pionirke iz PGD Komenda, mlajši
pionirji iz PGD Komenda, mladinke iz PGD
Komenda, mladinci iz PGD Komenda, starejše gasilke iz PGD Komenda, starejši gasilci iz PGD Križ, članice A iz PGD Komenda, člani A iz PGD Komenda, člani B iz PGD
Križ, članice B iz PGD Komenda.
PGD Komenda je osvojila tudi pokal Občine Komenda.
Vse zmagovalne ekipe se bodo jeseni pomerile na regijskem gasilskem tekmovanju, ki bo
prav tako v Kamniku.
Mihaela Poglajen

Regijska gasilska orientacija
V Komendi je bilo 28. maja 7. regijsko tekmovanje v orientaciji, ki ga je organizirala Gasilska zveza Komenda. Vso organizacijo je prevzela PGD Komenda.
Na tekmovanje se je prijavilo kar 92 ekip v
kategorijah: mlajše pionirke in pionirji, starejše
pionirke in pionirji, mladinke in mladinci. Vse
ekipe, ki so se uvrstile na regijsko tekmovanje,
so se marale udeležiti tudi občinskega tekmovanja in doseči eno od prvih treh mest, v
manjših zvezah, kot je na primer naša, pa se
regijskega tekmovanja lahko udeležita le prvi
dve ekipi.

Na startu, kontrolnih točkah in cilju je delalo
preko 30 sodnikov. Več kot 10 gasilcev je skrbelo za parkiranje avtomobilov in za malico.
Zaradi dopoldanskega dežja je bilo tekmovanje
prestavljeno na popoldne.
Celotno tekmovanje je potekalo po gozdu in
zato z veliko možnostmi, da ekipa zaide, kar se
je nekaterim ekipam tudi dogodilo.
Žal ekipam iz naše Gasilske zveze domači
teren ni kaj prida pomagal, saj so bile najboljše
mlajše pionirke, ki so dosegle še vedno odlično
4. mesto.
Mihaela Poglajen

Zidaki za PGD Komenda
Po vseh tekmovanjih in aktivnostih v spomladanskem delu leta, moramo gasilci misliti naprej, saj za poletjem pride jesen in za njo zima.
Zima pa nas zelo skrbi, saj novi prizidek ni
izoliran; ne znotraj ne zunaj. Na finančno pomoč Občine Komenda pri dokončanju, četudi
je obljubljena in so sredstva predvidena v proračunu za leto 2011, zaradi finančne krize vedno manj računamo. Niso pa nas še nikdar
razočarali naši krajani.
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Zato se zopet obračamo na vas. Z nabiranjem
prispevkov za bronaste, srebrne, zlate in diamantne zidake bomo obiskali vse domove in
vas prosili, da prispevate po svojih močeh. Za
vse darovalce bomo izdelali spominske ploščice, kjer bodo tudi naši zanamci lahko videli,
kdo je pomagal pri gradnji. Vrednost zidakov
za fizične osebe je:
● BRONASTI ZIDAK od 30,00€ do
49,99€

● SREBRNI ZIDAK od 50,00€ do
99,99€
● ZLATI ZIDAK od 100,00€ do 499,99€
● DIAMANTNI ZIDAK od 500,00€ dalje
Kadarkoli me kdo prosi za pomoč, pomagam, če le morem; saj mi vsakokrat zazveni
pregovor: Dobro se z dobrim poplača. Meni se
to velikokrat zgodi. Na pomoč!
Mihaela Poglajen

Aplenca
Veselica
z igrami in zanimivostmi Glasilo občine Komenda 6/2011
Šolski sklad Osnovne šole Komenda Moste je
skupaj z učitelji in učenci tudi letos 28. maja
dopoldne v prostorih šole v Mostah, in tudi
pred šolo na igrišču, pripravil sedaj že dobro
poznano in med učenci, še posebno pa med
starši sodeč po obisku, priljubljeno veselico.
Ponudba iger, zanimivosti in tudi dobrot je
bila letos še bogatejša, še bolj zanimiva. In ker
ima vsaka veselica tudi namen, ta pa je bil med
drugim tudi izkupiček v skladu, ki potem podpira različne aktivnosti med letom? Tudi z njim
so bili prireditelji nadvse zadovolji. Nabralo se
je namreč prek 4 tisoč evrov.
Torej veselo, zabavno, zanimivo in še koristno povrhu.
Zato: »Hvala vsem,« je pokomentirala letošnjo veselico ravnateljica OŠ Komenda Moste
Mira Rek.
Žalar

Državno prvenstvo v Jazzu 2011

Komendčanki podprvakinji
V Ljubljani je
bilo 29. maja
Državno prvenstvo v modernih
tekmovalnih
plesih.
Vsako leto se
na to tekmovanje
prijavijo
najboljši plesalci
Slovenije.
Letos sta prvič
skupaj združili
moči in pa plesno znanje Eva Weisseisen in
Monika Karnar, ko sta obe postali mladinki in
tako osvojili na Državnem prvenstvu 2. mesto.
Eva je lani s svojo skupino osvojila odlično 6.
mesto na Svetovnem Prvenstvu v mladinski

kategoriji in 5. mesto na DP v jazzu. Monika,
ki je takrat plesala za pionirsko kategorijo, je
osvojila z malo skupino naslov Svetovnega
prvaka, na DP 4. mesto v jazzu solo in 4. mesto
v show solo.
S tem uspehom sta si zagotovili vstopnico
na vsa mednarodna in svetovna tekmovanja.
Takoj po DP sta odpotovali na Svetovni pokal v Novi Sad in se tam uvrstili
v finale in zasedli odlično 7. mesto. Sedaj ju
čaka še eno DP v show, jeseni pa Svetovno
prvenstvo show dance v Riesi (Nemčija) in
Svetovno prvenstvo jazz v Mikolajkem na
Poljskem.
Dekleti druži prijateljstvo in veselje do plesa.
Veliko plesnih užitkov in plesnega veselja
jima želimo tudi v prihodnje.
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Zgodovinski
Aplenca uspeh v Konjeniškem klubu Komenda
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Vnuk zmagal spominsko dirko starega očeta
Šest klubskih zmag na sedmih dirkah ob občinskem prazniku.
je bilo v 56 letih kar
nekaj pomembnih in
velikih dogajanj. Če
izluščimo dva, sta to
zmagoviti dan, ko so
na dirkah tekmovalci
iz kluba osvojili kar
pet zmag. To je bil v
55 letih obstoja in delovanja kluba največji
dosežek klubskih tekmovalcev. Drug pomemben dogodek pa je
bil ob odprtju novih Roman Jerovšek je odpeljal tudi zmagoviti krog.
Pokal Občine je Romanu Jerovšku izročil občinski svetnik hlevov lani tudi zlato
Igor Štebe.
priznanje, ki ga je klub dobil ob je na 1800 metrov zmagal pred drugo uvrščeKonjeniški klub Komenda je tudi konec minuobčinskem prazniku.
nim Viktorjem Dolinškom iz KK Ljubljana.
lega meseca, ob prazniku občine Komenda,
Letošnji dogodek konec maja na tekmi na Premagal ga je za dve desetinki sekunde z reorganiziral kasaške dirke in med njimi tudi hipodromu v Komendi pa bo nedvomno z zla- zultatom 1,20.7 in tako osvojil tudi pokal Obspominsko dirko za memorial Janka Juhanta, timi črkami obeležil kroniko 56-letnega delo- čine Komenda, ki je bila pokrovitelj memorialustanovitelja Konjeniškega kluba 1955. leta.
vanja kluba. Na prvi letošnji konjeniški prire- ne dirke Janka Juhanta.
Med uspehi Konjeniškega kluba Komenda ditvi v Komendi ob občinskem prazniku in
Žalar
memorialni dirki Janka Juhanta v
nedeljo, 29. maja, so namreč
tekmovalci iz Konjeniškega kluba Komenda med sedmimi dirkami osvojili kar 6 krat prvo mesto;
in tako postavili nov rekord med
zmagami na enem tekmovalnem
dnevu v zgodovini kluba.
Še posebno čustvena pa je bila
6., spominska dirka, za memorial
Janka Juhanta. Med devetimi
tekmovalci v tej dirki je bil tek- Dare Hacin, kdo v občini Komenda ga ne pomovalec tudi Roman Jerovšek, zna. Večina pa zagotovo ne ve, da Dare že vrvnuk starega očeta Janka Juhanta. sto let ne zamudi nobene kasaške prireditve v
In potem še posnetek z zmagovalcem Romanom Jerovškom, Bilo je adrenalinsko, stresno že Komendi in na drugih hipodromih. Tudi zanj je
ki je tekmoval v spomin staremu očetu in osvojil pokal Občine pred začetkom, na startu in pred- bila Juhantova spominska zmaga Romana Jevsem med dirko. Roman Jerovšek rovška veliki praznik.
Komenda.

Dvanajst ur
Šenturške gore
V Planinskem društvu Komenda uspešno negujejo in nadaljujejo tradicijo nekdaj, v času Milana Šinkovca, nadvse
priljubljene prireditve pod naslovom Dvanajst ur Šenturške
gore. Čeprav so danes tovrstni teki ali pohodi postali domala že kar nekaj vsakdanjega in običajnega, so zvesti privrženci Šenturške gore še vedno vztrajni in se na dan prireditve
tudi po večkrat napotijo gor in nazaj. Letos je bil med okrog
dvajsetimi tekači najboljši Igor Alpner iz Godiča, ki je edini
naredil pet krogov s časom 6 ur in 56 minut, drugi pa je bil
med vsemi Zvone Kemperl s štirimi krogi in 6 ur ter 10 minut.
A. Ž.
Skupinski posnetek z najboljšima. Prvi z desne je domačin
Zvone Kemperl (4 krogi), drugi z desne pa zmagovalec
Aplner s petimi krogi. Letošnji pohod je bil 4. junija v počastitev občinskega praznika.
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Kasaštvo
Aplenca– Komenda
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Jolly GJ zmagovalka osrednje dirke
štiriletna kobila Glori Sage
(Tomaž Zakrajšek, KK Komenda), petletni žrebec Tersugill (Peter Zadel ml., KK Komenda) in osemletni žrebec
italijanske reje Giano Caf (Tomaž Prebil, KK Ljubljana).
Rezultati kasaških dirk v
Komendi (29. maj 2011):
1. dirka, avtostart 3- do
4-letni slovenski kasači, 1800
metrov, brez zaslužka:
O zmagovalcu osrednje dirke je odločil finiš: Vincennes (levo),
1. Jerry Lou GJ (Roman JeJolly GJ (v sredini) in Play Catch (desno).
rovšek, KK Komenda), 1:22,2,
2. Hania Vita (Maksimiljana
Letošnji tretji tekmovalni dan za kasače so pod Marinšek, KK Komenda),1:22,3, 3. Luna GP
vodstvom predsednika Alojza Laha, v lepem in (Sašo Kukolj, KK Ljutomer), 1:23,1;
sončnem vremenu pripravili člani Konjeniške2. dirka, avtostart 3- do 6-letni kasači, 1800
ga kluba Komenda. Pod obronki Krvavca se je metrov, zaslužek do 1600 evrov:
v sedmih dirkah pomerilo 62 kasačev, največ
1. Nubia Lavec* (IT) (Milan Žan, KK Kouspeha pa so imeli tekmovalci domačega klu- menda), 1:17,6, 2. Icona (Miha Jan, KK Triglav
ba, ki so zmagali v prvih šestih dirkah. Šele v Bled), 1:17,2, 3. Melanea Vita* (IT) (Blaž Jan,
zadnji sedmi dirki je serijo domačih zmag KK Triglav Bled), 1:17,9;
uspelo prekiniti tekmovalcema iz KK Ljublja3. dirka, avtostart 3- do 7-letni kasači, 1800
na. V osrednji dirki dneva »Memorialu Janka metrov, zaslužek do 400 evrov:
Juhanta« sta na dobro pripravljeni 1800-metr1. Jasper HV* (AT) (Mirko Gregorc, KK
ski tekmovalni stezi slavila štiriletna kobila Komenda), 1:21,7, 2. Srdian (AT) (Čadomir
Jolly GJ in Roman Jerovšek iz domačega kluba Đurković, KK Šentjernej), 1:22,2, 3. Teo Noble
s kilometrskim časom 1:20,9, pred petletnim (AT) (Vojo Maletić, KK Šentjernej), 1:22,7;
žrebcem Play Catchem na vajetih Viktorja
4. dirka, avtostart 3- do 6-letni slovenski
Dolinška iz KK Ljubljana in petletnim kastra- kasači, 1800 metrov, zaslužek do 800 evrov:
tom Vincennes z Jožetom Judežem iz KK
1. Glori Sage (Tomaž Zakrajšek, KK KoŠentjernej. Poleg osrednje dirke je okrog 1500 menda), 1:20,8, 2. Diamond MS (Andrej Magledalcev videlo še šest kakovostnih kasaških rinšek, KK Komenda) 1:20,9, 3. Anubis (Darja
dirk, v katerih so slavili triletni žrebec Jerry Antolin, KK Ljutomer), 1:22,7;
Lou GJ (Roman Jerovšek, KK Komenda), šti5. dirka, avtostart 3- do 14-letni slovenski
riletna kobila italijanske reje Nubia Lavec kasači, 1800 metrov, zaslužek do 7000
(Milan Žan, KK Komenda), štiriletni kastrat evrov:
Jasper HV (Mirko Gregorc, KK Komenda),
1. Tersugill (Peter Zadel ml., KK Komenda),

Šesti pohod
bosonogih

Janko Juhant
1:18,4, 2. Jack M (Viktor Marinšek, KK Komenda), 1:18,7, 3. A Mystery (Mirko Gregorc,
KD Krim), 1:19,1;
6. dirka, MEMORIAL JANKA JUHANTA, avtostart 3- do 14-letni slovenski kasači,
1800 metrov, zaslužek do 3000 evrov: 1.
Jolly GJ (Roman Jerovšek, KK Komenda)
1:20,9, 2. Play Catch (Viktor Dolinšek, KK
Ljubljana) 1:20,9, 3. Vincennes (Jože Judež,
KK Šentjernej) 1:22,2;
7. dirka, avtostart 3- do 14-letni kasači,
mednarodna odprta dirka, 1800 metrov:
1. Giano Caf* (IT) (Tomaž Prebil, KK Ljubljana), 1:17,7, 2. Angel Sirrius (Marko Gorenc, KK Ljubljana), 1:17,8, 3. Hand Right
(Vito Šadl, KK Ljutomer), 1:18,0;
Tekst in foto: Darko Hacin

Tudi 5-letni Anže Bobnar z dedkom

V soboto, 11. junija, je bil 6. Pohod bosonogih.
V lepem sončnem vremenu se je ob 8. uri na
Jurčkovi Dobravi zbralo rekordnih 106 bosonogih, ki so se, seveda bosi, podali na krožno
6 kilometrov dolgo pot na Šenturško goro.
Pred 6 leti, ko smo šli prvič na to pot, nisem
pomislil, da bo to postalo tako množično. Ko
pa človek stopi bos v gozd in doživi pravi dotik
z naravo, je to posebno doživetje. Menim, da
bi morala danes vsa društva in organizacije
nameniti več poudarka takim pohodom, ki res
koristijo boljšemu počutju in zdravju ljudi.
Najstarejši član je imel 74 let, najmlajši pa 5
let. Vsak pohodnik je dobil majico in medaljo
na zaključku v planinskem domu v Komendi.
Mislim, da nas bo drugo leto še več.
Pavel Žvelc
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Aplenca

Teniška praznovanja in srečanja
Ob občinskem prazniku sta bila v soboto, 14.
maja, teniška turnirja v konkurenci moških
dvojic in žensk posamezno. V nedeljo, 15.
maja, pa sta zaradi slabega vremen turnirja
moških posameznikov in ženskih dvojic odpadla in bosta enkrat prihodnjič. V konkurenci
moških dvojic sta zmagala Sašo Kaplja in Aleš
Pravdič, 2. mesto pa sta osvojila Dane Ramšak,
Zvone Vindiš, 3. mesto pa Aljoša Kolar in
Dušan Horjak, na nehvaležnem četrtem mestu
pa sta pristala Miha Berčič in Primož Centa.
Zmagovalca tolažilne skupine sta postala Jožko Ogrinec in Žiga Zore.
V konkurenci žensk posamezno je bila 1.
Branka Boben, 2. Ivanka Ogrinec, 3. pa Petra
Sršen. Udeležba bi lahko bila še boljša, saj je
moči merilo 30 teniških igralk in igralcev.
V petek, 27. maja, je naš član Alojz Mlinar,

Turnir ob prazniku občine
lastnik podjetja Koviles za člane TK Komenda
organiziral turnir moških dvojic. Že na začetku
nas je prijetno presenetil z darili, ki so jih prejeli vsi nastopajoči na turnirju, ki se ga je udeležilo 22 tekmovalcev. Mesta so si razdelili
takole:1. Marko Lah Marko in Primož Centa,
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2. Matej Slapnik in Sašo Kaplja, 3.
Alojz Mlinar in Primož Podbelšek.
Zmagovalca tolažilne skupine sta bila
Zvone in Tadej Vindiš. Prav tako je
podjetje Koviles stalni sponzor TK
Komenda in je ob tej priložnosti dostavil tudi dve blendi s svojim logotipom,
ki že visita in krasita ograjo TK Komenda.
Ponedeljek, 30. maja, je bil rezervi- Turnir Koviles
ran za že kar tradicionalna srečanje
med člani TK Komenda in TK Litija. Vsaka com do pričetka tečaja. Kot vsako leto bo tečaj
ekipa je prispevala 4 moške pare, ki so se pome- med 8. in 12. uro na TK Komenda na Podborrili med seboj po sistemu vsak par z vsakim. štu. Cena tedenskega tečaja je 40,00 €. Za
Odigranih je bilo 16 tekem. Rezultat 9 proti 7 pa otroke bodo skrbeli pedagoški delavci in teniški
je bil v prid domači ekipi TK Komenda. Po učitelji našega kluba. Prav tako bomo otrokom
tekmovanju pa je bilo seveda družabno srečanje. ponudili še druge družabne igre ter poskrbeli za
Ob koncu našega druženja je bila ekipa TK Liti- njihovo okrepčilo in gašenje žeje. Ob koncu
ja odločena, da nam poraz in pogostitev teniške šole bodo, udeleženci prejeli simbolične
vrnejo na svojem domačem terenu. nagrade. Teniški pozdrav!
Predsednik TK Primož Podbelšek
Člani TK Komenda se bomo seveda
povabilu z veseljem odzvali
in se strinjali z njihovo pogostitvijo, le s porazom se
kar tako ne bomo sprijaznili
in bomo naredili vse, da bo
ostal pri ekipi Litije.
Ob koncu meseca junija
oz. ob koncu šolskega leta,
med 27. 6. in 1.7. bo že 6.
zapored teniški tečaj za naše najmlajše od 1. do 5. razreda
osnovne šole. Otroci so prijavnice že
dobili v šoli pri svojih razredničarSrečanje TK Litija – TK Komenda
kah, lahko pa se prijavijo tudi na e-naslov teniNA PREŽI
sklub.komenda@gmail.

ČEBELA IN OSAT
Maj 2011

VOŠČILO ZA PRAZNIK
Prava vera vam bodi luč, materin jezik
vam bodi ključ do zveličavne omike.
bl. A.M.Slomšek

Ob DNEVU DRŽAVNOSTI čestitamo in
vabimo k skupnemu praznovanju 20.
obletnice samostojne domovine.
OO N.Si Komenda

VSE NAJBOLJŠE,

SLOVENIJA!
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V Aplenci tudi v letu 2011 nadaljujemo akcijo NA PREŽI in podeljujemo ČEBELO IN OSAT. Predloge in pobude (na GSM 031 638
699 ali urednistvo.gok@komenda.si oz. andrej.zalar@siol.net) dajejo lahko vsi občani, naslove na željo ne objavimo.
ČEBELO Petru Podlipniku (levo) in Valterju Matošu, ki z delom nesebično ohranjata že
staro izročilo delujočih mlinčkov; Peter 6 let, Valter pa 7 let.
Če pa bi omenili vse sodelujoče,
bi morali imeti cel panj čebel.

Dva OSATA, saj so se ta mesec
kar »razcveteli«. Prvega podeljujemo, po tem,
ko smo preverili, da iimajo tisti obdelovalci zemlje, ki so obvestili svojega
programskega zaščitnika, da nas obvesvoj
sti, še kako prav. Da takole »kolega kolegu«
gnojnico
zlije pred njegovo njivo s koruzo, je pa
gnojn
res čisto
čis »naša folklora« (naj še sosedu koza…).
Drugega
Druge pa tistim, ki pol leta »cajtajo uboge
novoletne
jelke«.V Mostah so se je usmilili (jo
novole
odstranili)
minuli teden, v Komendi pa v začetku
odstra
tega tedna,
ob zaključku redakcije, še ne.
te
ČEBE
ČEBELE
so priznanje in vzor za delo in skrb na različnih področjih, OSATI pa ogledalo, ki nam ni za vzor.
dročj

ODDAJA VLOG ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA ZA LETO 2011

OBVESTILO STARŠEM, KATERIH OTROCI
BODO VKLJUČENI V VRTEC S 1.9.2011
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 v
primerjavi z bruto plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji in upoštevaje premoženje
družine. V posameznem plačilnem razredu
plačajo starši določen odstotek cene programa,
v katerega 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
prehrane v deležu, v katerem starši sicer
plačujejo program vrtca.
● Če je v vrtec vključen več kot en otrok iz
družine, starši za starejšega otroka plačujejo za en razred nižjo ceno, za mlajše pa so
plačila oproščeni.

žavnem spletnem portalu e-uprava, na spletni
strani Ministrstva za šolstvo in šport in v knjigarnah.
Podatke o dohodkih in prejemkih vlagatelja
in družinskih članov pridobi občinski organ
po uradni dolžnosti od davčnega organa.

Vlagatelj priloži vlogi:
● Potrdila o bruto plači za obdobje zadnjih
treh mesecev (priložijo ga starši, ki v letu
2009 niso bili v delovnem razmerju vseh
12 mesecev)
● za polnoletne družinske člane, ki nimajo
dohodkov, vlagatelj priloži ustrezni dokument o njihovem statusu (potrdilo o šolanju,…).
Kot dohodek iz dejavnosti se šteje dobiček,
ugotovljen na podlagi davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z
opravljanjem dejavnosti, brez upoštevanj znižanj in olajšav, povečan za zavarovalno osnovo
v skladu z zakonom, ki ureja pokojninski in invalidsko zavarovanje. Samostojnim ustvarjalcem na področju kulture, ki jim je priznana
pravica do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna, se dohodek poveča
za plačane prispevke za socialno varnost.
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 tekočega leta, znižana za odstotek rasti povprečne mesečne plače na zaposlenega 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.

enega ali več otrok in jim je bila že izdana
odločba o višini plačila vrtca za leto 2011,
za novega otroka v vrtcu uveljavljate
oprostitev plačila na obrazcu Vloga za
oprostitev plačila vrtca za drugega in nadaljnje otroke, ki so hkrati vključeni v vrtec
(obrazec je dostopen tudi na spletni strani
Občine Komenda), kateri priložite potrdilo o vpisu otroka v vrtec oziroma fotokopijo pogodbe med starši in vrtcem o sprejemu
otroka.
Na podlagi vaših vlog vam bomo izdali odločbe o višini znižanega plačila za program
vrtca za leto 2011 (od 1.9. do 31.12.2011)!
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 zaposlitve ali izgube zaposlitve enega izmed družinskih članov
ali spremembe 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 primeru 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 izstavi račun za
pretekli mesec, ki ste ga starši dolžni poravnati v predpisanem 8 dnevnem roku, sicer vam
vrtec (šola) zaračuna zakonite zamudne obresti.

Odgovornost
Uveljavljanje
za resničnost
znižanega
P O M E M B N O : podatkov
Skladno s 13. členom Pravilnika o plačilih
plačila
Starši uveljavljajo znižano plačilo z oddajo staršev za programe v vrtcih (Ur. list RS, št. Vlagatelj je materialno in kazensko odgovoVloge za znižano plačilo vrtca 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 VRT/1 je na voljo na spletni strani
Občine Komenda (www.komenda.si), na dr-

129/06 in 79/08), starši oddate vlogo za znižano plačilo najkasneje 15 dni pred predvideno
vključitvijo otroka v vrtec, to pomeni, da morate vloge za otroke, ki bodo sprejeti v vrtec s
1. 9. 2011, oddati najkasneje do 15. avgusta
2011
V kolikor imate v vrtec že vključenega

ren 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, 8.6.2011
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Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave GOK, št.
02/09-UPB1) in določil Pogodbe o upravljanju in vzdrževanju Športne
dvorane Komenda, Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, Komenda, objavlja
RAZPIS
ZA ODDAJO PROSTIH TERMINOV V ŠPORTNI DVORANI
KOMENDA ZA ŠOLSKO LETO 2011/2012
1. Termini za najem 1/3, 2/3 ali 3/3 Športne dvorane Komenda, za šolsko
leto 2011/2012 (september 2011 – junij 2012), so naslednji:
● za športne klube in društva v občini Komenda, rekreativne skupine
in ostale
● zainteresirane: od ponedeljka do petka, od 16.00 do 23.00 ure;
● za tekme, turnirje, različna tekmovanja in po potrebi za prireditve
(kulturne, zabavne ipd.): sobote in nedelje.
2. Prednost pri izboru razpisanih terminov za najem športne površine v
Športni dvorani Komenda imajo:
● športni klubi in društva občine Komenda;
● domači uporabniki športne dvorane, ki so dvorano koristili v šolskem letu 2010/2011;
● uporabniki, ki so imeli sklenjeno pogodbo o najemu za celotno
lansko obdobje brez predčasne prekinitve najemne pogodbe;
● uporabniki, ki so zainteresirani za najem dvorane v celotnem razpisanem obdobju;
● uporabniki, ki imajo poravnane vse obveznosti za sezono 2010/2011.
1. Prijave za proste termine se oddajo na naslov: Športna dvorana
Komenda, Glavarjeva c. 37, Komenda.

Prijave oddate na obrazcu »Prijava na razpis za proste
termine v Športni dvorani Komenda«. Obrazce dobite na
Občini Komenda ali v Športni dvorani Komenda, na voljo
pa so vam tudi na spletnem naslovu Občine Komenda
(http://www:komenda.si) pod rubriko »obrazci« .

Zadnji rok za oddajo prijav: 30. 07. 2011
1. O izidu razpisa bodo zainteresirani pisno obveščeni najkasneje do 20.
avgusta 2011.

Številka: 671-0003/2011-2
PRIJAVA
NA RAZPIS ZA PROSTE TERMINE V ŠPORTNI DVORANI
KOMENDA ZA ŠOLSKO LETO 2011/2012 (SEPTEMBER
2011 – JUNIJ 2012)
Podatki o vlagatelju:
Društvo/klub: ___________________________________________
Naslov: ________________________________________________
Zakoniti zastopnik: _______________________________________
Elektronski naslov: _______________________________________
Telefon/GSM: __________________________________________

Prijavljamo se na razpis za proste termine v Športni dvorani Komenda
za šolsko leto 2011/2012 (Uradne objave GOK, št. 04/2011), kakor
sledi:

Želeni termin: ___________________________________________

__________________________________ (vpišite dan in uro)
Površina dvorane:

1/3

2/3

3/3

(ustrezno obkrožite)
Vrsta rekreacije: _________________________________________
(vpišite zvrst rekreacije oz. dejavnosti)

Podpis vlagatelja:
Opomba: Prijavo oddajte na naslov Športna dvorana Komenda,
Glavarjeva cesta 37, najkasneje do 30.07.2011.

Številka: 671-0003/2011-1
Občina Komenda

PREVERITE VELJAVNOST OSEBNIH DOKUMENTOV

OBVESTILO
Bliža se čas poletnih dopustov. Da boste lahko nemoteno odpotovali na dopust, vas želimo opozoriti, da pravočasno
preverite veljavnost vaših osebnih dokumentov.
V kolikor vam je že ali vam bo v prihodnjih dneh potekla veljavnost osebne izkaznice ali potnega lista, nas čim prej
obiščite na sedežu upravne enote in vložite vlogo za zamenjavo ustreznega dokumenta. To lahko storite tudi na katerikoli upravni enoti v RS.
S tem si boste pravočasno zagotovili veljavnost osebnih dokumentov in se hkrati izognili morebitni čakalni dobi.
Uradne ure Upravne enote Kamnik:
v ponedeljek in torek od 8. do 12. in od 13. do 15. ure,
v sredo od 7.30 do 12. in od 13. do 17.30 ure,
v petek od 8. do 13. ure.
UPRAVNA ENOTA KAMNIK
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S ŠOLSKIH KLOPI

V živalskem vrtu
Z avtobusom smo se odpeljali v živalski vrt. V
živalskem vrtu smo si najprej ogledali pelikana. Potem smo se odšli malo poigrat in pomalicat. Dva sošolca sta videla tablo z vrstami
živali. Ogledali smo si jih. Potem smo šli v vivarij. Ogledali smo si kuščarje, pajke, kače,
želve in ličinke. Ogledali smo si še papagaje,
kakaduje in ptice. Potem smo si šli ogledat ježevce in kapibare. Videli smo slona, kako kaka
in lula. Hodili smo po pesku in zagledali opice.
Videl sem, kako plezajo po vejah. Potem smo
odšli k vodnici. Rekla je, da naj gremo v krog.
Prinesla je madagaskarskega tenkreka. Božali
smo ga in ga imeli v rokah. Potem je prinesla
še kraljevega pitona. Imeli smo ga za vratom.
Bil je hladen. Potem smo odšli gledat antilopo.
Imela je roge. Gledali smo še zebro. Imela je
črne in bele proge. Vodička je prinesla tudi piščančka. Božali smo ga. Potem smo šli v hišo
inkubator. Videli smo jajca. Vodnica nas je peljala k morskemu levu. Videli smo, kako je
delal trike. Za nagrado je dobival ribe.
Potem smo se odpeljali nazaj v šolo.
Gaber Kremžar Pančur, 2. a
Včeraj smo se z avtobusom odpeljali v živalski
vrt. Najprej smo si ogledali pelikane. Potem
smo šli v vivarij. Tam smo si ogledali kraljevskega pitona in kuščarja. Potem pa še papagaje. Bilo jih je veliko. Hodili smo naprej, dokler
nismo prišli do ježevcev. Zelo so imeli lepe
bodice. Zelo mi je bil všeč tudi slon. Samo takrat ne, ko je kakal. Ko smo šli gledat tigra,
nam je vodička povedala, da je tigru tigrica
poginila in da jo skoraj vsak dan kliče.
Žana Zgonec, 2. a

GHOST BIKES
Nekega dne je učiteljica v učilnico pripeljala
sošolčevo staro kolo, ki ga ni več potreboval.
Razložila nam je, da bomo kolo prebarvali in
okrasili za akcijo Ghost bikes, v spomin na
kolesarje, ki so se ponesrečili, pa tudi v opozorilo voznikom, naj bodo strpni do kolesarjev.
Kolo smo prebarvali na belo, da se bo videlo
tudi ponoči. Barvanje je bilo zelo zabavno, ob
koncu smo bili vsi popackani z barvo. Učiteljica je kolo okrasila še z rožami in pentljo.
Hišnik je naše kolo odpeljal v Ljubljano.
Čez nekaj časa smo dobili sporočilo, naj učiteljica izbere sedem učencev, ki bodo prišli na
predstavitev te akcije. Izbrala je tiste, ki so
barvali kolo.
24. maja nas je četrto šolsko uro zunaj čakal
kombi. Med vožnjo smo se pogovarjali o marsičem. Ko smo izstopili, smo se malo razgledali, nato pa odšli do Mestne hiše. Popeljali so
nas v sobo, kjer imajo občinske seje. Ko smo
se posedli, so nam na mize prinašali sadje in
pijačo. Sedeli smo kot kralji, ker vsega tega
sploh nismo pričakovali. Sledila je razlaga,
zakaj in kako je nastal ta projekt ter podžupanove besede. Odšli smo si pogledat kolesa treh
šol: naše, moravške in vodiške. Med ogledovanjem so nas še intervjuvali. Učiteljica nas je

povabila še na sladoled, nato pa smo se s
kombijem odpeljali proti Komendi. Na poti
domov smo se poslušali na radijski postaji.
Dan je bil res zanimiv, veliko smo se naučili,
pa tudi smejali. Mislim, da se nam bo ta dogodek vtisnil v zelo, zelo lep spomin.
Sara Kralj, Maj Ekart in Klara Uršič, 5. a

NARAVOSLOVNI DAN
– DOLINA VRATA
V petek, 27. maja, smo imeli učenci petih
razredov OŠ Komenda Moste naravoslovni
dan. Odpravili smo se na Gorenjsko. Z avtobusom smo se odpeljali v Mojstrano. Ogledali
smo si slovenski planinski muzej. Dobili smo
super vodičko, si ogledali film o Sloveniji, potem pa je bil muzej prepuščen samo nam.
Igrali smo se z računalniki, si ogledovali slike
o zgodovini planinstva, najbolj pa mi je bilo
všeč v bivaku. Po ogledu muzeja smo imeli
malico, potem pa smo si ogledali slap Peričnik
in moram vam povedati, da je bil slap prečudovit. Poslikali smo ga, se pogovorili o njem,
potem pa smo se z avtobusom odpeljali naprej
v dolino Vrata. Avtobus nas je odložil na parkirišču, zato smo odšli peš do Aljaževega doma.
Tam smo si odpočili in se kasneje še slikali pri
Spomeniku padlim partizanom gornikom. Bilo
je zelo zabavno. Nazadnje smo se z avtobusom
odpeljali do Zelencev, kjer izvira Sava Dolinka. Narava je bila zelo lepa. Ta dan je bil zelo
zanimiv, zato se ga bomo še dolgo spominjali.
Doroteja Petek, 5. c
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entacijskem teku v italijanskih Dolomitih.
Svetovno prvenstvo je trajalo sedem dni, od
sobote do petka. Treningi, tekme, izlet, športne
aktivnosti in še marsikaj – teden je bil kar prekratek. Skupaj s prijatelji iz Nove Zelandije,
Kitajske, Švedske, Anglije, Poljske, Portugalske, Škotske … in Slovenije smo preživeli nepozabne dneve.
Najbolj mi je bila všeč prijateljska tekma. To
je tekma, v kateri v skupinah po trije skupaj
tekmujejo tekmovalci iz treh različnih držav. S
Francozom in Belgijcem smo se zbrali eno uro
pred startom ter si razdelili naloge. Naloga
vsakega posameznika je bila, da pobere nekaj
kontrolnih točk. Moja sotekmovalca sta upoštevala, da sem dekle in mi nista dala pretežke
naloge. V prvem sklopu sem pobrala tri točke,
v drugem sklopu dve in v zadnjem spet tri. Ni
cilj smo prišli 33. med približno 200 trojkami.
Na tej tekmi sem spoznala veliko novih prijateljev. Slovenci smo bili še posebej veseli, da
je bila v zmagovalni trojki Slovenka.
V Italijo bi še kdaj odšla, toda če bi bilo zagotovljeno, da ne bi imeli za kosilo in večerjo
zgolj in samo pašto in sir. Sicer pa mi je bil ta
teden zelo všeč, še posebej tekme in druženje s
tekmovalci iz drugih držav. Na žalost pa smo
spet našli kontrolno točko v Komendi in se
prehitro vrnili domov. Veselim se že naslednjega šolskega svetovnega prvenstva, ki bo čez
dve leti na Portugalskem.
Za konec pa še to: Orientacija je zakon –
uporaben in koristen šport, ki ga obožujem.
Monika Ravnikar, 7. a

NARAVOSLOVNI
DAN –
ALKOHOLIZEM
V ponedeljek, 23. maja, smo v
šoli imeli predavanje o alkoholizmu. Najprej so nam povedali, kaj
vse lahko človek naredi (in česa ne
more), ko preveč spije. Med nosečnostjo nikakor ne smemo uživati
alkohola niti ne smemo vinjeni voziti, tudi samo do doma ne! Na račun posameznikovega popivanja
trpijo predvsem drugi, npr. rodijo
se drugačni, bolni otroci, alkoholizirani povzročijo prometne nesreče,
v katerih se poškodujejo nedolžni
... Izvedeli smo tudi, kako dolgo po
Fotografiranje pri spomeniku padlim partizanom gornikom zauživanju alkohola se treznimo.
Če spijemo samo 0,1 promila alkohola, se treznimo eno uro. Že polovica piva
zadošča, da se ponesrečimo.
ŠOLSKO SVETOVNO
Sledilo je drugo predavanje, ki ga je vodila
PRVENSTVO V
naša socialna delavka Danica Kuhar. Tam smo
ORIENTACIJSKEM TEKU izvedeli, kako varno pijemo in postrežemo z
Tekaški čevlji, dres slovenske reprezentance, alkoholom. Povedala nam je tudi, da tablet in
kompas … Vse pripravljeno. Komaj sem čaka- alkohola nikakor ne smemo zauživati hkrati,
la, da bo napočil čas odhoda v Italijo. Od 21. do saj se tako učinki podvojijo.
Razdelili smo se v skupine in vsaka skupina
27. maja sem se namreč s slovensko reprezentanco ter učenci in dijaki iz Cerknega in Idrije je kaj izdelala v zvezi z obravnavano temo. Jaz
udeležila Šolskega svetovnega prvenstva v orinadaljevanje na naslednji strani
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Glasilo občine Komenda 6/2011

nadaljevanje s prejšnje strani
sem bila v likovni skupini, kjer smo izdelali plakate. Ob koncu smo se
zbrali v večji učilnici in vsaka skupina je predstavila svoj izdelek. Najbolj zanimiva je bila gledališka skupina, ki je zaigrala igro, v kateri so
bile nazorno predstavljene posledice čezmernega zaužitja alkohola.
Ker pa so učitelji seveda zahtevali, da si tudi kaj zapomnimo, smo
morali odpisati še kratek preizkus.
Naravoslovni dan si zasluži dobro oceno, saj mislim, da se mladi
premalo zavedajo, kaj storijo, če začnejo prezgodaj uživati alkohol.
Vsaka šola bi morala izvesti tak naravoslovni dan. Sama bi v program
vključila še kakšen videoposnetek, v katerem bi si lahko mladi ogledali
hude posledice alkoholiziranosti. Tudi nosečnice bi morale biti na predavanju, da bi spoznale, da z uživanjem alkohola ne škodujejo le sebi,
pač pa tudi svojemu nerojenemu otroku. Mislim, da je naša šola zelo
dobro organizirana, kar se tiče predavanj in osveščanja učencev o nevarnostih. Dan je bil zanimiv in predvsem poučen.
Gabi Repenšek, 8. a

IV. izziv ali kdo je legenda?
dnic iz cele Slovenije.
»Meni je bila najbolj všeč ovira, ko smo šli v
rov pod plahto, ker je bila to točka z največ
blata. In fajn je bilo, ko smo na koncu plesali
in peli! ☺« Saša

Zakaj je naša četa legendarna? Seveda lahko
brez problema v hipu naštejemo vsaj sto razlogov, ampak vam povem samo enega: ker imamo pet legendarnih vodov. In to uradno kvalificiranih.
Čez celo leto (malo pa že lani) so se namreč
trudili in izpolnjevali štiri naloge, ki so bile
potrebne za slovesni naziv »legendarni vod«.
Že lani so pripravili srečanja za vse bivše člane
voda. Nekateri v malce manjšem, drugi pa v
precej večjem številu smo se zbrali, spoznali

Živjo!
Pri skavtih je vse po starem, kaj pa pri vas?
Tudi? Pa se imate tako dobro kot mi?
Ste se v zadnjem mesecu igrali s prijatelji,
jedli slastne lučke, se plazili po blatni reki,
noreli na koncertu s 450 brati in sestrami, se
lovili s številkami na čelu in opravljali nore
kazenske naloge v zaporu? Ste naredili dobro delo in prebarvali hišo nekemu gospodu,
ste igrali odbojko s prijatelji, pripravljali
poletni tabor, imeli piknik s preveč hrane,
ste se nasmejali do solz? Mi smo počeli vse
to in še več. Vse v enem mesecu, ki je spet
prehitro minil. Pa naj še kdo reče, da ni fino
biti skavt!
Pa lep začetek poletja!
Komendski skavti
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mlajše in starejše skavte, ki v skavtskem imenu
nosijo isto žival, se najedli in se – seveda –
spomnili na vse neumnosti, ki smo jih skupaj
ušpičili pri skavtih. Druga naloga je bila pripraviti dobro delo za sovrstnike. Vodniki so
pripravili srečanje in povabili svoje sošolce in
prijatelje ter jim predstavili delček skavtskega
življenja. Tretja je bila zelo prijetna: čez celo
leto so v okviru voda praznovali svoje godove.
☺ Četrta pa je bila preprosta: priti (in preživeti)
IV. izziv.
Ta legendarni dogodek se je zgodil tisto zadnjo soboto v maju, ko je najbolj deževalo. V
polni bojni opremi (dežniki, pelerine, malica
☺) smo pod streho čakali zaspanega voznika,
da nas odpelje v Novo mesto in voditeljice
smo se že resno spraševale, kako bo to izgledalo. Ampak ker nas ima Nekdo tam zgoraj rad,
se je dež do Novega mesta že umiril. In vodi so
pogumno odšli na orientacijo po Novem mestu.
Pogum se je vsekakor izplačal, saj so na koncu
lahko odšli na pot preživetja. Za nevedneže:
pot preživetja je pot z najrazličnejšimi ovirami,
ki jih moraš premagati, namen pa je… (mame,
tole lahko preskočite!... no, namen je, da se
čimbolj umažeš in da se imaš fajn). Na poti je
bilo blato, bile so gume, vrvi, blato, voda,
škripci, blato, mraz, podzemni rov in seveda
blato. Zares ni lepšega, kot v enem dnevu videti 450 nasmejanih in blatnih izvidnikov in vo-

»Najbolj zanimiva in zabavna točka je bila
tista, kjer smo morali s kanujem pripluti z ene
strani na drugo, seveda z vodičem. Ta točka mi
je bila najbolj zanimiva, ker se še nikoli nisem
peljala s kanujem. Na poti preživetja pa mi je
bila najbolj všeč točka z gumami, kjer so gume
visele tik nad gladino reke, mi pa smo morali
čez njih priplezati do drugega konca reke.
Plezanje je bilo malo naporno, ampak je bilo
veliko bolj zanimivo, ker smo bile nabite z
adrenalinom, saj nismo vedele, ali bomo vse
varno prišle na drugi breg ali pa bomo padle v
vodo. Bila je res zabavna točka.« Karmen
Ko smo se umili pod gasilskimi cevmi in za
silo posušili, nas je čakalo kosilo, kvadrat vseh
čet, slovesna podelitev tablic in zaključni koncert s skavtsko skupino Ana in pow. Pow članov
te legendarne skupine je seveda iz Komende.
Nismo se še dovolj naplesali, ko je bil že čas za
odhod. In smo šli. Z blatom za ušesi, s skavtsko
pesmijo na ustnicah in z nasmehom proti domu
kot legendarni vodi.
Čebele, gazele, žabce, sokoli in volkovi – vi
ste legende!
Katarina, Simpatična čebela

Aplenca
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Avtokros brez državnega prvenstva
Zato letos vse več nastopov v tujini
Premor po koncu lanske sezone ni za slovenski
avtokros (AK) prinesel prav nič dobrega. Uresničile so se najtemnejše napovedi, tako da letos zaradi pomanjkanja prog (zaradi lastnikovega nesoglasja) ni možno izpeljati dirke v
Sopotnici, zaradi sosedskih odnosov pa do nadaljnjega ne bomo spremljali tekmovanj v Tunjicah; umika nekaterih tekmovalcev, ki so
obupali nad mačehovskim vedenjem krovne
zveze za avto šport AŠ2005, pa tudi nezainteresiranih organizatorjev očitno ne bo razpisanega tekmovanja za državno prvenstvo (DP).
A tisti vozniki, ki dirkajo predvsem za lastno
dušo, se znajdejo po svoje.
Že v minulih sezonah smo vse pogosteje
spremljali naše predstavnike na dirkah za
Evropsko prvenstvo (EP), redno so se udeleževali tudi prireditev na hrvaški Rupi, nekateri
pa so se pojavljali tudi na preizkušnjah za DP
sosednjih držav. Že lani je bil v tujini najdejavnejši Marcel Grgič, ki je odprl tudi letošnje
nastope slovenskih fantov prek meja.
Sredi aprila se je z novih izzivov željno ekipo in prenovljenim motorjem odločil za nastop
na 2. dirki letošnjega EP v AK v francoskem
St. Martin Valmerouxu. Potem ko je zelo solidno opravil že s treningi, je vtis le še popravil
v 1. kvalifikacijski vožnji, ki jo je končal kot 5.
v svoji skupini oz. 15. skupno. Že na ogrevanju
pred 2. vožnjo pa je prišlo do okvare motorja
in sanj o novi odlični uvrstitvi je bilo konec.
Dirko je brez točk končal na 26. mestu.
Na praznik dela pa so sezono odprli relikrosisti. Standardno prizorišče v Logatcu je proti
koncu dneva popestrilo muhasto vreme, ki je
poskrbelo za kar nekoliko nepričakovane rezultate. V diviziji 1 je slavil legendarni Marjan
Nagode, v diviziji 2 pa Slavko Zorman. A nas
seveda ob generalni razvrstitvi najbolj zanima
razplet v diviziji 3, kjer smo imeli na štartu
Roberta Kocipra. Čeprav je imel na svojem
buggy-ju obute že precej zdelane gume, se je
kar dobro kosal s konkurenco in v obeh seštevkih končal kot 8. Ker pa so se pred njim zvrstili nekateri tekmovalci, ki niso prijavljeni v DP,
je Robi na svoj konto v generalni razvrstitvi

Kociper je vse bliže svoji prvi zmagi

zapisal 24 točk za 7., v diviziji 3 pa celo 28
točk za 5. mesto. Zmagovalec pozivne dirke 16
najhitrejših je postal Dejan Petrič, divizije 3 pa
Philipp Mattesrdorfer, a je tudi tu poln izkupiček točk odnesel Cerkničan, saj Avstrijec ni
prijavljen v prvenstvo.
22. maja pa se je kar nekaj tekmovalcev iz
Slovenije odpravilo na dirko za italijansko DP
v AK v bližnjem Gonarsu. Pesti smo lahko stiskali tudi za 3 Komendčane - Grgiča, Igorja
Kerna in Janeza Zgonca. Že po prostih treningih je Zgončeva ekipa Dorjan racing ugotovila,
da se njihovega buggy-ja ponovno lotevajo resne težave na motorju, tako da so se odločili
zaključiti z dirkaškim vikendom. V prvih vožnjah za merjeni trening smo tako spremljali le
še 4 Slovence, od katerih se je najbolje odrezal
kasnejši nesrečnik Kern, ki je že na svojem prvem srečanju s to progo postavil kar 2. čas v
svoji diviziji. V drugem delu uradnih treningov
pa je prav Kern s spektakularnim prevračanjem
poskrbel, da je vsem zbranim ob dirkališču v
Gonarsu za nekaj časa zastal dih, a smo kmalu
izvedeli, da v nasprotju s svojim buggy-jem na
srečo ni utrpel hujših poškodb. Že kmalu po
zdravniškem pregledu ga je zajetna skupina
navijačev in ljubiteljev avtokrosa, ki so si prišli
ogledat dirko iz domovine, z aplavzom pozdravila v svoji sredi. Nekoliko manj od pričakovanj
je pokazal Grgič, ki pa nam je razložil, da je
moral po okvari prvega motorja na pretekli
dirki za EP v Franciji, tokrat nastopiti z rezervnim. Vseeno je bil na
koncu edini slovenski
predstavnik v finalni
vožnji divizije 3, kjer
je pristal na 7. mestu.
Že naslednji vikend
je Grgič odpotoval na
4. dirko za EP, ki jo je
gostil nemški Seelow.
A Marcelu na začetku
sezone sreča ni naklonjena, saj je tudi tokrat
že v zgodnji fazi dirkaškega vikenda končal s svojimi nastopi,
razlog pa je bil v okvaKernu se je huda nesreča pripetila tik pred očmi številnih navijačev
ri elektronike. Upajmo,

da se ga ni prijel »Zgončev sindrom« in da bo
v prihodnje našel formo iz lanske sezone.
Začetek tega meseca pa so v borbe ponovno
krenili vozniki paralelnega relikrosa (PRK),
tokrat premierno na poligonu za karting v Vrtojbi. Spet smo spremljali kar nekaj nekdanjih
in še vedno aktivnih avtokrosistov, med njimi
tudi Kocipra. Tokrat se mu je filmsko izšlo z
dobavo novih gum za asfaltno podlago, tako
da je bilo kmalu jasno, da bo tokrat bistveno
nevarnejši kot v Logatcu. Domneve je potrdil
že kar na kvalifikacijah, ko je s časom 44,43
sekunde postavil dotedanji rekord proge. Le 6
stotink za njim je zaostal generalni zmagovalec
1. letošnje dirke, Petrič. Debelo sekundo za
njima je 3. čas postavil Boštjan Petrovčič, ki se
je v zadnjem času s svojim buggy-jem specializiral samo na PRK.
Divizija 1 je tokrat pripadla Danieleju Traniju, v diviziji 2 pa je bil najuspešnejši ponovno
Zorman. Najhitrejša divizija 3 je postregla s
pričakovanim finalnim obračunom med Kociprom in Petričem, ki je izkoristil izkušnje z
dirk na asfaltnih podlagah in se veselil končne
zmage. Zelo podoben je bil razplet tudi v dirki
za generalno razvrstitev, saj je na prvih petih
mestih vrstni red enak kot v diviziji 3. Petrič si
je s tem praktično že zagotovil naslov prvaka
tako v svoji diviziji kot tudi v generalni razvrstitvi, Kociper pa je po predstavi v Vrtojbi
najresnejši kandidat za vice-prvaka v obeh seštevkih. Vse to seveda ob domnevi, da bo zadnja dirka potekala v običajnih okoliščinah in
brez okvar dirkalnikov glavnih akterjev. Kako
se bo dejansko razpletlo, bomo videli šele konec septembra.
Precej prej pa bomo v akciji ponovno pozdravili avtokrosiste, saj so tuji koledarji dirk
zelo zanimivi. Že prvi julijski vikend se bo
cela četa ljubiteljev tega blatnega športa iz
Komende pa tudi drugih koncev Slovenije podala na 700 km dolgo pot v češko Novo Pako,
kjer bosta med drugimi svoje mesto med najboljšimi dirkači v Evropi tudi letos iskala Grgič
in Kociper. Do zaključka redakcije pa še ni bilo
znano, če je Marcelu uspelo svoj dirkalnik
pripraviti že za dirko teden dni pred tem v
nemškem Cunewaldeju.
Srečo Zupančič
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Kros v Suhadolah

Prijetno toplo vreme je privabilo veliko število
rekreativcev in malo bolj tekmovalno usmerjenih tekačev na tradicionalno Občinsko prvenstvo v krosu. Start in cilj prireditve je bil na
zelenici pred cerkvijo sv. Klemena v centru
Suhadol. Različno dolge proge, glede na starostno kategorijo, so zmogli prav vsi nastopajoči.
Najmlajši (predšolski otroci) so vsi prejeli posebno za ta namen izdelane lesene spominske

medalje. Prvi trije uvrščeni v posameznih
starostnih skupinah pa so prejeli kolajne z
občinskim grbom. Razveseljivo je, da se z
rekreacijskim tekom ukvarja vedno večje
število občanov vseh starostnih kategorij
in tako lepo skrbijo za svoje zdravje.
Razgibana gozdna proga do »mlinčkov«,
kjer se je v potočku možno odžejati, je po
izjavah nastopajočih zelo lepo speljana in
jo radi koristijo za vadbo. Slišati je bilo
tudi nekaj pohval Športnemu društvu Suhadole za dobro organizirano prireditev.
Rezultati - predšolski: 1. Tija Omerzu,
0:00:23; 2. Vita Malus, 0:00:25; 3. Anamarie Štern, 0:00:26; 4. Tilen Zupan, 0:00:28;
5. Nik Sitar, 0:00:30; 6. Ana Juhant, 0:00:35;
7. Sašo Žaga, 0:00:38; 8. Enej Vladovič,
0:00:40; 9. Živa Kodrin, 0:00:52; 10. Anja
Mubi, 0:00:58; ženske 7 do10 let: 1. Katja
Gorta, 00:03:51; 2. Klara Kodrin, 00:05:29; 3.
Maša Žagar, 00:05:28; ženske 11 do 15 let: 1.
Katja Uranič, 03:13:00; ženske 31 do 50 let:
1. Urška Uranič, 00:25:51; ženske nad 50 let:

1. Tatjana Lužar, 00:29:56; moški 7 do 10 let:
1. Gašper Juhant, 00:03:35; 2. Matic Pevc,
00:03:44; moški 11 do 15 let: 1. Andrej Jenko,
00:27:54; moški 16 do 30 let: 1. Marko Florjančič, 00:18:54, 2. Luka Zarnik, 00:19:49, 3.
Andrej Lah, 00:21:06; moški 31 do 50 let: 1.
Franc Malus, 00:19:06, 2. Roman Hudmal,
00:19:37, 3. Branko Nemec, 00:20:40; moški
nad 50 let: 1. Bojan Galin, 00:21:39, 2. Jože
Boroša.
Peter Pibernik

Balinarji DU Komenda

Najboljši na Gorenjskem
Po predlogu, naj bi DU Komenda letos organizirala pokrajinsko prvenstvo balinarskih sekcij
gorenjske regije, so naši na ta predlog kar hitro
pristali, saj je to prvenstvo sovpadalo z 10-letnico obstoja sekcije. Tekmovanje, ki se ga je
udeležilo 15 moških in 8 ženskih ekip, je bilo
24. in 25 maja na društvenem balinišču. Organizatorji so poprijeli za delo in zaupano tekmovanje izpeljali tako, kot znajo samo organizatorji našega društva; brezhibno, korektno in v
splošno zadovoljstvo vseh 166 tekmovalcev iz
16 društev.
Posamezna društva so dosegla naslednje
uvrstitve: 1. mesto-moški – ekipa Komenda I
(20 točk), drugouvrščeni so bili balinarji DU
Žiri (15 točk), tretji pa balinarji iz Predoselj
( 11 točk).
Ženske ekipe pa so se razvrstile: 1. mesto –

ekipa DU Komenda (20 točk),
druge so bile članice iz Kranja
( 15 točk), tretje mesto pa so
osvojile članice ekipe iz Kranja( 11 točk).
Na podlagi seštetih ekipnih
točk po posameznih DU je bilo
jasno, da za dobo enega leta
prevzame v varstvo prehodni
pokal za balinanje, ki ga podeljuje Pokrajinska zveza DU za
Gorenjsko, DU Komenda oziroma njena balinarska sekcija.
Kaj reči na koncu? Naši so se zopet dobro
odrezali kot organizatorji in balinarji; bolje
kot so morda pričakovali sami tekmovalci in
tisti, ki so si to tekmovanje ogledali.

Kolesarjenje po Španiji
Želja vsakega kolesarja je, da osvoji kakšno
pomembno razdaljo ali vrh. Tako smo se tudi
Grilc, prijatelja, Martinjak in Žvelc odločili, da
se podamo v Španijo. To je Jakobova peš pot
(Camino de Santiago). Dolžina poti je 850 km,
s skupno višino 10.800 m. Vsak dan smo prevozili od 90 do 130 km.
Ta pot je bolj priznana, kot pešpot. Zadnje
čase pa se razne skupine odločajo zanjo tudi s
kolesi. Trasa je lepo označena z jakobovo
školjko, ki jo vsak dobi ob pričetku, ko se vpiše. Ob poti smo imeli postanke po mestih;
ogledali smo si znamenitosti krajev. Pot pa je
bila zelo zahtevna, saj smol morali vsak dan
kolesariti, postaviti šotor, zjutraj vse skupaj
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pospraviti in kolesariti naprej. Imeli smo srečo, da smo pot
lahko prevozili brez dežja v ekipi
16 kolesarjev (dva kombija + dva
šoferja). Ko smo se že vračali
proti domu, smo se ustavili tudi v
Lurdu in se zahvalili Mariji za
srečno kolesarjenje in povratek
domov.
Zato, da imamo vso pot posneto s kamero, je zaslužen Martinjak. Tako bomo celotno pot
prikazali tudi v Planinskem domu
v Komendi, datum pa bomo posebej objavili.

Za dobro voljo pa še ta misel: kaj bi bilo, če
bi igrali s kroglami, ki bi bile kot kocke s številkami? Bi pač igrali »človek ne jezi se«, pa
bilo zadovoljstvo zopet popolno!
Tone Ogorevc

Aplenca
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Pravila niso nepotrebna nadloga

Ob spoštovanju pa so kazni odveč
Kljub obilici dela si je vsake toliko časa nujno
vzeti čas tudi za pregled in oceno opravljenega
dela v preteklem obdobju ter narediti primerjavo med zastavljenimi cilji ter rezultati, ki smo
jih uspeli doseči. Služba Medobčinskega inšpektorata in redarstva, skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš,
Moravče in Vodice, s sedežem v Trzinu, prvenstveno deluje s ciljem preventivnega delovanja.
Pri svojem delu pa, tudi na območju občine
Komenda, zaznamo zelo raznovrstne kršitve
predpisov, nad katerimi nadzor izvaja naša
služba. V 2010 so tako najbolj izstopale nepravilnosti s področja cest, s katerimi smo se
ukvarjali v tretjini uvedenih postopkov v Komendi.
Preko celega leta zaznavamo številna onesnaženja cestišč. Ta povzročajo tako kmetje v
času oranja kmetijskih površin, ko le redko
upoštevajo predpisane 4-metrske odmike, v
primeru oranja pravokotno na cestišče oziroma
1-metrski odmik pri oranju vzporedno s cestiščem. Zaradi premajhnih odmikov so kmetje

Oranje v varovalnem pasu občinske ceste
prisiljeni obračati stroje na cesti, s čimer povzročajo še onesnaženja cest. Le-ta so prav v
deževnih obdobjih še posebno nevarna za voznike. Tovrstni posegi tudi povzročajo velike
stroške vzdrževalcu cest in posledično občini,
saj preorana njiva tik do bankine ali včasih še
celo v cestno telo, pomeni poškodbo cestišča,
ki ga je za varnost udeležencev v cestnem
prometu potrebno nujno sanirati. Obenem višji

Onesnaženo cestišče občinske ceste

posevki tik ob cestišču
tudi zmanjšajo vidljivost
in preglednost na cesti.
Onesnaženja cestišč
mnogokrat povzročajo
tudi tovorna vozila, ki
dovažajo in odvažajo
potrebni material z gradbišč. Investitorji oziroma
izvajalci gradbenih del,
kljub visoki zagroženi
kazni, le redko poskrbijo
za čiščenja pnevmatik
ob izvozu z gradbišča na
cesto. Veliko število
prevozov težko naloženih kamionov pa obenem
pomeni tudi hudo obreOvirana preglednost ob občinski cesti zaradi preveč razraščenega
menitev za vse lokalne
rastja tik ob cestišču
ceste, ki praviloma v
večini primerov niso bile
naselja, ampak so tudi potencialna prometna
predvidene za tako velike obremenitve.
nevarnost. Enako velja za lastnike objektov ob
Dodatno delo pa tako vzdrževalcem cest kot
cestah, ki kljub jasno zapisani zahtevi v občinjavne infrastrukture povzroča
skem odloku o cestah, na strehe ne namestijo
tudi neurejeno odvodnjavanje z
snegolovov in žlebov. Po opozorilu pa večina
zasebnih parcel, ki na cestišča
lastnikov zadevo uredi.
in v meteorne kanale odplavljaZaradi pomanjkanja parkirnih površin predjo zemljo in pesek; in jih mašivsem okrog šol in vrtca je tudi v občini Kojo.
menda potreben nadzor zaradi kršenja predpiPoleg onesnaženja cest velja
sov s področja mirujočega prometa. Vozniki
omeniti tudi znatno povečanje
svoja vozila parkirajo tako na avtobusnih ponedovoljenih prekopov na cesti
stajališčih, pločnikih, križiščih ter podobnih
in izvajanja različnih posegov
lokacijah, s čimer ovirajo ostale udeležence v
v varovalnih pasovih občinskih
prometu.
cest brez soglasja
upravljavca. Nedovoljene ali neskladne
gradnje ter odlaganje
različnega materiala
v tem pasu lahko
posledično povzroča oviro v cestnem
prometu. V okviru nadzorovanja teh
aktivnosti zato nadziramo tako
ustreznost pridobljenih upravnih
dovoljenj in soglasij za izvajanje
posegov, kot pridobitev dovoljenja
investitorja. Preverjamo tudi ustreznost zavarovanja del na cesti ali ob
njej, saj je ustrezna prometna signalizacija in ureditev
lahko življenjsko po- Nepravilno parkirana vozila
membna.
Kjer so ceste že tako in težje prevozne, neVeliko pozornosti namenjamo
tudi razraščenosti živih mej in pravilno parkirana vozila ovirajo tudi zimsko
drugega rastlinja ob občinskih službo pri pluženju in posipavanju cest ter
cestah. Lastnike zemljišč ali onemogočajo odvoz komunalnih odpadkov.
upravljavca cest pozivamo, da Vse to povzroča nejevoljo pri občanih. Kar pa
takšne ovire preglednosti sanira- zadeva zapuščena in izrabljena vozila, se je
število le-teh v primerjavi s prejšnjimi leti ta
jo.
Velik problem za varnost v zmanjšalo. Torej lastniki postajajo vedno bolj
cestnem prometu so tudi dotraja- ozaveščeni?!
ni in slabo vzdrževani objekti ob
nadaljevanje v naslednji številki
cestah. Ne kvarijo samo videz
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Maja – zaljubljeni v tujo lastnino
kolesu odpeljal domov kupljene
rože ali kaj drugega, oškodovanec
pa je to moral storiti peš ali pa
prositi koga za pomoč. Neprijetno
za oškodovanca in nesramno od
storilca.
Tudi ta mesec je dvema voznikoma zmanjkalo goriva, pa sta ga
brez plačila natočila kar na bencinskih servisih.
Z vozila v Komendi sta bili
ukradeni registrski tablici, saj jih
je tako lahko sneti iz okvira! Pa je
bilo že kaj napisanega o zavarovanju tablic na vozilo: Samo malo
dobre volje in droben vijak zagreni

Maja po navadi izbruhne ljubezen. V taki ali drugačni obliki. Če se že
vsi ne ljubijo med seboj, pa to čustvo brez sramu izbruhne na plan, ko
gre za tujo lastnino. Tako v maju ni bilo kršitev javnega reda in miru, je
pa bilo kar nekaj dogodkov, ki storilcem niso ravno v čast in kažejo na
vseobči razkroj vrednot in nekakšno »potrebo« po prisvajanju tuje lastnine. Spoštovanje lastnine bi morala biti ena prvih vrednot za kvalitetno sobivanje in zaupanje.
Vlomi
Gostinski objekt je postal tarča vloma 7.maja. Je bila kriva žeja ali pa
morda želja po večjem plenu? Storilec bo to moral temeljito pojasniti
pristojnemu organu.
Podjetja v Industrijski coni v Žejah so prepogosto na »udaru« nepridipravov. Ta mesec so vlomilci obdelali kar dve podjetji. Zgodilo se je
5. in 16. maja. So pa kriminalisti nepovabljenim gostom že na sledi?
Nekoč je bilo tako vprašanje postavljeno nekoliko bolj humorno: »Jim
že dihajo za ovratnik«? Kakorkoli že – menim, da je zaščita lastnine, ki
je prepuščena lastnikom objektov, predvsem v nočnem času bolj slabo,
ali pa sploh ne varovana.

V noči z zadnjega maja na
prvi junij je stavba mrliškima vežicama Komendi
spet ostala brez žlebov.
Kronisti temu rečejo kraja,
policisti pa napišejo ovadbo zaradi nje… Jaz pa
dodajam, da je to že druga
na teh vežicah v zelo kratkem času. Sprašujem pa
se, ali bi morda »plastični
žlebovi« zdržali?
A. Ž.

Tatvine
No, težko je daleč pešačiti, so mislili »sovražniki zdrave peš hoje« in
verjetno so zato menjala lastnike kar tri kolesa. Brez vprašanja, neprostovoljno. Tako sta bili izpred Osnovne šole v Komendi ukradeni kolesi 6. in 18.maja. Izpred vrtnarije v Mostah si je nekdo na ukradenem
Ni te med nami,
a vendar vedno si z nami.

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

življenje nepridipravu pri takem opravilu. Pa pravo mesto na tablici je
treba poiskati.
Bogve, kdo si gradi novo hišo, pa mu je zmanjkalo nekaj materiala.
Zato je /verjetno/ z gradbišča v IC v Žejah ukradel gradbene elemente,
ki jih je nujno rabil.

MAJDA
LAH
s Klanca
Zahvaljujemo se vsem, ki se je spominjate in ji prinašate cvetje in
sveče na njen prerani grob.
Še enkrat iskrena hvala.
Vsi njeni
Klanec, junij 2011

Odšli so
Matjaž Leskovšek, rojen 4. 7. 1937, Mlaka 24a, star 73 let

Kršitev javnega reda in miru tokrat policijske statistike niso zabeležile.
Zgodilo pa se je nekaj, o čemer že dolgo časa ni bilo več potrebno
opozarjati. 20. maja so na šolski poti psi brez povodca ogrožali mimoidoče. Saj je strašljivo srečati kosmato mrcino, ki prosto teka naokoli!
Lastniku je bila izrečena globa! Morda bo v bodoče le premislil, ali
je cenejši povodec za psa ali pa plačevati globo in imeti slabo vest pred
človekom, ki bi ga morda pes popadel.
Prometne nesreče
K sreči se je 19. maja zgodila samo ena na Križu. Vzrok: nepravilni
premik vozila. Uboga pločevina in povzročitelj!
Tone Ogorevc

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: Marjan Žnidar(VEM), Boštjan Peršin(SD), Anton Pogačar (N.Si), Marija Špehonja (LNO), Katja Tabernik (TRN), Damir Salajko (SDS) in Vesna Živadinov Štebe
(LDS). Člani uredništva: Viktorija Drolec, Vera Kepic, Tone Ogorevc, Jože Pavlič, Katarina Pavlinič, Tanja Sušnik, dr. Marko Žerovnik, Katja Tabernik... Priprava za tisk in tisk:
BOLD. Naklada: 1950 izvodov. Izhaja enkrat mesečno, vsa gospodinjstva v občini pa ga dobijo brezplačno.

Aplenca na spletu:
www.komenda.si
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Aplenca-Glasilo občine Komenda, leto 20, številka 7, bo izšla
29. julija 2011. Gradivo za objavo oddajte do četrtka,
14. julija 2011.

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

3.
Domžalska cesta,
Qlandia – Kamnik.
Vabljeni v novo
poslovalnico.

nova poslovalnica

Pridite in nas
preizkusite!
Ob obisku nakupovalnega centra se ustavite še pri nas.
Obljubljamo praktičen in priročen bančni servis in niz
otvoritvenih ugodnosti, ki čakajo vse, ki boste pri nas
odprli račun, najeli kredit ali vezali sredstva. Zelo odprti
smo – med tednom od 8. do 19. ure, od 8. do 12.30 ure
pa tudi ob sobotah.
Vabljeni!

KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, Z.O.O.
Slovenska cesta 2,
4207 Cerklje na Gorenjskem
Tel.: 04/252 90 10
info@kzcerklje.si

CERKLJE, Slovenska cesta 2, tel.: 04/252 90 20
ŠENČUR, Kranjska cesta 2, tel.: 04/251 91 40
VOKLO, Voklo 98, tel.: 04/251 91 41
KOMENDA, Zadružna cesta 2, tel.: 01/834 56 80
MORAVČE, Vegova ulica 7, tel.: 01/834 56 84

Delo na polju in vrtu je v polnem teku,
zato vam po ugodnih cenah nudimo bogat izbor
semenskih vrečk vrtnin, zemljo, korita
in sadike za nasajanje ter še mnogo drugega.
Novost v Kmetijski zadrugi Cerklje je
PRENOVLJENA TRGOVINA V VOKLEM. V mesecu juniju
in juliju vam še posebej ponujamo ugodne nakupe v vseh
naših poslovalnicah. Za vsakega se bo našlo kaj.
V tokratni akcijski ponudbi bomo imeli razna škropiva in krmila,
artikle podjetja Scala za boljše delo v hlevu, Mineral za vzdrževanje
kondicije rastlin in nekaj iz gradbeništva.

IZ NAŠEGA PROGRAMA:
PROGRAM ZA KMETIJSTVO
● Odkup in prodaja mleka ● Odkup in prodaja živine
● Odkup in prodaja poljščin ● Krmila ● Gnojila ● Kmetijska
semena ● Program za varstvo rastlin ● Več vrst
profesionalnih čistil za mlekovode in sredstev za odpravljanje
težav pri živalih iz proste prodaje.
PROGRAM ZA DOM IN VRT
Sadike ● Lončnice ● Gnojila ● Program za varstvo rastlin
● Orodje za dom in vrt ● Hrana in oprema za male živali
● Gradbeni program ● Program za ekološko vrtnarjenje
● Program zdrave domače hrane s slovenskih kmetij (domači
rezanci, keksi, vino, jabolka ...)
●

NAPOVEDNIK
dogajanj v juniju in juliju
Kresovanje na Klancu – Organizirajo ga 24. junija pri Brunarici ob
Mlinarjevem jezu ob 19. uri člani Društva SAK (skupina aktivnih
Klančanov). Vabijo na golaž in pijačo ob dobri glasbi.
Praznovanje dneva državnosti – Tradicionalno praznovanje ob
Dnevu državnosti, ki ga vsako leto pripravi na parkirišču za občino
(če bo slabo vreme pa v dvorani kulturnega doma) Društvo kulturnih umetnikov Kaj Ti Mar v Komendi, bo v petek, 24. junija, ob
19.30.
Vabilo na kresovanje – V Cono B v Žejah vabijo v petek, 24. junija,
SDS, SLS, N.Si, Lista VEM – Vsem enake možnosti Komenda in LNO.
Po govoru in kulturnem programu bodo ob glasbi postregli s hrano in
pijačo. Začetek ob 20.30.
Ribiški piknik – Turistično društvo Komenda ga z Ribiško družino
Bistrica organizira pri bajerju na Križu soboto, 2. julija, od 11. ure
naprej. Povabljeni na veselo druženje ob hrani, pijači na družabne igre.

Na Plitvička jezera – Izletniška sekcija Društva upokojencev organizira izlet na Plitvička jezera. Odhod 4. julija ob 5.30 iz Komende.
Interesenti se lahko prijavite kot običajno za izlete.
S kolesi na pot - Kolesarska sekcija 7. julija vabi na pot s kolesi: Moste
– Križ – Komenda – Preddvor - Komenda. Odhod ob 8. uri izpred bivše
trgovine Scorpio.
Kasaška prireditev – Konjeniški klub Komenda organizira kasaško
prireditev na hipodromu v Komendi v nedeljo, 10. julija. Začete ob
14.30.

Po drugi poti – S kolesi po prav tako zanimivi poti pa se lahko podate
tudi 21. julija, ko sekcija organizira izlet: Moste (bivši Scorpio) – Volčji
Potok – Radomlje – Mengeš – Skaručna – Moste – Kamnik. Odhod
izpred bivše trgovine Scorpio v Mostah ob 7.50.

Aplenca

Glasilo občine Komenda 6/2011

Nagradna križanka
Glasilu občine Komenda, številka 5-2011:

PLANINSKI DOM
PD KOMENDA

1. nagrada – izdelki v vrednosti 35€ – IVANA GAŠPERLIN, URHOVA 8, 1218 KOMENDA
2. nagrada – izdelki vrednosti 25€ – BARBARA ŠTRICELJ, MOSTE 87, 1218 KOMENDA
3. nagrada – izdelki v vrednosti 15€ – MARIJA GRAD, GLAVARJEVA CESTA 22 A, 1218 KOMENDA
4. nagrada – izdelki v vrednosti 10€ – ERNA SRŠEN, GMAJNICA
114, 1218 KOMENDA
5. nagrada – izdelki v vrednosti 10€ – VERONIKA JENC, KLANEC
6 A, 1218 KOMENDA

Odprto vsak dan
Vsak dan malice, kosila, jedi po naročilu
Ob nedeljah popoldne pa živa glasba celo poletje
Nagrade:
1. nagrada: kosilo za 4 osebe
2. nagrada: kosilo za 2 osebi
3. nagrada: kosilo za 1 osebo
4. in 5. nagrada: malica
V Planinskem domu Planinskega društva Komenda na Podborštu ste
vsak dan in vse dneve v tednu zaželeni. Zjutraj vas čaka jutranja kava,
dopoldne malica, opoldne kosilo, jedi po naročilu,… Ob nedeljah prijeten izlet, sprehod, druženje s prijatelji, znanci ob živi glasbi.
Planinski dom na Podborštu.
Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo
REŠITEV GESLA) pošljite na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda
DO VKLJUČNO 14. julija. Na kuverto napišite: ime, priimek, naslov in pripišite Nagradna
križanka.
Nagrajenci križanke Bolus - Ferjuc Cvetka
s.p., Gmajnica 124, 1218 Komenda v Aplenci,

Čestitamo! Nagrade lahko uveljavijo nagrajenci na podlagi potrdila, ki
ga bodo dobili po pošti, in osebnega dokumenta pri Bolus - Ferjuc
Cvetka s.p., Gmajnica 124, 1218 Komenda

RAČUNOVODSKE STORITVE
za družbe, s.p. in društva

PRVI MESEC BREZPLAČNO
MIBOS d.o.o.

e-mail: mibos@volja.net
tel: 01/83 14 515, GSM: 031 305 451
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član skupine belaplus
Ljubljanska 3c, Kamnik
01/839-47-97
brezplačna dostava po vsej Sloveniji
akcija velja do 15.5.2011 oz. do razprodaje zalog
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