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Novi prostori za sto učencev
Šola v Mostah je dobila še »vzhodni prizidek«
Pred dobrim letom, ob koncu šolskega leta in na začetku
lanskih šolskih počitnic se je pri šoli v Mostah začela
gradnja tako imenovanega »vzhodnega prizidka«. Tudi
nad to gradnjo je, tako kot v prejšnjih mandatih občinskih
svetov, nad šolskimi prostori in prostori za varstvo najmlajših v vrtcu skrbel takratni podžupan Mirko Kepic. Ob
dokončanju projekta izgradnje vzhodnega prizidka je
povedal:
»Ideja, da bi k zahodnemu zgradili še vzhodni prizidek, je bila
daljša, domala od odprtja zahodnega prizidka, sklep o začetku gradnje pa smo sprejeli v prejšnjem mandatu. Danes, po dobrem letu
dni od začetka gradnje, sem ob zadovoljstvu otrok, učiteljic in vod-

Bernarda Hozjan, vodja enote Moste: »To je velika pridobitev.
Imamo lepo razdelilno kuhinjo in veliko knjižnico. V tem prizidku je
prostora za 100 otrok, vseh v šoli v Mostah pa je 275.«
Župan Tomaž Drolec: »Vesel sem, da smo uresničili naše obljube in
poskrbeli za predšolske in šolske otroke. To je sad načrtovanja, čeprav
nekateri mislijo, da ne načrtujemo. Na žalost za prihodnje leto tega ne
morem reči. Šola Komenda Moste z varstvenim programom zaposluje
120 ljudi in ima na skrbi 900 otrok. Posebej pa se zahvaljujem bivšemu
podžupanu Mirku Kepicu, ki je v praksi potrjeval tisto pravo sodelovanje med občino in šolo.«
Andrej Žalar
stva šole ter že nekaterih krajanov tudi osebno ponosen, da nam je projekt uspel. Skupaj z občino in šolo smo si prizadevali za te prostore in
za varstvo. Žal pa ob tem, kar se sedaj dogaja, ne vem kako bo prihodnje
leto z vpisom v vrtec. Tovrstna izgradnja ni peka kruha, ki je v pol ure
zažgan ali pa surov. Novi prizidek meri 723 kvadratnih metrov s prostori in za šolski program za sto otrok.«
Mira Rek, ponovno imenovana za ravnateljico Osnovne šole Komenda Moste: »Vse učilnice so sodobno urejene. Vesela sem, da imamo
ta hip zadeve glede varstva in vzgoje otrok urejene. Velika prostorska
stiska pa bo prihodnje leto. Šola Komenda Moste ima sedaj 24 oddelkov,
vrtec, ki prihodnje leto potrebuje še vsaj štiri oddelke, pa jih ima sedaj
18.«

VABILO
Spoštovane občanke in občani!
Lepo povabljeni na uradno odprtje prizidka
k osnovni šoli Moste
v sredo, 12. oktobra, ob 17. uri pred šolo v Mostah.
Župan Tomaž Drolec
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Župan Tomaž Drolec

Se škodo sploh še
lahko popravi?
Zahteve in reševanje programa – Pretveza in velika škoda –
Prelomljene obljube – Zgovorni plakati s figo – Več rušiteljev
kot graditeljev
Spoštovani gospod župan. Letošnje poletje,
posebno zadnji mesec, je bilo v skoraj trinajstletni zgodovini občine, v kateri ste župan od začetka, nekako nenavadno. Bilo je
takšno, kakršnega doslej ob vseh razvojnih
dosežkih, ciljih, željah in tudi težavah, nismo bili vajeni. Kaj bi rekli občanom, volivcem?
»To kar se je dogajalo zadnji mesec v naši
občini, je bilo osebno zame in za moje bližnje,
milo rečeno neprijetno. Da so mediji s pomočjo
mojih nasprotnikov, sedaj jih lahko tako imenujem, sposobni s polresnicami in neresnicami
človeka dobesedno linčati, si je, dokler tega
osebno ne doživiš, težko predstavljati. Toda,
ker sem prepričan, da sem v vlogi župana do
danes za Občino izključno delal le dobro, bom
to prenesel brez večjih posledic, kar pa na žalost ne morem reči za Občino.«

Zahteve in reševanje programa
Na kabelski televiziji, ki je prenašala novinarsko konferenco, na kateri so bili številni mediji, ste pojasnili zloglasni primer o
16.000 evrih. Bi morda ob kopici izsekov, ki
smo jim bili priča zaradi nepovezanih medijskih vprašanj, še enkrat povedali, tisto,
bistveno, kar je že v osnovi na sestanku pred
meseci in tudi tokrat na novinarski konferenci, izzvenelo morda kot malce zamegljena
verodostojnost.
»Naj še enkrat, čeprav je bilo že predvajano
ali napisano in prebrano, navedem obrazložitev
glede plačila odškodnine v višini 16.000 EUR.
Res je, v medijih je bilo predstavljeno, kot da
sem na sestanku z nekaj svetniki izjavil, da
sem podkupoval uradne osebe. To pa še ni bilo
dovolj. Kasneje, ko sem dobil priložnost, da
zadevo razložim, je bila novinarska interpretacija, da sem izjavo spremenil. To pa je čista
manipulacija.
Dejstva, ki so podkrepljena z dokumenti,
so:
Upravni organ, pristojen za izdajo gradbenega dovoljenja, je denacionalizacijske upravičence zaprosil za opredelitev glede izdaje
gradbenega dovoljenja za gradnjo stanovanjsko-poslovnega objekta v centru Komende. Ti
so septembra 2008 na UE Kamnik dali dopis, v
katerem so zapisali, da glede na njihov zahtevek za vračilo zemljišča v centru Komende v
naravi, NASPROTUJEJO izdaji gradbenega
dovoljenja. Poslali pa so tudi dopis, kjer so
podali možnost za dogovor z investitorjem.

Upam, da se večina še spomni, kakšna velika
želja in zahteva občank, občanov, političnih
strank in list je bil na Občinsko upravo oziroma
name osebno, da bi v Komendi končno dobili
sodoben trgovinski center in kako zapleteni in
dolgotrajni postopki so bili potrebni, da bi trgovino končno dobili.
● Preseliti je bilo potrebno štiri družine iz
obstoječega objekta;
● Odkupiti je bilo treba omenjeni objekt in
zemljišče;
● Preseliti je bilo treba hleve Konjeniškega
kluba Komenda in
● Nogometnega kluba Komenda.
V takšnem položaju in možnostih za izgradnjo trgovine je bila moja naloga, da poskušam
v vlogi posrednika med investitorjem, vsemi
strankami v postopku in lokalno skupnostjo
povleči poteze, da se bodo postopki premaknili z mrtve točke. In ker je bil eden izmed zadnjih
pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja
strinjanje denacionalizacijskih upravičencev z
odločbo Upravne enote, sem se z njimi pogodil, da jim doplačam tiste kvadratne metre zemljišča, ki so v vseh predhodnih postopkih po
njihovem mnenju izgubili.
Dokaz, da je bila zahteva tako urejena, je bil
tudi kasnejši umik zahtevka za vrnitev v naravi.
Na podlagi overjenega dokumenta »Umik zahtevka za vračilo v naravi…« je namreč upravni
organ končno izdal gradbeno dovoljenje.«

Pretveza in velika škoda za programe
Poznamo izrek, da nekdo (z)meša jabolka
in hruške. Mislim, da se je tokrat zgodilo
nekaj podobnega. Govora je bilo o centru za
trgovino, padel pa je začetek izvajanja
Medgeneracijskega središča s kar štirimi
vsebinskimi programi,
»Res je, izkazalo se je (na žalost), da je bil
ves medijski linč, le dimna zavesa (pretveza),
ki je zameglila veliko večjo škodo za našo
Občino:
PADEL JE PROJEKT IZGRADNJE
MEDGENERACIJSKEGA
SREDIŠČA,
kar pa mediji ali niso hoteli opozoriti ali jim
enostavno z naše strani nismo znali predstaviti
ogromne finančne škode.
Da ne govorim o drugih posledicah:
● Onemogočena je kvalitetna in predvsem
izredno humana skrb za starejše (če bomo
imeli srečo, bomo vsi enkrat stari in bomo
potrebovali pomoč).
Posledice nesprejetja pogojev, ki jih je zah-

tevala ena od bank, za sicer že odobren kredit,
so bile, da je projekt, v katerega je občina že
vložila preko 700.000 evrov, padel v vodo.
Naj ponovno poudarim, da sta se s tem
Centrom vsaj zadnja dva mandata (8 let), tako
Občina kakor tudi Občinski svet s svojim programom, ukvarjala v popolnem soglasju. Prejšnja dva Občinska sveta sta potrdila vse, kar je
bilo potrebno:
● za izbor projektanta,
● potrdila sta vse sklepe za ustanovitev Zavoda, ki je kasneje preko razpisa tudi pridobil partnerja za izgradnjo Centra,
● še pred tem pa je Zavod pridobil koncesijo za oskrbo in nego 52 starejših oseb.
Usklajeni smo bili tudi glede programa, ki bi
bil pod isto streho in s katerim bi z eno potezo
rešili zadrego z zdravniki, ki ne morejo izvajati programa v sedanjih prostorih. Prav tako bi
rešili prostorski problem za izvajanje fizioterapije. Rešili bi vsaj za 3 do 4 leta tudi prostore
za nove oddelke vrtca in seveda Dom za stare.
V osrednjem delu bi pridobili večnamenske
prostore, ki bi jih uporabljali vsi tisti, ki sodelujejo v programih, ki jih organizira Medgeneracijsko društvo. Veljal je tudi dogovor, da bi
se oddajali prostori tudi za izobraževanje (kadra) za delo v domovih 4. generacije. Poleg
naštetega bi prostore lahko koristila še razna
društva, ki se sedaj pri izvajanju svojih dejavnosti gnetejo na Glavarjevi 104 in motijo drug
drugega.
Skratka, v tem Centru bi bili programi, ki
smo jih v strategiji razvoja občine Komenda
načrtovali vsaj 8 let; in to skupaj z vsemi društvi, z vsemi strankami. In januarja lani smo
med drugim že pridobili tudi gradbeno dovoljenje.«

Prelomljene volilne obljube
Znano je tudi, da je bil takšen program
podprt in zapisan tudi v programih strank
in list pred lanskimi volitvami kandidatov
za ta občinski mandat.
»Točno. In če bi svetniki, izvoljeni na zadnjih volitvah, nadaljevali delo svojih predhodnikov ter držali besedo, ki so jo dali občanom
oziroma volivcem pred letom dni, da so bili
izvoljeni v Občinski svet, bi bila danes stavba
že pod streho. Tako pa so prelomili obljube, ki
so jih dali.
Pred meseci NISO potrdili zahteve ene od
bank, ki je pogojevala dokapitalizacijo naše
skupne družbe z milijon dve sto šestdeset tisoč
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evri, kar bi bil celoten prispevek Občine v 15
letih, ko bi bil kredit odplačan, stavba pa v
100-odstotni lasti Občine. Ta ponudba je bila
odlična, saj je bila izpogajana nizka (ugodna)
obrestna mera, s katero bi v 15 letih prihranili
kar okroglo milijon evrov v primerjavi s ponudbami ostalih bank.
Svetniki so to ugodno možnost zavrnili, čeprav občinski proračun zato ne bi bil prav nič
okrnjen; financiranje pa bi bilo namreč zagotovljeno prek podjetja PCK, ki je v 100-odstotni
lasti Občine.
Druga banka, ki nam je odobrila kredit, ni
zahtevala dokapitalizacije, marveč le jamstvo
Občine. Občina bi namreč jamčila, če Zavod v
posameznem primeru z najemninami (vrtec,
dom za stare, zdravnik, fizioterapevtke, gostinec in ostali najemniki prostorov v zgradbi) ne
bi zbral zadosti denarja za plačilo obroka, letega poravna Občina iz proračuna. Pomembno
pri tem pa je, da denarja ZA ODPLAČEVANJE
KREDITA ne bi zmanjkalo, če bi redno vsi
plačevali najemnine, ki so že bile sklenjene z
vsemi potencialnimi uporabniki. V najslabšem
primeru, če prostori ne bi bili v celoti oddani,
ali če kdo ne bi mogel plačevati najemnine, bi
na Občino padla maksimalna letna obremenitev od 200.000 do 250.000 evrov. To pa je
strošek, ki bi ga Občina Komenda zlahka prenesla, saj del teh sredstev že sedaj namenjamo
za že zgoraj omenjene socialne programe.«

Zgovorni plakati s figo
Po vsem tem bi se marsikdo vprašal, zakaj
da tega izjemno vsebinsko enkratnega programa, ki se toliko časa oblikoval s pomočjo tako
domačih, kot tudi tujih strokovnjakov, svetniki
niso potrdili.
»To je nedvomno lahko tudi vprašanje občanov, kaj se je zgodilo z leto dni starimi oblju-
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bami, ko so se s plakatov ali iz zgibank smehljali obrazi in med drugim zagotavljali, kaj
vse bodo oni in njihove stranke naredile zanje.
Niti enega ni bilo, ki v svojem programu ne bi
omenil tudi skrbi za stare.
Edini razlog za rušenje tega projekta, ki ga
bodo svetniki povedali v svoj zagovor, je, da
Občino obvarujejo od prezadolženosti. To pa
je popolna dezinformacija in grdo, sprenevedavo izgovarjanje, saj hočejo pokazati na denar, ki smo ga dobili iz podjetja PCK kot posojilo, čeprav smo s podpisom Predpogodbe o
kupoprodaji poslovnih deležev v družbi PCK
d.o.o. ta sredstva preoblikovali v kupnino, kar
bomo ustrezno prikazali tudi v občinskem
proračunu za leto 2012.«

Pravi razlog: Več rušiteljev kot graditeljev
Torej je po vaše pravi razlog za sedanje
dogajanje drugačen?
»Saj se ve. Vzrok za nasprotovanje vsemu,
kar župan predlaga, je čisto drugje. Gre za
maščevanje (tistih) poražencev na lanskih volitvah, ki so si za cilj zadali, da se onemogoči
župana pri slehernem projektu. Zato so posvetili ves svoj čas nagovarjanju svetnikov osebno
proti meni; kar jim je do neke mere tudi uspelo.
Vsakdo ve, da je zelo težko nekaj postaviti
ali zgraditi. Zelo lahko pa je porušiti. Žal imamo v tem mandatu v svetu več rušiteljev kot
graditeljev.
Na zadnjem kolegiju, ki sem ga sklical, da bi
mi predstavniki svetniških skupin predstavili
njihov pogled za naprej, sem slišal samo predloge, ki so bodisi trenutno neizvedljivi zaradi
prostorskih aktov ali pa neizvedljivi zaradi
pomanjkanja sredstev za financiranje oziroma oblikovanje le-teh.

Nihče ni v svojih predlogih omenil starejših,
da o posledicah njihovega predloga o selitvi
centralnega vrtca v celoti v Komendo, niti ne
pomislim. Uravnotežena porazdeljenost šolskih in predšolskih objektov med Mostami in
Komendo je lahko le ob pozornem načrtovanju
in ob velikem posluhu za pravičnost postavitve
infrastrukture glede šolske in predšolske vzgoje, kakršno smo imeli do sedaj in za kakršno
infrastrukturo smo se dogovorili pred 13. leti.
Vse to so novi izvoljenci v svojih predlogih
popolnoma zavrgli, izpustili ali pozabili.«

Se škodo sploh še lahko popravi?
»Naj za konec še dodam:
Ko sem pred meseci na predlog enega od
svetnikov dejal, da nisem za prodajo celotnega
projekta Medgeneracijskega centra, sem danes,
po vsem kar nam je padlo v vodo, zelo za; ko
bi se le našel kdo, ki bi ta projekt speljal do
konca. Četudi smo kot Občina samo najemniki
določenih prostorov. Vendar se bojim, da bo
takšno ponudbo zelo težko dobiti.
Če torej povzamem:
● Izgubili smo 4 oddelke vrtca.
● Izgubili smo dom za stare.
● Izgubili smo prostore za zdravnike in
fizioterapijo.
● Izgubili smo Zavod, ki bi poleg varstva
starih opravljal še dnevno varstvo, pomoč na domu in vrsto drugih dejavnosti.
● Izgubili smo prostore v katerih bi uresničevali programe namenjene vsem generacijam.
● Izgubili smo tudi okrog 30 potencialnih
delovnih mest za domačine.
IZGUBILI SMO ZAUPANJE!«
A. Žalar
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Pojasnilo o centru Komende
Leta 2004 je trgovsko podjetje Vele, danes TUŠ,
zaprlo trgovino v centru Komende. Privatno
podjetje IGRM, d.o.o. v lasti Miha Matlievskega
se je odločilo zgraditi večnamenski objekt v
centru Komende, v katerem bi svoj prostor dobilo podjetje Mercator, d.o.o.. IGRM je odkupilo zemljišča od Konjeniškega kluba Komenda
in Občin e Komenda. Občina je izvršila prodajo
preko pogodbe, s katero je bilo dogovorjeno, da
se s kupnino plača gradnja novih hlevov za
Konjeniški klub Komenda, saj je bilo potrebno
stare hleve porušiti, da se na tem prostoru lahko
gradi poslovno – stanovanjski objekt z lokali in
trgovino. Ostanek denarja, ki pa ga je okoli
505.000 €, naj bi se poračunal s kvadratnimi
metri stanovanj v tej stavbi po dogovorjeni ceni
1.500€/m2. Za zemljišča je občina dosegla ceno
140€/m2, kar je bila ugodna cena.
Na prostoru, kjer se je načrtovala gradnja, je
istočasno potekala tudi denacionalizacija. Težave pri pridobivanju gradbenega dovoljenja
so se kopičile druga za drugo, vendar so se v
približno dveh letih rešile; razen denacionalizacije. Podjetje IGRM, d.o.o. je v dolgotrajnem
obdobju zašlo v finančne težave in ni našlo
poti za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je
bilo povezano s soglasji denacionalizacijskih
upravičencev. Ker je bil pritisk javnosti na občino in s tem osebno name, sem se sam pogodil
z denacionalizacijskimi upravičenci in jim izplačal denar, ki bi morali dobiti od države. Ker
poznam postopke, kako počasi potekajo, zame
ni bilo dileme, ali je čas, ki bi nas ločil od trgovine, vreden 16.000€ in sem se odločil, da dam
lastna sredstva in s tem omogočim gradnjo trgovskega centra.
Pridobil sem soglasja oz. so denacionalizacijski upravičenci podali Umik zahtevka za
vračilo v naravi za zemljišča v centru Komende, investitor (podjetje IGRM, d.o.o.) pa pravnomočno gradbeno dovoljenje. Toda banka ni
bila več pripravljena financirati IGRM-ja in
firma je šla proti stečaju. Ker je stečaj grozil,
da se bo gradnja oddaljila, smo skupaj poiskali

OBČINA KOMENDA
ŽUPAN

VABILO
Skladno s 60. členom
Statuta Občine Komenda
(Uradne objave Glasila občine Komenda
št. 2/2009 – UPB1)

vas vabim na
zbor občanov

novega investitorja. Branko Plešinac, ki je bil
že od vsega začetka vez med podjetjem IGRM,
d.o.o. in podjetjem Mercator d.o.o., je poznal
celotno situacijo in tako prevzel projekt ter
odkupil od podjetja IGRM, d.o.o. vse v vezi
centra Komende. Preko notarske pogodbe je
prevzel poleg zemljišč, projektne dokumentacije, tudi obveznosti do Konjeniškega kluba
Komenda in Občine Komenda.
Kredit za odkup projekta je Branko Plešinac,
ki je samo za ta primer ustanovil podjetje Hades – trgovina, d.o.o., dobil na Gorenjski banki.
Gorenjska banka je poleg jamstva, ki ga je dobila firma Hades trgovina, d.o.o., zahtevala še
jamstvo občine do višine 1.500.000€ in kasneje, ob povišanju kredita še 500.000€.
Ker sem poznal pogodbo za izgradnjo centra
Komende med investitorjem Hades trgovina,
d.o.o. in izvajalcem Tehnik Škofja Loka, ki je
vsebovala gradnjo na ključ, tudi to, da se izvajalec (Tehnik) za opravljena dela izplačuje samo do 2/3, 1/3 pa se poplača s stanovanji v
kompleksu, sem bil prepričan, da do nepopla-

čila banke ne more priti. Zato sem tudi, v prepričanju o netveganosti za občino, podpisal
izjavo o pristopu h garanciji vračanja dolga.
Poleg tega, sem čutil tudi moralno obveznost
do novega investitorja in lastnika kompleksa
»Centra Komende«, ker je rešil tudi naših
505.000€ v podjetju IGRM, d.o.o., da niso šli v
stečajno maso, kar bi bilo gotovo slabo za nas.
Naj pripomnim, da sem vseskozi sodeloval
pri izgradnji centra Komende zato, ker v Komendi, kamor gravitira še 8 vasi, že od leta
2004 nimamo trgovine. Pritisk ljudi je bil neobičajno velik in od mene so to tudi pričakovali.
Trenutno je stanje na gradbišču po mojem vedenju takšno, da podjetje Hades trgovina,
d.o.o. prodaja podjetju Tehnik Škofja Loka
celoten projekt.
S tem bodo tudi obveznosti Občine Komenda do Gorenjske banke ugasnile. Naj pripomnim tudi to, da so vse urejali pravniki na
Gorenjski banki in notar.
Tomaž Drolec,
župan Občine Komenda

Vasi Moste, Suhadole, Žeje

Predlagam naslednji DNEVNI RED:

v sredo, dne 12. oktobra 2011,
ob 18.30 uri,
v telovadnici šole v Mostah.
***
Vasi Breg, Gmajnica,Gora, Klanec,
Komenda, Komendska Dobrava, Mlaka,
Nasovče, Podboršt, Potok,

v četrtek, dne 13. oktobra
2011, ob 19.00 uri,
v dvorani Kulturnega doma
Komenda.
***
Vasi Križ

v petek, dne 14. oktobra 2011,
ob 19.00 uri,
v Domu krajanov Antona
Breznika na Križu.

1.Reševanje problematike, nastale
zaradi ustavitve projekta »Medgeneracijsko središče Komenda«
(otroško varstvo, zdravstvo,
domska oskrba starejših).
2.Razno.
Prosimo, da se zbora krajanov udeležite
v čim večjem številu!
Šifra: 032-0013/2011-1, 032-0013/2011-2,
032-0013/2011-3
Datum: 26.9.2011
Tomaž Drolec
župan
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IZJAVA ZA JAVNOST:

»Do medgeneracijskega središča po drugi poti«
Danes (4. avgusta, 7. seja občinskega sveta – op.
p.) bo na dnevnem redu občinskega sveta občine
Komenda gradnja Medgeneracijskega središča,
za gradnjo katerega naj bi občina dala poroštva
za najem kredita v višini 8,3 milijona evrov.
Svetniki NSi, SDS, SLS in VEM podpiramo izgradnjo omenjenega središča, saj razumemo potrebe starostnikov, staršev malčkov in zdravstva,
vendar je financiranja projekta, kot ga predlaga
župan Tomaž Drolec, v nasprotju s sprejetimi
sklepi občinskega nadzornega odbora.
Pred dnevi je občinski nadzorni odbor objavil končno poročilo nadzora zaključnega računa občine Komenda za leto 2009. Pri nadzoru
so bile ugotovljene nepravilnosti pri izkazovanju prihodkov (posojilo Poslovne cone Komenda d.o.o občini Komenda). Ključen in za
današnjo sejo občinskega sveta pomemben je
sklep, »da občina Komenda nadaljnjih aktivnosti v zvezi z najemanjem novih posojil, kjer
bi bila neposredno ali posredno udeležena, ne
sme izvajati, dokler ne uredi z Ministrstvom za
finance stanje posojila Poslovne cone Komenda d.o.o.« Posojilo Poslovne cone Komenda
d.o.o. občini Komenda na Ministrstvu za finance še do danes ni bilo urejeno. Zagotavljanje poroštva za najem 8,3 milijonskega kredita
za gradnjo medgeneracijskega središča je posredna aktivnost, zato bi glasovanje za poroštvo

pomenilo očitno nespoštovanje sklepov nadzornega odbora. Zakon o lokalni samoupravi v
32. členu županu in občinski svetnikom nalaga,
da so dolžni »obravnavati poročilo nadzornega odbora ter upoštevati njegova priporočila
in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi.«
Naš glas proti županovim sklepom ni glas
proti Medgeneracijskemu središču, ampak
proti nezakonitemu delovanju. Odločno zavračamo namigovanja najvišjega vodstva
občine o politični motiviranosti naše odločitve. Zagotoviti želimo le finančno vzdržnost
delovanja občine. Pri nekaj več kot 5 milijonskem proračunu, sta več kot 2 milijonski
občinski dolg in 15 milijonski dolg Poslovne
cone Komenda d.o.o., ki je v 100% občinski
lastni, veliko breme. Občina Komenda je ena
izmed bolj zadolženih občin, zato moramo
biti v skrbi za našo prihodnost izjemno previdni pri vsakršnem dodatnem zadolževanju.
Pri tem vsem tem se ne moremo izogniti
dejstvu, da nam še do danes niso bili predloženi ustrezni finančni izračuni o predvidenem
poslovanju podjetja MCKOM, d.o.o., ki bo
upravljalo z medgeneracijski središčem. Na
sestanku vodstev OO SDS in OO SLS z županom v mesecu juniju, je bilo s strani slednjega
rečeno, da takšni izračuni niso možni, da pa

bo poslovanje vsekakor pozitivno, medtem ko
le mesec dni kasneje, v zadnji številki Aplence
že lahko beremo županove izjave o predvideni
letni izgubi v višini do 250.000 eur. Tovrstne
izjave vzbujajo tudi dvom v tekoče in normalno poslovanje medgeneracijskega središča,
kar bi še dodatno obremenilo občinski proračun.
Županu predlagamo, da zaradi vseh nejasnosti
in težav v zvezi s financiranjem projekta
točko dnevnega reda o medgeneracijskem
središču umakne z dnevnega reda. Ko bodo
uresničeni sklepi občinskega nadzornega odbora in ko bo župan občinskemu svetu predložil do občinskega proračuna prijaznejšo
finančno konstrukcijo gradnje medgeneracijskega središča, bomo z veseljem glasovali
za.
Svetniške skupine:
NSi: Danica Zmrzlikar, Klara Berlec
SLS: Vid Koritnik, Matija Zadrgal
SDS: Aleš Marinko, Pavel Šmid
VEM: Štefan Kern
LNO: Mihaela Poglajen
(Op. p. - Izjava na seji ni bila prebrana, seja je
bila prekinjena).

Trgovanje za molk občinskih svetnikov
je trgovanje za lastno promocijo; ne glede na ceno, ki jo bo plačala Komenda - Občinski svetniki v
Komendi zavedli novinarko Dnevnika – Župan: »Z interesi občanov ne bom trgoval.« – Svetnikom
liste Trn podtaknjeno kukavičje jajce – Županovo opozorilo pred stagnacijo občine Komenda
Komenda, 1.9.2011 – V današnjem Dnevniku
je v prispevku »Trgovanje za molk občinskih
svetnikov« novinarka objavila novico, da naj
bi Lista Trn prepričevala svetnike, naj se odrečejo razkrivanju nepravilnosti. Prispevek ni
točen in terja pojasnilo:
V ponedeljek je županu občine Komenda
Tomažu Drolcu podžupan Roman Koncilja
prenesel ustno ponudbo opozicijskih svetnikov,
ki mu jo je (menda) predstavil svetnik Aleš
Marinko (SDS). V njej naj bi ponujali županu
in svetnikom, ki podpirajo župana (zlasti lista
Trn), da bodo v zameno, da se opusti projekt
gradnje Medgeneracijskega središča Komenda
za dobo dveh let, opozicijski svetniki prekinili
medijsko kampanijo zoper župana. Župan je
podžupanu Koncilji takoj kategorično odklonil
vsakršno kupčkanje, saj Občina Komenda potrebuje vsaj 4 oddelke vrtca, ker ne more zagotavljati malčkom ustreznega predšolskega
varstva. Prav tako je potrebno poskrbeti za
ustrezno oskrbo za starostnike in za tiste, ki
niso sposobni sami skrbeti zase. Pri tem pa je
predvidena tudi znatna širitev zdravstvene in
spremljajoče oskrbe, ki je v Komendi sedaj v
nemogočih prostorskih pogojih.
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Svetniki liste Trn so (kot so naknadno pojasnili) sami zapisali le tisto, kar so jim kot ponudbo podali opozicijski svetniki, ki jih iz vrst
SDS in SLS vodi Vido Koritnik. V torek je
župan poklical podžupana in mu rekel, naj mu
opozicija sama posreduje željo po vzpostavitvi
normalnega stanja v občini. Do danes (četrtek)
pa se iz opozicije pri njem ni nihče oglasil.
Zato v tem sporočilu za javnost župan sporoča:
»V projekt Medgeneracijskega središča
verjamem, saj ga Komenda še kako potrebuje.
Demantiram zapis v omenjenem prispevku,
saj ne drži, da bi kdajkoli izjavil pripravljenost
podpisati dokument, ki ga sploh nimam.«
Kateri oz. kakšni motivi so opozicijske
svetnike vodili, da so v javnosti svoj predlog
predstavili kot predlog liste Trn in s tem posredno župana, ni znano. Zagotovo pa so kot
stari svetniki, ki so v občinskem svetu že dlje
časa, izkoristili lahkovernost svetnikov Liste
Trn, ki so njihov predlog zapisali; domnevamo, da zato, da se v Komendi zavzeto, tovorno delo v teh težkih časih nadomesti z različnimi pretresanji in interesi. Nekateri od
svetnikov so namreč že v preteklosti svoje

glasovanje pogojevali z določenimi ekonomskimi interesi. Zato je sedaj njihov cilj očitno
prikazati župana kot nesposobnega in neverodostojnega, da bi tako okrepili svoj vpliv v
občini; in mogoče celo zasedli njegovo mesto.
Zato župan poudarja:
»Župan Tomaž Drolec obžalujem, da se
ljudje, ki bi morali skrbeti za razvoj kraja in
uresničevanje potreb krajanov, ukvarjajo z
aferami, za katere bo čas pokazal, da jih ni. V
kratkem pričakujem tudi potrditev vseh, ki se
s tem ukvarjajo, da je bilo poslovanje v Komendi pregledno, pošteno in zakonito.
V času, ko pa se vsi ukvarjamo z aferami, je
napredek onemogočen. Zato bodo morali
opozicijski svetniki prevzeti odgovornost, če
projekta Medgeneracijskega središča ne bo
mogoče dokončati.«
Občina Komenda
(Opomba: 1. septembra, na nadaljevanju 4.
avgusta prekinjene seje občinskega sveta so se
zaradi članka v Dnevniku opozicijski svetniki
vodji liste TRN Zoranu Sodniku opravičili oz.
potrdili njegovo zanikanje trditve v objavi.)

Aplenca

POLITIKA

Od MGC do
centralnega
vrtca
Za Komendo so burni tedni, ki so občino postavili pod medijske žaromete. Stvari, ki so se skozi leta nabirale, so privrele na dan. Kaj je res in
kaj ne bodo ugotavljali državni organi in usmerjali naš pogled v nosilce
lokalne politične moči. SDS je sopodpisnik izjave s katero župana pozivamo k odstopu. Do takrat pa bo potrebno skupaj delati naprej in poiskati točke soglasja.
Že na prekinjeni 7. seji obč. sveta, dokončno pa na nadaljevanju iste,
je bilo jasno, da je projekt izgradnje Medgeneracijskega centra padel.
Po več spreminjanjih finančnih in vsebinskih konstrukcij, neizpolnjenih
zahtevah svetnikov ter negativnem mnenju Nadzornega odbora, tokrat
svetniki niso dali soglasja ob najemu 8,3 mio evrov posojila. Izkušnje s
preteklimi nedokončanimi projekti niso najboljše in dvom v ekonomske
računice je bil vedno večji.
Upoštevajoč dejanske potrebe občanov, v SDS ob podpori SLS, VEM
in LNO predlagamo, da se na območju nesojenega MGC zgradi centralni vrtec. Ta se obljublja že več let, gradnja v Mostah pa je padla v
vodo že pred leti zaradi neupoštevanja poplavnega območja. Z gradnjo
na trenutni lokaciji se izognemo čakanju postavitve zadrževalnikov in
tako rešimo problematiko varstva najmlajših, ki bo Občino bremenila
naslednjih nekaj let. Bližina osnovne šole in vrtca, kamor vključimo
tudi zdravstveni dom, ki skupaj tvorita prostorsko zaokrožen vzgojnoizobraževalni center predstavlja izziv tudi za izgradnjo športnega centra. Tako umeščen »campus« pa je lahko pozitivna in enovita rešitev
tega dela centra občine.
Več o dogajanju v občini pa na naši spletni strani www.komenda.sds.si.
Bojan Škof, predsednik OO SDS

Nismo
odgovorni za
nastale razmere
V Listi TRN smo si ves čas prizadevali, da program, ki je bil program
vseh v predvolilnem obdobju, tudi dosledno uresničimo. Zavedali smo
se, da je politična odločitev, podprta pri občanih na volitvah, obveza, ki
ne sme in ne more biti limanica za pridobivanje podpore na volitvah.
V Listi TRN smo se zavedali, da so program Medgeneracijskega središča, ki je bil program tega štiriletnega mandata, že v minulih dveh mandatih, potrdili in sprejeli občinski svetniki, naši predhodniki v prejšnjih dveh
mandatih in da so ga med drugim celo tudi politično verificirali poslanci
državnega zbora stranke SDS med dvema obiskoma v Komendi.
Tudi zato ugotavljamo, da so sedanje težave in razmere, v katerih smo
se znašli po preteku ene četrtine tega volilnega mandata, izredna in velika škoda. V TRN-u se še kako zavedamo, da bi morali biti naši predvolilni programi, ki smo jih dali občanom-volivcem na volitvah, svetinja
in odgovorna obveza. Na volitvah smo dobili zaupanje, ki ga ne moremo
in ne smemo prilagajati in krojiti po svoje, najmanj pa zaradi in v korist
osebnih interesov.
Zato v sedanjih razmerah, ki so jih na trenutke še posebej spodbujale
in oblikovale vsebinsko preračunljive poteze posameznikov oziroma
posameznih delov občinskega sveta, odločno poudarjamo, da nismo
krivi in odgovorni za nastale razmere in za to, da program, kot kaže, ni
več izvedljiv v začrtanih in sprejetih okvirih v prejšnjih dveh mandatih
in na zadnjih volitvah. Nasprotno, mi smo se trudili zanj, vendar ni bilo
prave politične volje.
Odločeni in prepričani smo, da samo in zgolj s skupnimi prizadevanji
lahko rešujemo sedanje stanje in še naprej podpiramo župana in občinsko upravo pri tem.
Za Listo TRN Zoran Sodnik
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Dr. Andrej
Bajuk
Poslovili smo se od ustanovitelja in prvega predsednika NSi
V NSi se svojega predsednika dr. Andreja Bajuka spominjamo kot velikega človeka in humanista, ki je z ustanovitvijo Nove Slovenije prispeval k ohranitvi krščanske demokracije v Sloveniji. Kot nekdanji predsednik vlade in finančni minister je sprejel pomembne ukrepe, ki so
pripomogli k razvoju Republike Slovenije ter blaginji državljank in državljanov. Bil je velik Slovenec. Slovenijo je imel preprosto rad, vendar
je tudi trpel. V Evropi so vedeli, da dela prav, rodna Slovenija pa mu
tega ni hotela priznati. N.Si v vzpodbudo, svojcem v tolažbo pa je dejstvo, da je država po nekaj letih le spoznala veličino dr. Bajuka, kar
potrjujejo besede naših državnikov ob slovesu, Finance pa so zapisale v
naslovu prispevka o strokovnem delu dr. Bajuka: »Slovo edinega ministra, ki je Slovencem znižal davke«. Kot globoko veren človek, se je
čutil odgovornega pred Bogom in ljudstvom. Svoje poslanstvo je pogumno in pošteno izpolnjeval, ne glede na to, ali so ga hvalili ali blatili, v
sebi ni gojil sovraštva in maščevalnosti. Velikemu domoljubu naj bo
lahka slovenska gruda.
Dr. Bajuk je večkrat znal reči, »La vita e dura – življenje je težko« in
pa »Marija Pomagaj«. Razmere v kakršnih smo se zadnje tedne znašli v
Komendi nam ne morejo biti v ponos. Udeleženci v tej zgodbi smo
dolžni prevzeti odgovornost in kdor je s figo v žepu do nedavnega podpiral projekte, pa še posebej. Nova Slovenija se ni nikoli skrivala za ničemer, vedno, vseskozi nam je bila prioriteta skrb za najmlajše, šibke in
pomoči potrebne, za kakovostno starost in medgeneracijsko sožitje.
Družina je za nas velika vrednota, kje danes je, vemo. In tako bo tudi v
bodoče. Iščejo se rešitve, zbirajo predlogi in postavljajo nove prioritete,
ki zahtevajo temeljit premislek in tudi čas. Hitre odločitve niso na mestu,
zato težimo k odgovornemu odkritemu sodelovanju z vsemi z izkušnjo
preteklosti.
LEPO JESEN IN OBILO SADOV NARAVE!
Danica Zmrzlikar, OO N.Si Komenda

IZJAVA ZA JAVNOST
Te dni slovensko, še najbolj pa komendsko javnost, pretresajo razkritja
medijev o domnevno koruptivnem in etično spornem poslovanju župana
Občine Komenda, g. Tomaža Drolca. Ta je, po lastnih priznanjih, občinske posle namenjal prijateljem in zaščitnikom. Krona vsega pa je županovo priznanje, da je pri vsem tem za dosego ciljev podkupoval tudi
državne uradnike.
Čeprav preiskava še traja in je vsakdo nedolžen, dokler mu krivda ni
dokazana, nas potek dogodkov medijskih razkritij in samopriznanja
župana, utrjuje v prepričanju, da je župan izgubil potrebno politično legitimnost. S svojimi dejanji in priznanji je pokazal, da ne loči pravnih
norm županovanja od nepravnih oziroma, da si svoje poslanstvo, za
katerega je prejel mandat občanov, razlaga po svoje.
Vsled vsega zapisanega podpisniki pričakujemo, da bo župan Tomaž
Drolec ob političnem bankrotu in izgubljeni kredibilnosti med ljudmi,
sledil moralnim in etičnim normam, ki veljajo v evropskih demokratičnih državah ter nemudoma odstopil s svojega položaja.
Podpisniki:
SLS: Vid Koritnik, Matija Zadrgal
SDS: Aleš Marinko, Pavel Šmid
NSi: Danica Zmrzlikar, Klara Berlec
VEM: Štefan Kern
LNO: Mihaela Poglajen
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Aplenca
VAŠA PISMA
Najdena »kahla« v jašku in z njo povezan ponedeljkov problem (dogodek 7/8.08.2011) je bil
samo eden izmed majhnih dokazov, kako se je
meteorna kanalizacija gradila. Neobvladovanje
odvodnjavanja meteorne vode, ob že vsakem
večjem nalivu v našem delu vasi Križ je odraz
dejanskega stanja, lahko trdim, slabo pripravljene in izvedene meteorne cevne infrastrukture na
Križu. Domačini, ki smo bili pri tem prizadeti,
kljub izkazani želji nismo imeli nobene besede.
Na problem odvodnjavanja meteorne voda v
vasi Križ sem javno opozorila na 1. sestanku v
zvezi z gradnjo kanalizacije v vasi Križ. Deležna
sem bila javne ignorance (bivši podžupan, g.
Kepic); češ kaj spet hočem. Občina je hotela
imeti kanalizacijo in nov vodovod. Občani, ki pa
se z meteorno vodo niso in se ne ukvarjajo, ker
imajo srečo da živijo višje ležeče v vasi , pa si
želijo čim prej asfalt in cevi v katere bi napeljali
vse vode s streh, dvorišč, itd.. Na željo po urejenosti vasi, se je veliko preplastilo z asfaltom. Pri
tem pa se ni upoštevalo pomisleka in strahu vaščanov pred meteorno vodo v J delu vasi Križ.
Upravičeno lahko trdim, da ob nalivih težko živimo v sožitju, namreč nekaterim se zaradi stihijske
gradnje meteorne kanalizacije povzroča škoda.
Meteornih jaškov, ki bi preprečevali vnose
materialov v meteorne cevi je malo, obcestni
požiralniki so brez peskolovov in nezaščiteni
proti vnosu večjih kosov. Izlivne cevi v melioracijskem sistemu so v precejšnjem primeru
zasute s peskom in muljem. Naj vas spomnim,
da je večina meteorne vode v vasi Križ, razen
majhnega dela, napeljana v melioracijske kanala pri Petku in pod našo domačijo.
Da melioracijski kanali niso vzdrževani, si
lahko sami ogledate na terenu. Kljub temu, da
je država namenila dodatna sredstva se občina
izmika sodelovanji poi saniranju celotnega
sistema oz. rednemu vzdrževanju sistema. V
kolikor se letos to ne bo uredilo, so dodatna
sredstva za namen celotne sanacije melioracijkih jarkov izgubljena za našo občino. Vprašanje; zakaj se občina ne odzove na sestanek
melioracijskega odbora in vzdrževalca sistema,
ki ga je določila država? Za osvežitev spomina,
večina zbranega denarja za ureditev melioracijskih kanalov zberejo večji kmetije, ki smo
lastniki melioracijskega področja. Pri tem naj
omenim, da manjši lastniki ne plačujejo prispevka za vzdrževanje melioracijskih jarkov.
Nastal nered v melioracijskih jarkih s tem ni
problem kmetov ampak prehaja na vse vaščane
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ter s tem na občino. Za obuditev spomina, kanal pri Petku je bil pred leti očiščen, pod našo
domačijo pa že dolgo ne.
Tudi pri novogradnjah v vasi, sem prepričana, da projekti vsebujejo načrt urejanja meteorne vode. V načrtih projektant navede ponikovalnico, investitor pa pri izgradnji okolice
površino prekrije in napelje vso meteorno vodo
v najbližjo cev. Naj omenim, da je ustrezno
ponikovalnico možno zgraditi samo na prodnatih tleh, te pogoje, imajo samo hiše na robu
Drnovskega polja. Ker vas gravitira v hrib se
vse padavine s površine zberejo v skoraj položeni eni cevi, ki je takoj polna in vsa površinska voda z večina vasi (cca 10 ha ) po asfaltu
pridrvi pred cerkev in nadaljuje pot po ulici
mimo Čubra in zaliva z vso močjo J del vasi.
V zadnjem nalivu je malo manjkalo, da bi šla
voda proti mojemu hlevu. To se na srečo ni
zgodilo, ker je se je voda hvala bogu iztekala iz
ceste na naše površine in nato travnik že med
menoj in Juhantom. Si predstavljate kaj zame
pomeni poplava v mlekarni in hlevu in skladišču
za žita in krmo če bo še več padavin ? Škodo ob
vsakem večjem nalivu utrpijo stanovalci od
Čubra navzdol, ki se pravočasno ne zaščitijo
proti deroči vodi oz. se sploh tej vodi ne morejo
upreti, vendar se javno nočejo izpostaviti.
Predlagam, da se pregleda in preveri stanje
meteorne kanalizacije v celotni vasi Križ. Občina
naj predloži projekt odvajanja meteorne vode
iz katerega je moč ugotoviti pravilnost izvajanja gradbenih del na meteorni kanalizaciji.
Naj navedem primer projekta občine Komenda, ki mi je bil dostavljen ob reševanju mojega
problema. Cev, ki je bila predvidena za zajem
vode iz površine 3 ha, sedaj priteče voda iz površine 10 ha. Mislim, da znamo vsi računati, nekateri pa so ne vem zakaj namerno pozabili. Prosim,
za resen občinski pristop k reševanju problema !
Pripis: Potem ko sem tole napisala mi je bilo
poslano vaše skopo sporočilo, da meteorna
voda teče pravilno. Kljub prošnji, da se prizadete občane vključi v reševanje problema, se
to ni zgodilo. Če je ugotovitev ožje skupine
ljudi, ki je preverjala stanje urejanja in odvajanja meteorne vode na Križu pravilna pomeni
da težav ne bo več ?
lp Marta Kos

VAŠA PISMA

Za izgubljene
So ljudje, ki se zaljubijo v oblast in so ljudje, ki
so od nje odvisni. Na Komendskem nobenih
ne manjka. So pa tudi ljudje, ki se zmotijo.
Predstavljajte si, da hodite po dolgi, ovinkasti cesti, ki se strmo vzpenja. Pokrajina in naselja so vam znana, dobro veste, kje je cilj,
celo vidite ga. Toda radovednost in eden izmed
odcepov vas zmami na novo pot, za katero
menite, da bo lažja, boljša in da ravno tako
pelje v pravo smer. In potem, ne veste točno
kdaj in kje, polagoma spoznate, da ste se na
svojem pustolovskem potepanju izgubili. Nepovratno. Začetno vznemirjenje se spremeni v
nelagodje, objame vas strah…
Tedaj, že sredi noči, pridete v mesto, na železniško postajo. Ko se na voznem redu odhodov zasveti ime domačega kraja, si oddahnete.
Zagledate vagon, ki na nek čuden, bizaren način vabi s svojo podobo. Vkrcate se. Vagon je
res nenavaden, toda vaši sopotniki so videti
povsem običajni, vsakdanji ljudje. Vseeno vas
malce bega vsesplošno veseljaško vzdušje po
kupejih. Dozdeva se vam evforično, nepristno,
skoraj nestvarno, na trenutke prostaško in nezrelo.
Dolgo, dolgo se vozite, preden se vlak počasi ustavi. Nagnete se skozi okno, da vidite, kaj
se dogaja? Doma ste. Končno! Izstopite in ko
mimo prikoraka znanec, ga veselo pozdravite,
ogovorite, on pa gre mimo, kot da je gluh in
slep…! Verjetno ima slab dan, si mislite. Ampak ob mimohodih vaših sosedov, vaših do
včerajšnjih prijateljev, se trpka izkušnja ponavlja; domala vsi so zadržanega vedenja, začutite celo nekakšno pomilovanje.
Ničesar ne razumete. Zato se obrnete in si še
enkrat, natančneje ogledate svoj vagon. In glej,
na njegov bok je nekdo s kredo kaligrafsko
natančno zapisal: »ZA IZGUBLJENE«.
Če torej vsaj še malo verjamete v nauk pravljic, potem vam bo dovolj ta anekdota, ki bi jo
lahko razumeli kot opozorilo. V politiki srednjih poti ni: je poštena, ali pa je kriminal.
V Komendi, 8. 8. 2011
Stane Močnik

Aplenca

ZANIMIVOSTI

Glasilo občine Komenda 8-9/2011

Partizansko Pohorje
Na prijeten in poučen izlet smo se 5. avgusta
odpravili proti Pohorju, proti tistemu Pohorju,
ki je med NOB plačal visok krvni davek zaradi
upora ljudi, ki se leta 1941 niso uklonili nacistični okupaciji in ponemčevanju.
Krajevna organizacija Zveze borcev Komenda je izlet organizirala za svoje člane, pa
tudi za občane, ki jih zanima in spoštujejo
polpreteklo zgodovino NOB. Na avtobusu smo
se zbrali kar iz petih občin, seveda največ iz
Komende; bili pa so tudi iz Ljubljane, Vodic,
Kamnika in Vranskega.
Cilj našega izleta je bila predvsem zgodba
Pohorskega bataljona od nastanka, do njegovega
tragičnega konca. Z avtobusom smo se povzpeli iz Slovenske Bistrice preko Treh kraljev do
planinskega doma na Osankarici. Poleg planinskega doma je lepo urejen muzej NOB, ki smo
si ga ogledali. Bogato je opremljen z izvirnimi
fotografijami vodstva bataljona in njenih borcev,
pa tudi z akcijami, ki so jih izvajali na področju
Pohorja in njeni okolici. Film, ki smo si ga
ogledali v posebni za to urejeni sobi, nam je še

bolj približal sliko tistega odločujočega
časa za partizane, pa tudi prizadevanje
okupatorja, da zatre upor na Pohorju.
Seveda pa naš cilj ni bil samo muzej,
ampak predvsem kraj, kjer je bataljon
bil poslednji boj pri Treh žebljih.
Pot do tja se rahlo vzpenja po čudovitem gozdu, v katerem dobiš občutek
majhnosti napram gosto rastočim
smrekam, ki se vzpenjajo v višave. Na kraju
poslednje bitke stoji lepo urejen bronasti spomenik, pri katerem plapola slovenska zastava.
V večjem krogu okrog spomenika pa so postavljeni betonski kvadri z imeni borcev, ki so
zasedli položaje do konca.
Naš vodič, rojeni »Pohorc« Franček, je zelo
nazorno še enkrat predstavil delovanje Pohorskega bataljona in kot dober poznavalec povedal nekaj poučnih zgodb iz tistega časa. Pri
spomeniku smo imeli tudi krajši kulturni program, v katerem je Ivica Ogorevc povedala
recitacijo o Pohorskem bataljonu. Na koncu
smo zapeli še partizansko pesem in prižgali

svečo v spomin na tragedijo. Na Pohorju pa
smo si ogledali tudi čudovito Črno jezero, Pohorski pragozd in na koncu še panoramo Maribora iz Hočkega Pohorja pri hotelu Belevue.
Pri izletu nam je priskočila na pomoč tudi
Občina Komenda oziroma župan Tomaž Drolec, za kar se mu najlepše zahvaljujemo, obenem pa upamo, da bo premostil težave, v katere so ga pahnili njegovi nekdanji sodelavci.
Tomaž, večina Komendčanov te še vedno
podpira, občinskim svetnikom pa svetujem, da
nehajo s klevetanjem občine in župana in se
lotijo dela, za katerega smo jim dali mandat.
Filip Železnik

Srečanje upokojencev Gorenjske

Soriška planina je 1. septembra, ko so šole
odprle vrata učencem in dijakom, sprejela v
svoje čisto zeleno naročje več kot 4000 upokojencev Gorenjske pokrajinske zveze, ki združuje DU vse od Jesenic do Motnika. To je bilo
21. srečanje gorenjskih upokojencev, združeno
z 10. srečanjem gorenjskih županov.

Dan je bil ves oblit s soncem
in rahlim jesenskim pridihom,
vse drugačen kot pred 4 leti v
Komendi, ki je takrat gostila to
manifestativno civilno gibanje
starejše populacije in se ga je
udeležil tudi dr. Drnovšek. V
pozdravnih govorih župana
Železnikov g. Prevca, funkcionarjev Sušnika, Kožuh Novakove, Blaža Kavčiča, Antona
Stražišarja, direktorja upokojenskega hotela
Delfin je bilo čutiti negotovost aktualnega družbenega dogajanja, skrb za gospodarski razvoj in
z njim povezana delovna mesta, ki bodo zagotavljala pridobljene pravice te številne družbene
plasti prebivalstva, s poudarkom na vrednoti
dela, ki se je v novem sistemu izgubila.

V razvedrilno naravnanem kulturnem programu so se predstavili: MePZ DU Železniki,
tercet ljudskih pevk s Sorice, citrarji in popularni pevci, vse pa je s humorjem začinil igralec
Kondi Pižorn, na plesišču pa je imel glavno
besedo ansambel Ptujskih 5.
Po pestri kulinarični ponudbi so se mnogi s
sedežnico, bolj športni pa peš, povzpeli na vrh
Soriške planine, ki je nudil nebeški pogled na
cerkljanske doline na eni in na gorenjske očake
na drugi strani. Pod planino pa je v tem prelestnem dnevu dihala Groharjeva Sorica, ki zaznamuje 100-letnico smrti svojega slikarja
najlepše slovenske vasi.
Avtobus s še dodatnim kombibusom je odpeljal 64 komendskih upokojencev še na prijeten zaključek dneva na Križno goro.
I.O.

MePZ Društva upokojencev v Žičah
Letošnje, že 28. srečanje slovenskih mest z
usnjarsko tradicijo, je bilo letos v organizaciji
Moškega pevskega zbora »Ivo Štruc« iz Slovenskih Konjic na prostoru slovitega, prvega samostana Kartuzijancev v Sloveniji,v Žičah.Na prostoru, kjer je skoraj 600 let odmevalo bogoslužno
petje menihov, je letos prav tako s posvečenim
namenom, ohranjati slovensko petje in druženje
prijateljskih mest, odmevalo veselo petje 14
zborov iz vse Slovenije. Med njimi so z opazno
kvaliteto sodelovali tudi člani našega DU.
Prijateljsko srečanje in spoznavanje kraja in
njegovih znamenitosti se je pričelo že opoldne
na Zlatem griču, v vinski kleti, na prireditvah v
mestnem središču, kjer se domačini slovesno
pripravljajo na letošnjo trgatev in zaključilo na

koncertnem prostoru v Žičah.
Morda se je pozitivna energija, ki je je ta
prostor poln, prenesla tudi na sodelujoče, saj je
bilo njihovo petje slavospev slovenstvu in petju, ki tako rado združi Slovence. V tišini nekdaj posvečenega prostora, je vsaka pesem
zvenela kot hvalnica življenju in hkrati priprošnja, da se ta pevska tradicija nadaljuje, pa čeprav poje sedaj že druga ali morda celo tretja
generacija prvotnih tvorcev te plemenite ideje.
Ob družabnem srečanju vseh zborov je bil
tudi krajši sestanek predsednikov zborov in
zborovodij, kjer so med drugim sklenili, da
bodo organizatorji »usnjarijad« v naslednjih
treh letih naslednji kraji: 2012 – Domžale, 2013
– Celje in leta 2014 Žiri. Tako je ključ priredi-

telja od našega predsednika prevzel letošnji
prireditelj, ki ga bo hranil do prihodnjega leta.
Škoda, da zaradi oddaljenosti Žič od Konjic, ni
bilo več poslušalcev, ki bi lahko prijetno popoldne preživeli med melodijami veselih pevcev.
Tone Ogorevc
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Program aktivnosti Medgeneracijskega društva za
kakovostno starost Komenda v sezoni 2011-2012
1. UČENJE IN OBNAVLJANJE ANGLEŠČINE V ZRELIH LETIH
Za vse tiste po petdesetem, ki bi se želeli ali
čisto na novo učiti tujega jezika ali pa samo
osvežiti znanje, vas vabimo na informativno
srečanje v četrtek, 6. oktobra 2011, ob 16.
uri, v prostore Medgeneracijskega društva, na
Glavarjevi cesti 104, v Komendi. Na tem uvodnem, spoznavnem srečanju se boste s profesorico angleškega jezika dogovorili, v kakšne
skupine se boste razdelili, o terminih, pa seveda tudi o sami težavnostni stopnji in še kaj.
2. TEČAJ PREPREČEVANJA PADCEV V
STAROSTI
Tečaj preprečevanja padcev v starosti smo
zelo uspešno izvedli v našem društvu že v
lanski sezoni, toda ker se zavedamo pomembnosti preventive in dejstva, da v Sloveniji veliko več ljudi umre za posledicami padcev, kot
pa v prometnih nesrečah, vam bomo, drage
občanke in občani, tudi v letošnji sezoni ponudili možnost brezplačne udeležbe tečaja in sicer
v vseh treh bivših krajevnih skupnostih:
- na Križu, v Breznikovem domu: osem
četrtkovih srečanj s pričetkom v četrtek, 6.
oktobra 2011, od 9. do 10.30
- v Mostah, v prostorih osnovne šole v
Mostah, osem ponedeljkov, s pričetkom v po-

nedeljek, 10. oktobra 2011, od 17. do 18.30.
- in v Komendi, v prostorih Medgeneracijskega društva za kakovostno starost, v
»špitalu«, na Glavarjevi cesti 104, osem srečanj s pričetkom v sredo, 5. oktobra 2011, od
9. do 10.30.
3. TEDENSKE DELAVNICE, V KATERIH
SE BOMO PREIZKUŠALI V ROČNIH
SPRETNOSTIH
Oblikovanje gline, izdelovanje voščilnic,
igračk in podobno , vse to so veščine, za katere
v času, ko smo bili polno aktivni, nekako ni
bilo časa. Vsi tisti, ki bi se želeli preizkusiti v
takšnih spretnostih, ste vabljeni na tedenske
delavnice v »špital«, na Glavarjevi cesti 104, v
Komendi. Datum bomo še sporočili.
4. ŠOLA KVALITETNEGA STARŠEVSTVA
V lanski sezoni smo v našem društvu, skupaj
z društvom Knofljica prvič organizirali »šolo
kvalitetnega starševstva« in ker smo mnenja,
da je vzgoja otrok eno najtežjih in hkrati najpomembnejših opravil v življenju, bomo s šolo
nadaljevali tudi v letošnji sezoni. Z osmimi
predavanji bomo začeli v ponedeljek, 9. januarja 2012, v Osnovni šoli v Komendi in nadaljevali še sedem ponedeljkov. Ker je do takrat
še kar nekaj časa, vas bomo v šolo kvalitetnega

starševstva povabili v decembrski Aplenci še
enkrat.
5. MEDGENERACIJSKE SKUPINE
Kako pomembna je dobra medosebna komunikacija, sprejemanje drugačnosti, iskanje v
sočloveku predvsem dobre lastnosti se gospe,
ki se tedensko srečujejo v štirih medgeneracijskih skupinah, še kako zavedajo. Če bi še koga
zamikalo, da se nam pridruži, lahko izbere
med naslednjimi termini:
- vsak ponedeljek od 17. do 19. ure;
- v sredah sta dve skupini in sicer ena od
16.30 pa do 18. ure, druga pa od 17.30 pa do
19 ure;
- in še četrta skupina, vsak četrtek, od 17.30
pa do 19. ure.
Vse skupine se dobivamo v »špitalu«, na
Glavarjevi cesti 104, v Komendi.
Spoštovane občanke in občani, če ste v našem
programu našli kaj zanimivega za vas, zberite
pogum, pokličite na tel. št. 040 414 143, ali pa
kar pridite na dejavnost, ki vam najbolj ugaja.
Veseli vas bomo in skupaj se bomo trudili,
da bo naš danes in jutri čim lepši.
Viki Drolec, predsednica Medgeneracijskega
društva za kakovostno starost

Slomškove relikvije v Žemrakovi kapeli
Lani, 8. oktobra, na dan, ko se je pred tridesetimi leti našima občanoma in župljanoma, dipl.
univ. politologu, malteškemu vitezu Jožefu
Ciraju, in njegovi ženi dr. Marti Ciraj z Gmajnice pri Komendi, rodil prvi sin Izak Matej, je
Franc Godec, župnik župnije Kranj-Primskovo, Jožefov sošolec s Poljanske gimnazije v
Ljubljani, na bregu za Jožefovo rojstno Žemrakovo domačijo v Šentjanžu št. 11, župnija Rečica ob Savinji, blagoslovil kapelo Svete družine.
Pobudnika in naročnika njene postavitve sta
bila omenjena zakonca. Njun drugi sin Arnold
Oton Ciraj je zanjo naredil načrte. Umetniško
jo je dopolnil redni profesor na ALU v Ljubljani dr. Jožef Muhovič. Kipe je izdelal akademski kipar mag. Marjan Drev. Upodobil je svetnike, po katerih sta Jožef in Marta dala krstna
imena svojim štirim otrokom, njima pa njuni
starši.
V nedeljo, 11. septembra 2011, na rojstni
dan Jožefove in Martine hčerke Anje Marije,
pa je bila pri tej kapeli slovesnost postavitve
relikvij prvega reda (kosti) prvega slovenskega
blaženega škofa Antona Martina Slomška vanjo, ki jih je postaviteljema zanjo 6. junija letos
podaril upokojeni mariborski nadškof dr. Franc
Kramberger. Zbrane, med katerimi so bili tudi
številni komendski občani in župljani, zlasti še
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cerkveni pevci in pevke, ki so med slovesnostjo
tudi ubrano peli pod vodstvom nekdanjega organista in zborovodje Mešanega cerkvenega
pevskega zbora P. P. Glavar Komenda Roberta
Petka, Nasovčana Ivan in Mihaela Maleš pa
sta za kapelo darovala več kamnov, med njimi
tudi skalo, na kateri je stal nadškof Kramberger
in se bo odslej imenovala po njem, je na začetku slovesnosti pozdravil sedanji lastnik Žemrakove domačije v. Jožef Ciraj. Povedal je,
da sta z ženo Marto kapelo postavila v spomin
na lanskoletni slovenski narodni evharistični
kongres v Celju in kot odgovor na razprave o
družini v slovenski javnosti. Darovalcu relikvij, nadškofu Krambergerju, se je toplo zahvalil za velik dar za
njihovo kapelo. »Izjemno in nezasluženo darilo«, je poudaril že v
vabilu na slovesnost in
tudi med govorom. Dejal je, da sta se z ženo
Marto na ta veliki dogodek v njunem življenju
in njune družine ter ožjega sorodstva duhovno
pripravljala z romanjem
v Sveto deželo skupaj z

najmlajšo hčerko Vito Marto. Ta je nosila relikviarij, ki ga je zasnoval in izdelal avstrijski
pasar Ludwig Gruber (s svojimi izdelki je
okrasil že veliko cerkva na avstrijskem Štajerskem), hčerka njunega najstarejšega sina Izaka
Mateja Julija Dalija pa šatuljo z relikvijo. Pri
obredu blagoslovitve in postavitve relikvij v
sakralni objekt so sodelovali vsi Jožefovi in
Martini otroci ter drugi ožji sorodniki. Marta je
po položitvi relikvij v kapelo povedala lepo to
jutro napisano lastno pesem na čast bl. Antonu
Martinu Slomšku.
Jože Pavlič
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Jolly GJ zmagovalka kasaškega derbija v Stožicah

Roman Jerovšek (KK Komenda)
V sodelovanju z Zvezo društev kasaške centrale Slovenije so letošnji petnajsti tekmovalni
dan za kasače odlično pripravili člani Konjeniškega kluba Ljubljana na hipodromu v Stožicah. Obiskovalci, ki so se v velikem številu
zbrali na ljubljanskem hipodromu, so spremljali osem zanimivih kasaških dirk, v ospredju
dogajanja pa je bil letošnji 21. slovenski kasaški derbi. Osrednjo rejsko dirko dvanajstih
najboljših štiriletnih kasačev na progi dolžine
2600 metrov, je s kilometrskim časom 1:18,6
po pričakovanju dobila potomka Nagla in Jasne, kobila Jolly GJ iz KK Komenda na vajetih
Romana Jerovška, ki je po zmagi povedal:
»Jolly GJ, ki je do derbija osvojila v svoji karieri že sedem zmag, je na veselje mojih navijačev zmagala tudi v svojem petnajstem nastopu.

In to v najpomembnejši dirki kariere. bilo na sporedu še šest kasaških dirk in finale
Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil rej- Agronatur, ki ga je z najboljšim kilometrskim
cema in lastnikoma Jolly GJ, legendar- časom dneva 1:17,0 na vajetih Milana Žana
nemu Lojzetu Gorjancu in mojemu osvojila štiriletna kobila italijanske reje Nubia
očetu Janezu za zaupanje in vso pomoč, Lavec*(IT) iz KK Komenda. V ostalih dirkah
ki sta mi jo nudila v pripravah na leto- so slavili še: dveletni žrebec Pelardo (Jože
šnji derbi. To je moja prva zmaga v Osterc, KK Ljutomer), triletna kobila Cala
derbiju in prepričan sem, da ni tudi za- (Mirko Gregorc, KD Krim), petletna kobila
dnja. Čeprav sva z Jolly GJ vseskozi Meggy (Jože Sagaj ml., KK Ljutomer), šestlesodila v krog favoritov, sem se moral za tni kastrat Jack M (Viktor Marinšek, KK Kozmago zelo potruditi, saj je bila letošnja menda), triletni žrebec Fuseti (Jernej Slavič,
konkurenca kasačev in voznikov izje- KK Ljutomer) in štiriletni žrebec Perry Joe
mna, vsem ostalim udeležencem pa (Franc Lovrenčič, KK Ljutomer).
čestitam za njihove uvrstitve in korekBesedilo in slike Darko Hacin
tne vožnje«.
Drugo mesto na derbiju je
pripadlo Mon Cherie Peški in
Ajdi Dolinšek iz KK Ljubljana,
tretje pa Izmirju in Mirku Gregorcu iz KK Komenda. Omeniti
velja, da so na letošnjem derbiju
poleg prvouvrščene Jolly GJ in
Romana Jerovška ter tretjeuvrščenega Izmirja in Mirka Gregorca iz KK Komenda nastopili
še: Grom BE in Milan Žan,
Glori Sage in Tomaž Zakrajšek,
Hania Vita in Maksimiljana
Marinšek ter Diamond MS in JOLLY GJ: Jolly GJ (6) na vajetih Romana Jerovška iz KK KoAndrej Marinšek.
menda je po pričakovanju osvojila letošnji slovenski kasaški
Poleg osrednje rejske dirke je derbi na hipodromu v Stožicah

Velik uspeh Romana Jerovška in KK Komenda

Jerry Lou GJ najboljši triletnik
Jerovškom tudi druga rejska lovorika sezone
Člani Konjeniškega kluba Komenda pod vodstvom predsednika Alojza Laha tudi v drugem
delu kasaške sezone nadaljujejo z uspešnimi
nastopi. Po zmagi kobile Jolly GJ in voznika
Romana Jerovška na največji letošnji rejski
dirki, 21. slovenskem kasaškem derbiju v Ljubljani, je le teden dni kasneje v Ljutomeru potekalo še državno prvenstvo za triletne kasače.
V zibelki kasaškega športa sta na letošnjem
državnem prvenstvu na hitri in dobro pripravljeni 2100-metrski tekmovalni stezi poleg kar
devetih kasačev iz domačega kasaškega kluba
nastopila le še tekmovalca iz KK Ljubljane in
KK Komenda. Številni obiskovalci, ki so si po
pričakovanju obetali zmago enega od domačih

REJCI: Rejca in lastnika Jolly GJ in Jerry Lou GJ
Janez Jerovšek (drugi z leve) in Lojze Gorjanc
(prvi z desne) s predsednikom KK Komenda
Lojzetom Lahom (v sredini).

tekmovalcev, so športno priznali poraz le-teh
in zmagovalcema, triletnemu potomcu Persugilla in Jasne, žrebcu Jerry Lou GJ in Romanu
Jerovšku namenili veličasten in močan aplavz.
Jerry Lou GJ je na vajetih Romana Jerovška
prepričljivo slavil z odličnim kilometrskim
časom 1:18,1, pred domačima kobilama Indiano KP (Uroš Predan, KK Ljutomer) in Inerro
(Mirko Šonaja, KK Ljutomer).
Z zmago Jolly GJ in Jerry Loua GJ so se, tako
rejca in lastnika Janez Jerovšek in Lojze Gorjanc, kot tudi voznik Roman Jerovšek z zlatimi
črkami zapisali v zgodovino slovenskega rejsko
kasaškega športa, saj jim je uspelo v eni sezoni
osvojiti tako imenovani rejski dvojček - prvenstvo triletnih in štiriletnih kasačev. Vsekakor
izjemen uspeh in dosežek ter veliko priznanje
rejskemu hlevu Jerovšek – Gorjanc, predsedniku Alojzu Lahu, kot tudi vsem članom Konjeniškega kluba Komenda, ki bo čez štiri leta
praznoval šestdesetletnico delovanja.
Poleg osrednje rejske dirke je bilo na sporedu še šest kasaških dirk. V ostalih dirkah so
slavili še: Izak (Marko Slavič ml., KK Ljutomer), Jasper HV (Mirko Gregorc, KK Komenda), Akri Gerd (Janko Sagaj, KK Ljutomer),
Alain Delon (Jože Sagaj ml., KK Ljutomer),
Farnas (Davorin Filipič, KK Ljutomer) in Meggy (Jože Sagaj ml., KK Ljutomer).
Besedilo in slike Darko Hacin

JOLLY GJ: Od leve proti desni:Predsednik Zveze
društev kasaške centrale Slovenije Ciril Smrkolj,
direktor JZ Šport Ljubljana Roman Jakič, rejec
in lastnik Janez Jerovšek, Kristjan Hacin, Jolly
GJ, voznik Roman Jerovšek, rejec in lastnik
Lojze Gorjanc.

Reportaža
v oktobrski Aplenci
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Moščanski gasilci zastopali Slovenijo na Poljskem
edini prostovoljci med profesionalnimi brigadami iz različnih Evropskih držav: Nemčije, Poljske Madžarske, Francije, … in ne nazadnje
iz ZDA in Kanade, smo se 14. avgusta udeležili mednarodnega tekmovanja v najtežji gasilski disciplini
Firefighter
Combat
Challenge.
Ekipo Slovenije smo Moščani
zastopali s sedmimi operativci in
dvema operativkama. Tako smo,
kot edini prostovoljci med profesiŠtafeta Slovenije: David Brodar, Roman Koncilija, onalnimi brigadami, zasedli vrhunMatic Zupan, Anže Habjan-PGD Radovljica in ske rezultate: drugi najboljši skupni
čas tekmovanja: v ekipi sta bila tudi
Gregor Stanonik-PGD Gorenja vas
David Brodar in Tilen Feldin. V Tjaša Koncilija in Tea Bizjak - Moščanki, ki sta zasto»No pa pejmo na Poljsko« je dejal Matic, ko
kategoriji do 30 let zavidljivo drugo me- pali Slovenijo
smo v zgodnjih jutranjih urah v petek, 13. 8.
sto – David Brodar, ki je bil razglašen za
2011, odpeljali izpred gasilskega doma proti
» najboljšega gasilca« na prvenstvu. Poleg tega moraš vzeti to kot način življenja, biti pripraPoljski. Bolj natančno v mesto Szczecin, oddapa smo se kot štafeta (v sestavi David Brodar, vljen v vsakem trenutku in pomagati vsakoljeno 1260 km. Gre za sedmo največje mesto
Roman Koncilija, Matic Zupan, Anže Ha- mur, ki pomoč potrebuje.«
in največjo pomorsko luko na Poljskem, oddabjan-PGD Radovljica in Gregor StanonikFFCC je psihofizično gledano, najtežje galjeno približno 60 km od Baltskega morja.
PGD Gorenja Vas) v močni konkurenci uvr- silsko tekmovanje na svetu. Po telesni pripraMesto leži v porečju reke Odre in ima 410.000
stili na tretje mesto z najboljšim časom vljenosti pa se uvršča med najtežje športe.
prebivalcev ter izredno pestro zgodovino, saj
prvenstva 1.33.46.
je nastalo v 8. stoletju in je zaradi svoje lege že
Nikakor ne smem pozabiti tudi
naših dveh deklet - operativk: Teje
Bizjak, ki je nastopila v mešanih
dvojicah in Tjaše Koncilija v ženskih
dvojicah. V obeh disciplinah je na
tekmovanju nastopilo le 5 deklet, kar
dokazuje, kako zahtevno in naporno
je to tekmovanje. Prav tako pa sta tu
še: Blaž Malež in Florjan Ocepek, ki
sta se tudi pogumno spopadla z zahtevno progo.
»Najtežji dve minuti za posameznika pomenita psihični in fizični Firefighter combat team PGD Moste; več na spletni
napor. Disciplina, pri kateri bi lah- strani PGD Moste
ko bil vesel, če bi dobil le nekaj žuDavid Brodar – 2. mesto do 30 let in naziv »najboljši ljev, zahteva veliko več. Poleg hude izčr- Ker je namen preizkusiti telesno moč gasilca,
gasilec«
panosti, vrtoglavice in dehidracije lahko v tem tekmovanju ni prostora za »taktiziranje«.
posamezniki doživijo tudi vročinski val. A Zgolj ogromno psihofizične kondicije, konod nekdaj trn v peti sosednji Nemčiji.
kljub vsem naporom in prizadevanjem pri- centracije, samoobvladovanja in je zagotovo
Samo tekmovanje se je odvijalo v sklopu
znavajo, da je to disciplina, ki jo je vredno najtežje gasilsko tekmovanje, ki se je do sedaj
njihovega tradicionalnega praznika ognjemevsaj poskusiti. Vsekakor je to tekmovanje, ki odvijalo v Sloveniji. Zato mu mi na kratko tudi
tov – Fireworks. Na kratko: v treh dneh smo
ti mora zlesti pod kožo, saj po že prej opisanem pravimo »TRPLJENJE Z RAZLOGOM«.
videli šest ognjemetov po 20 min, za primerjavo Ljubljanski ognjemet (v svojih najboljših
časih) za novo leto je otroško igranje s petardami in raketami, tu ne gre le za ognjemet, saj je Ekipa Firefighter team PGD Moste se je udele- lija in Tea Bizjak, 4. mesto najboljša Slovenska
vodilo ognjemeta glasba. Vem, da se sliši ču- žila najtežjega gasilskega tekmovanja na svetu. ekipa Fire team Moste 1.
dno ob vsem tem pokanju in eksplozijah, ven- Poleg tekmovanja je imela tudi večinski delež
dar rakete in njihova intenzivnost narekuje pri organizaciji tekmovanja. Moščani so bili
prav glasba (ja, ozvočenje je prav tako never- ena najbolje psihofizično pripravljenih ekip in
so osvojili najboljše uvrstitve posamično, v
jetno).
»Slovenci si lahko oddahnemo. Imamo ene dvojicah in v ekipnem tekmovanju. Najbolj so
izmed najbolj psihofizično pripravljenih ga- izstopali z rezultati: 1. mesto evropskega prsilcev na svetu. Na Poljskem so namreč venstva v dvojicah David Brodar in Tilen Felodlično opravili »Gasilski izziv s samim se- din., 1. mesto evropskega prvenstva Tilna Felboj«, kot bi lahko slovensko poimenovali dina, 3. mesto evropskega prvenstva Davida
Brodarja, 2. mesto državnega prvenstva Tilna
zahtevno tekmovanje.«
Ja, takšni so bili odzivi in naslovi na naše Feldina, 3 .mesto državnega prvenstva Davida
nastope in dosežke v Slovenskih medijih. Kot Brodarja, 2. mesto ženskih dvojic Tjaša Konci-

Moščani med najboljšimi
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Novice iz PGD Komenda
Nismo zaspali. Le malce smo upočasnili naše delovanje. Kar nekaj let je
bilo naše delo močno vidno tudi na zunaj, sedaj nas čakajo naloge, ki se
nikjer ne vidijo. Za gradnjo prizidka smo najeli kredit, kajti občina nam
je obljubila, da nam bo pri odplačevanju pomagala. Na žalost je občina
na obljube že prvo leto (namerno) pozabila, čeprav je bil denar v proračunu predviden. Ustavili smo vse investicije, da lahko odplačujemo
kredit. Zato smo tudi že začeli z akcijo donacij za zidake.
Smo pa vseeno zelo aktivni pri tekmovanjih. Članice A tudi med
počitnicami niso prekinile treningov. Udeležile so se vseh tekmovanj za
pokal Gasilske zveze Slovenije. Njihovo delo se je obrestovalo 3. septembra v Zrečah, ko so zmagale. Čaka jih še zadnja tekma, s katero še
lahko osvojijo pokal v skupni uvrstitvi. Čestitamo!
Tudi mladi gasilci so z vajami začeli že v avgustu, saj so imeli 27.
avgusta v Tunjicah gasilski nogomet. Z eno zlato medaljo, eno srebrno
in dvema bronastima medaljama so osvojili tudi prehodni pokal za letos.
10. septembra so se mladi gasilci pomerili v „rolanju po gasilsko“. Domov so se vrnili z zlato medaljo, z eno srebrno in z dvema bronastima
medaljama ter skupno dosegli drugo mesto. Sedaj so sredi priprav za
regijsko gasilsko tekmovanje in za občinski kviz gasilske mladine.
Dve ekipi članov našega društva sta se 3. septembra udeležili tekmovanja z gasilskimi vozili v Preddvoru.
Starejši gasilci in gasilke so se srečali 2. septembra na tradicionalnem 2. Srečanju starejših gasilcev in gasilk v organizaciji PGD Križ.

Bila so to tekmovanja na družabnem srečanju. 24. septembra pa jih čaka
Regijsko tekmovanje v Mengšu.
Mihaela Poglajen

Že trikrat zmagovalci – Nogometno moštvo gasilcev PGD Križ je na
letošnjih dnevih prireditev »Ko Radovljica zaživi« v prvem julijskem vikendu že tretjič zapored zmagalo na nogometnem turnirju. Čestitamo.

NAPOVEDNIK
dogajanj v oktobru
Jesenski kmetijski sejem - Konjeniški klub Komenda organizira
tradicionalni Jesenski sejem kmetijske, gozdarske in gradbene
mehanizacije od 7. do 9. oktobra. Sejem bo v petek odprt od 12. do
19. ure, v soboto in nedeljo pa od 9. do 19. ure.
Regijsko gasilsko tekmovanje – Na Športnem igrišču v Mekinjah v
Kamniku bo v soboto, 8. oktobra, Regijsko gasilsko tekmovanje za
člane in članice. Začetek ob 8. uri.
Na Limbarsko goro - Pohodniška sekcija vabi 8. oktobra na pohod
na Limbarsko goro. Odhod ob 8.30 izpred (bivšega) gostišča pri
Kralju v Mostah.
Debitel Odbojkarske lige – 2. krog Debitel Odbojkarske lige 20112012 v soboto, 8. oktobra, ob 14. uri v Športni dvorani v Komendi
Kostanjev piknik pri mlinčkih - 15. oktobra kostanjev piknik pri
mlinčkih. Odhod ob 8.30 izpred cerkve v Suhadolah.

Spominska svečanost – KO ZB za vrednote NOB bo organizirala
osrednjo spominsko svečanost ob Dnevu spomina na mrtve v petek, 28. oktobra, ob 11. uri pri centralnem spominskem obeležju v
Komendi.
Matična knjižnica Kamnik - vabi v prijetne skupine bralcev, kjer
berejo knjige, se o njih pogovarjajo, navdušujejo… Srečanja bodo v
prostorih Zavoda za medgeneracijsko središče v Komendi 1. ponedeljek in 1. sredo v mesecu ob 17. uri:
3. 10.: Barbara Božič -Tone Partljič: Pisatelj v parlamentu in General-deset črtic o Maistru
5. 10.: Danijel Bezek - Elizabeth Berg: Reci, kdaj? in Umetnost krpanja
2. 11.: Barbara Božič - Paulo Coelho: Alkimist
7. 11.: Barbara Božič - Paulo Coelho: Alkimist
5. 12.: Barbara Božič - William J. Bennett: Moralne vrednote za
mlade
7. 12.: Danijel Bezek - Ivan Sivec: Moji edini, ki jo ljubim; Brian
Grover, Jim Rickards: Poljub iz Rusije

Kolesarska sekcija - 15. oktobra s kolesi od Suhadol do mlinčkov.
Odhod ob 8.30 izpred cerkve v Suhadolah.

Cicibanove urice - V vrtcu Mehurčki bodo Cicibanove urice za otroke
starejše od 4. let. Prvič se bomo srečali v sredo, 5. oktobra, ob 16.30.
Prijava otrok in dodatne informacije na telefon: 01/ 7247 159 (Maja).

OktoberFest Komenda 2011 – Na hipodromu v Komendi bo tradicionalna prireditev OktoberFest od 21. do 23. oktobra.

Prosti termini v Športni dvorani - Prosti termini v športni dvorani
Komenda: 1/3 torek 21.30 - 23:00, 1/3 petek 21.30 – 23.00
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Čarobni dan v Arboretumu VolčjiGlasilo
Potok
Aplenca

Zadnjo avgustovsko nedeljo je Arboretum v Volčjem Potoku napolnil otroški živ žav. Številne zelenice so postale prostrano igrišče, ki je bilo ta dan obsijano s soncem.

Prireditev, ki sicer še nima dolgoletne tradicije,
je privabila preko 18.000 obiskovalcev. Organizatorji so se potrudili in obiskovalcem ponudili pester program dogodivščin namenjenih
predvsem najmlajšim. Nakup ene vstopnice je
odprl vrata v park celi družini, ki je lahko
skupaj preživela nadvse zabaven dan.
Slikarske delavnice, trampolini, obrazna
poslikava, masaža za otroke ali pa oder z znanimi slovenskimi glasbeniki so le delček pestrega nedeljskega dogajanja. Otroci so namreč
lahko obiskali več kot 70 različnih delavnic.
Plesali in peli so lahko v lesenem amfiteatru,
kjer so se seznanili tudi z nenavadnimi instru-

menti. Sprostili so se lahko ob japonski masaži ali pa preizkusili v
ježi ponija.
Glavni oder so zasedli znani slovenski glasbeni izvajalci Bilbi,
Nuša Derenda, Brigita Šuler,
Alenka Gotar in Martina Šraj.
Glasbeno dogajanje sta popestrila
harmonikarja Miha Debevc in
Tomaž Rožanc. Najbolj oblegan
pa je bil glavni oder, ko so z obiskovalci zapeli in zaplesali ČUKI in
RIBIČ PEPE.
Tudi v deželi Rdeče kapice so
ustvarjali preprosta glasbila, slikali in se celo
frizirali. Dežela Čebelice Maje je vabila otroke,
da se poskusijo v različnih likovnih spretnostih.
Nekateri so posadili svojo rastlino in jo nato
odnesli v domačo vzgojo. V deželi Janka in
Metke so otroke med drugim navdušili živalski
roboti. Otroci, ki nikakor ne morejo biti pri miru,
so se lahko ves dan preizkušali v najrazličnejših
gibalnih spretnostih v deželi Petra Pana.
Predvsem mamice smo občudovale vztrajnost svojih otrok, ko so čakali v vrstah za
vzpon na plezalno steno, za spust po jekleni
vrvi ali za kotaljenje v napihljivi žogi ter zraven preizkušale svojo potrpežljivost. Spretno-

Komendske mažorete na
Evropskem prvenstvu
Začelo se je novo tekmovalno leto
Letos je Evropsko mažoretno prvenstvo potekalo od 1. do 4. septembra
v Zagrebu. Na tekmovanje se je uvrstilo 2.500 najboljših evropskih
mažoret in med njimi je bila tudi Mažoretna skupina A iz Komende.
Pogoj za uvrstitev na EP so izpolnile z doseženim 2. mestom na državnem prvenstvu maja v Trebnjem. V Zagrebu je tekmovanje potekalo v izredno težkih razmerah; bilo je zelo vroče, več kot 35 stopinj Celzija, na
razbeljenem asfaltu pa še več. Tekmovale so v dveh delih, v soboto parado
in v nedeljo figurativo, s skupno oceno pa so se uvrstile na 10. mesto.
Vsem tekmovalkam čestitamo za njihovo požrtvovalnost in vztrajno delo.
Po tekmovanju si komendske mažorete niso privoščile nič počitka, saj
se je začela že šola in treningi za novo tekmovalno leto, v katerem imajo
vse tekmovalke v klubu zelo visoke cilje. Že na prvem treningu so pripravile načrt za naslednje Evropsko prvenstvo, ki bo potekalo v Franciji.
Septembra poteka vpis novih članic v klub. Zaradi izrednega zanimanja bomo letos vpisali kar dve novi skupini. Tako bo letos v klubu treniralo kar deset skupin.
Bernarda Zgonec, predsednica TMKK

stne preizkušnje so bile prav zares doživetje in
vredne, da jih je zabeležil tudi očkov fotoaparat
ali snemalna kamera.
Težko bi presodili, kaj je bilo nadebudnežem
najbolj všeč. V prelepem okolju zelenih livad
so v svoje igrarije kaj hitro pritegnili tudi starše, ki so lahko vsaj za nekaj časa v sebi zopet
našli otroka in s tem svojim najmlajšim naredili dan še posebej čaroben.
Čarobni dan je prireditev s humanitarno noto, saj organizator v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine in številnimi pokrovitelji,
omogoči otrokom iz socialno šibkih družin
brezplačne obšolske dejavnosti skozi vse leto.
Organizatorjem gre pohvala za izbor čarobnih prikazov in odlično organizacijo tega humanitarno družabnega dogodka.
Bernarda Pavlinič

ČEBELA IN OSAT

NA PREŽI

Avgust/september 2011
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 za avgust in september bralci in tisti, ki so
doživeli pomoč gasilcev pri
črpanju vode, podeljujejo
gasilcem PGD Komenda
(za črpanje vode na Potoku
)in gasilcem PGD Moste
(za črpanje in pomoč poplavljencem v Žejah ob glavni
cesti Moste-Vodice). - sliki
desno in spodaj

OSAT pa tisti, ki so
v Žejah imeli poplavo, podeljujejo
lastnikom objektov,
ki so tako speljali
vodo stran, da so
nekateri zato doživeli poplavo.
ČEBELE so priznanje in vzor za delo in skrb na različnih področjih, OSATI pa ogledalo, ki nam ni za vzor.
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ŵĞƓēŝƟũŽŶĂƐŝƉŝ͘ ŵŝǌĚŽůŽēĞŶŽƉŽǀƌĂƚŶŽĚŽďŽ͘
Kď ǌĞůŽ ǀŝƐŽŬĞŵ ǀŽĚŽƐƚĂũƵ ƐŽ
ůĂŚŬŽƉƌĞƉůĂǀůũĞŶŝƚƵĚŝŶĂƐŝƉŝ͘
sĞēũĂǀŽǌŝůĂƐŽǀĂƌŶĂǌĂǀŽǎŶũŽ Ğ ϲϬ Đŵ ĚĞƌŽēĞ ǀŽĚĞ ůĂŚŬŽ
ēĞǌƉŽƉůĂǀŶŽǀŽĚŽ͘ ŽĚŶĞƐĞǀĞēŝŶŽǀĞēũŝŚǀŽǌŝů͘

^DZdEKEsZEK

ͻ EsK/d>/Zah:dsK/>ssK/͘
ͻ EKd/<:d^EWZsWK
EWdK^d:K͘
ͻ EWZ/>/h:d^ZE/DZ/ED/E
sKEDhdK<h͘
ͻ EZh:d^s<>dE/,WZK^dKZ/,͘
WZ<d/E/EWKd</

ͻ WZ/dZ/d/^dZEK<hZ/>EKK>:͘
ͻ 'hD/:^d/,a<KZE:sE^,ZE:h:ds
<>d/͘
ͻ Eh/s:d,ZE͕</:/>s^d/<h^
WKW>sEKsKK͘

EĞŶĂĚŶĞƉŽƉůĂǀĞ EĞŶĂĚŶĞƉŽƉůĂǀĞ
;ŚƵĚŽƵƌŶŝƓŬŝŝǌďƌƵŚŝͿƐĞƉŽũĂͲ ;ŚƵĚŽƵƌŶŝƓŬŝ
ǀŝũŽƐĂŵŽŽďƐƚƌƵŐĂŚ͘ ŝǌďƌƵŚŝͿ ƐĞ ůĂŚŬŽ ƉŽũĂǀŝũŽ ƚƵĚŝ
ŶĂƐƵŚŝŚŽďŵŽēũŝŚŝŶƵƌďĂŶŝŚ
ƉŽǀƌƓŝŶĂŚ͕ŬũĞƌŶŝƐƚƌƵŐĞ͘
ƌǎĂǀĂĂůŝŽďēŝŶĂƐƚĂĚŽůǎŶŝ Wƌŝ ǌĂŐŽƚĂǀůũĂŶũƵ ƉŽƉůĂǀŶĞ
ƉŽƐŬƌďĞƟǌĂŵŽũŽƉŽƉůĂǀŶŽ ǀĂƌŶŽƐƟ ŝŵĂũŽ ƉŽƐĂŵĞǌŶŝŬŝ͕
ǀĂƌŶŽƐƚ͘ ƉŽĚũĞƚũĂ ŝŶ ĚƌƵŐĞ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝũĞ
ƐǀŽũŽ ǀůŽŐŽ͕ ǌĂƚŽ ŶĂũ ǀƐĂŬ ŝǌͲ
ǀĞĚĞƵŬƌĞƉĞ͕ŬŝƐŽŽƉŝƐĂŶŝǀƚĞũ
ǌůŽǎĞŶŬŝŝŶŶĂƐƉůĞƚŶŝƐƚƌĂŶŝ͗
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉŽƉůĂǀůũĞŶ͘Ɛŝ͘
WŽƉůĂǀĞƐϭϬϬͲůĞƚŶŽƉŽǀƌĂƚŶŽ /ǌƌĂǌ ƉŽƉůĂǀĞ Ɛ ϭϬϬͲůĞƚŶŽ
ĚŽďŽƐĞƉŽũĂǀŝũŽϭǆŶĂϭϬϬůĞƚ͘ ƉŽǀƌĂƚŶŽ ĚŽďŽ ƉƌĞĚƐƚĂǀůũĂ
ƐƚĂƟƐƟēŶŽƉŽǀƉƌĞēũĞ͘dĂŬŽŽďͲ
ƐƚĂũĂŵŽǎŶŽƐƚ͕ĚĂƐĞƉŽƉůĂǀĂƐ
ϭϬϬͲůĞƚŶŽ ƉŽǀƌĂƚŶŽ ĚŽďŽ ƉŽͲ
ũĂǀŝĐĞůŽǀĞēŬƌĂƚǀĞŶĞŵůĞƚƵ͘

ǁǁǁ͘ƉŽƉůĂǀůũĞŶ͘Ɛŝ

<KDEͲ^sZE/>

>'E
KďƐĞŐƉŽƉůĂǀůũĞŶĞŐĂŽďŵŽēũĂƉƌŝŶŝǌŬŝŚƉŽƉůĂǀĂŚ
;ϭϬůĞƚŶĞͿ
KďƐĞŐ ƉŽƉůĂǀůũĞŶĞŐĂ ŽďŵŽēũĂ Ɖƌŝ ǀŝƐŽŬŝŚ ƉŽƉůĂǀĂŚ
;ϭϬϬůĞƚŶĞͿ
KďƐĞŐ ƉŽƉůĂǀůũĞŶĞŐĂ ŽďŵŽēũĂ Ɖƌŝ ŝǌƌĞĚŶŽ ǀŝƐŽŬŝŚ
ƉŽƉůĂǀĂŚ;ϱϬϬůĞƚŶĞͿ
'ůŽďŝŶĞǀŽĚĞƉƌŝǀŝƐŽŬŝŚƉŽƉůĂǀĂŚ;ϭϬϬůĞƚŶĞͿ
ŶĂĚϭ͕ϱŵ

ϭ͕ϱͲϬ͕ϱŵ

ƉŽĚϬ͕ϱŵ

<ĂƌƟ ƉƌĞĚƐƚĂǀůũĂƚĂ ŵŽĚĞůŝƌĂŶŽ ƐƚĂŶũĞ ǀŝƐŽŬŝŚ ǀŽĚĂ͕ Ŭŝ ďŽ
ŽďēĂŶŽŵƉƌĞĚƐƚĂǀůũĞŶŽũĞƐĞŶŝϮϬϭϭŶĂƉŽƐĞďŶŝŚƉƌĞĚƐƚĂǀŝƚǀĂŚ͘

ĞǎŝǀŝƚĞŶĂƉŽƉůĂǀŶŽŽŐƌŽǎĞŶĞŵŽďŵŽēũƵ͕ŽďƐƚĂũĂǀĞēƵŬƌĞƉŽǀǌĂǌŵĂŶũƓĂŶũĞƓŬŽĚĞǀǀĂƓĞŵĚŽŵƵ͘/ůƵƐƚƌĂĐŝũĂƉƌŝŬĂǌƵũĞŶĞŬĂũƉƌŝŵĞƌŽǀ͘
ůĞŬƚƌŝēŶĞǀƟēŶŝĐĞ
ǀŝŐ ĞůĞŬƚƌŝēŶŝŚ ǀƟēŶŝĐ ŝŶ ŶĂƉĞůũĂǀ ŶĂĚ
ƉƌĞĚǀŝĚĞŶŽ ǀŝƓŝŶŽ ƉŽƉůĂǀŶĞ ǀŽĚĞ ;Ăůŝ
ǌĂ ǀƐĂũ ϭ͕ϱ ŵ ŶĂĚ ƚůĞŵŝͿ ďŽ ǌŵĂŶũƓĂůŽ
ƚǀĞŐĂŶũĞ ƉŽƓŬŽĚď ŵĞĚ ƉŽƉůĂǀŽ͘
Wƌŝ ƉŽŶŽǀŶĞŵ ŶĂƉĞůũĞǀĂŶũƵ ŬĂďůĞ
ŶĂƉĞůũŝƚĞ  ĚŽ ǀƟēŶŝĐĞ ǌ ǀƌŚĂ ŶĂǀǌĚŽů͘
^ƟŬĂůĂ ŝŶ ƉƌĞǌƌĂēĞǀĂůŶŝ ƐŝƐƚĞŵŝ ŶĂũ ƐĞ
ŶĂŚĂũĂũŽ ŶĂĚ ƚůĞŵŝ͘ dĂŬŽ ďŽƐƚĞ ůĂŚŬŽ
ĞůĞŬƚƌŝēŶŽ ŶĂƉĞůũĂǀŽ ƵƉŽƌĂďůũĂůŝ ƚƵĚŝ
ƉŽƉŽƉůĂǀŝ͘ĞůŽůĂŚŬŽŽƉƌĂǀŝƐƚƌŽŬŽǀŶŽ
ƵƐƉŽƐŽďůũĞŶĂŽƐĞďĂ;ǀĂƓĞůĞŬƚƌŝēĂƌͿ͘

<ĂĚŝ͕ƚĂůŶĞŽĚƚŽŬĞŝŶƐƚƌĂŶŝƓēŶĞƓŬŽůũŬĞ
ƚĞƐŶŝƚĞ ǌ ŐƵŵŽ͕ ĂƌŵĂŇĞŬƐŽŵ͕ ŶĞŽƉƌĞͲ
ŶŽŵĂůŝWsͲĨŽůŝũŽŝŶŽďƚĞǎŝƚĞǌǀƌĞēĂŵŝ
ƉĞƐŬĂ͘^ƚƌĂŶŝƓēŶŽƓŬŽůũŬŽƚĞƐƚŶŝƚĞǌŐƵͲ
ŵŝũĂƐƟŵēĞƉŽŵēŝƐƟůĐĂŽĚƚŽŬŽǀŝŶŽďͲ
ƚĞǎŝƚĞǌǀƌĞēŽƉĞƐŬĂ͘

<ƵŚŝŶũĂŝŶŬƵŚŝŶũƐŬŝĂƉĂƌĂƟ
<ƵŚŝŶũƐŬĞ ŽŵĂƌŝĐĞ ŶĂũ ďŽĚŽ ŝǌ ŵĂƐŝǀŶĞŐĂ ůĞƐĂ͕ ƵŵĞƚŶĞ ŵĂƐĞ Ăůŝ ŬŽǀŝŶ͕ ƐĂũ Ɵ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ
ďŽůũĞ ƉƌĞŶĂƓũŽ ǀůĂŐŽ͘ WŽŚŝƓƚǀŽ ŝǌ ŝǀĞƌŶŝŚ ƉůŽƓē ůĂŚŬŽ Žď ƐƵƓĞŶũƵ ƌĂǌƉĂĚĞ͘  ĞůĂ ƚĞŚŶŝŬĂ
;ŚůĂĚŝůŶŝŬ͕ƉƌĂůŶŝƐƚƌŽũŝĚƌ͘ͿŶĂũďŽƉŽƐƚĂǀůũĞŶĂēŝŵǀŝƓũĞŽĚƚĂů͘
WŽůŝĐĞ
EĞŶĂĚŽŵĞƐƚůũŝǀĞƉƌĞĚŵĞƚĞ͕ŬŽƚƐŽĚƌƵǎŝŶƐŬĞĨŽƚŽŐƌĂĮũĞĂůŝ
ĚƌĂŐŽĐĞŶĂůĂƐƚŶŝŶĂ͕ƐŚƌĂŶŝƚĞŶĂǀŝƐŽŬĞƉŽůŝĐĞ͘
dĂůŶĞŽďůŽŐĞ
ĂƚĂůŶĞŽďůŽŐĞƵƉŽƌĂďŝƚĞŬĞƌĂŵŝēŶĞƉůŽƓēŝĐĞ
ŽǌŝƌŽŵĂƉŽĚŽďĞŶŵĂƚĞƌŝĂů͘WĂƌŬĞƚŝŶƚĞŬƐƟůŶĞ
ŽďůŽŐĞƐŽǌĞůŽŽďēƵƚůũŝǀŝŶĂǀůĂŐŽ͘

dsŝŶŚŝͲĮ
WƌŝƚƌĚŝƚĞ ƚĞůĞǀŝǌŝũƐŬŝ ƐƉƌĞũĞŵŶŝŬ ŝŶ ĚƌƵŐŽ
ĞůĞŬƚƌŽŶƐŬŽ ŽƉƌĞŵŽ ŶĂ ƐƚĞŶŽ ŶĂĚ
ƉƌĞĚǀŝĚĞŶŽǀŝƓŝŶŽƉŽƉůĂǀŶĞǀŽĚĞ;ĂůŝǀƐĂũ
ϭ͕ϱŵŶĂĚƚůĞŵŝͿ͘

sƌĂƚĂŝŶŽŬŶĂ
EĂŵĞƐƟƚĞ ƉůĂƐƟēŶĞ Ăůŝ ĂůƵŵŝŶũĂƐƚĞ ŽŬĞŶƐŬĞ
ŽŬǀŝƌũĞŝŶǀƌĂƚĂ͘

^ƚĞŶĞ
EĂŵĞƐƚŽŵĂǀĐĂ;ŽŵĞƚ͕ǀĞǌŝǀĂͿƵƉŽƌĂďŝƚĞ
ĐĞŵĞŶƚ Ăůŝ ĂƉŶŽ͘ ^ ƚĞŵ ďŽƐƚĞ ƉƌĞƉƌĞēŝůŝ
ŶĂďƌĞŬĂŶũĞŽŵĞƚĂƚĞƌŽƐƚĂůŝŚǌŝĚŶŝŚǀĞǌŝǀ͘

KĚƚŽŬŝŝŶĐĞǀŝ
EĂŵĞƐƟƚĞŶĞƉŽǀƌĂƚŶĞǀĞŶƟůĞŶĂǀƐĞŽĚƚŽŬĞŝŶĐĞǀŝ͘dŽ
ůĂŚŬŽƐƚŽƌŝǀĂƓǀŽĚŽǀŽĚŶŝŝŶƓƚĂůĂƚĞƌ͘

sƌĞēĞ
sŚŽĚŶĞ ŽĚƉƌƟŶĞ ŝŶ ŬůĞƚŶĂ ŽŬŶĂ ǌĂƓēŝƟƚĞ ǌ
ǀƌĞēĂŵŝ͕ Ŭŝ ũŝŚ ŶĂũǀĞē ĚŽ ƉŽůŽǀŝĐĞ ŶĂƉŽůŶŝƚĞ
ǌ ǌĞŵůũŽ͕ ƉĞƐŬŽŵ Ăůŝ ĚƌƵŐŝŵ ŵĂƚĞƌŝĂůŽŵ͘
ůŽǎŝƚĞ ũŝŚ ƚĂŬŽ͕ ĚĂ ƐĞ ƉƌĞŬƌŝǀĂũŽ͕ ŝŶ ũŝŚ ǌĂ
ƵƚƌĚŝƚĞǀƉŽŚŽĚŝƚĞ͘ĂǀƌĞēĞũĞŵŽǎŶŽƵƉŽƌĂďŝƟ
ŬĂŬƌƓĞŶŬŽůŝŵĂƚĞƌŝĂů͕ŬŝƉƌĞƉƌĞēƵũĞŝǌƉŝƌĂŶũĞŝŶ
ƌĂǌƐŝƉĂŶũĞƉŽůŶŝůĂͲǀƌĞēĞǌĂǎŝƚŽ͕ũƵƚĂƐƚĞǀƌĞēĞ͕
ƉƌĞǀůĞŬĞ ǌĂ ďůĂǌŝŶĞ ŝŶ ŽĚĞũĞ͕ ƉƌƟ͕ ƌũƵŚĞ͕ WsͲ
ǀƌĞēŬĞŝǌƚƌŐŽǀŝŶĞŝƚŶ͘

ƌĂēŶŝŬŝ
EĂǌƌĂēŶŝŬĞŶĂŵĞƐƟƚĞŶĞƉƌŽĚƵƓŶĞƉŽŬƌŽǀĞ͕ŬŝďŽĚŽƉƌĞƉƌĞēŝůŝǀĚŽƌǀŽĚĞ
;ŬůĞƚŶŝǌƌĂēŶŝŬŝ͕ǌƌĂēŶŝŬŝǌĂĚŽƚŽŬǌƌĂŬĂǀŬĂŵŝŶŝĚƌ͘Ϳ͘
sĂƌŽǀĂůĂŽĚƉƌƟŶ
EĂ ǌŝĚ ƉƌĞĚ ǀƌĂƚĂ Ăůŝ ŶĂ ƉŽĚďŽũĞ ŶĂŵĞƐƟƚĞ ŐƌĂĚďĞŶĞ Ăůŝ ǀĞǌĂŶĞ ƉůŽƓēĞ ƚĞƌ ũŝŚ ƉƌŝƚƌĚŝƚĞ ǌ ǀŝũĂŬŝ͘ ZĞǎŽ ŵĞĚ
ǌŝĚŽŵŝŶƉůŽƓēŽǌĂƚĞƐŶŝƚĞǌŵŽēŶŝŵůĞƉŝůŶŝŵƚƌĂŬŽŵ͕ƚŬĂŶŝŶŽ͕ƉĂƉŝƌũĞŵ͕ŵŽŶƚĂǎŶŽƉĞŶŽ͕ƐŝůŝŬŽŶŽŵŝƚŶ͘Wƌŝ
ǌĞůŽƓŝƌŽŬŝŚǀƌĂƟŚƉůŽƓēĞŽũĂēĂƚĞƚĂŬŽ͕ĚĂŶĂŶũĞƉŽĚŽůǎŝŶŝƉƌŝǀŝũĞƚĞůĞƚǀĞ͘ĞŶĞŵŽƌĞƚĞŬƵƉŝƟƉůŽƓē͕ƵƉŽƌĂďŝƚĞ
ĚĞƐŬĞŝŶũŝŚƉƌĞǀůĞĐŝƚĞƐWsͲĨŽůŝũŽ͘
>'E
EŝǌŬŝƐƚƌŽƓŬŝŵĞƌŶŝƐƚƌŽƓŬŝsŝƓũŝƐƚƌŽƓŬŝ

<KDEͲ:hE/>

>'E
KďƐĞŐƉŽƉůĂǀůũĞŶĞŐĂŽďŵŽēũĂƉƌŝŶŝǌŬŝŚƉŽƉůĂǀĂŚ
;ϭϬůĞƚŶĞͿ
KďƐĞŐ ƉŽƉůĂǀůũĞŶĞŐĂ ŽďŵŽēũĂ Ɖƌŝ ǀŝƐŽŬŝŚ ƉŽƉůĂǀĂŚ
;ϭϬϬůĞƚŶĞͿ
KďƐĞŐ ƉŽƉůĂǀůũĞŶĞŐĂ ŽďŵŽēũĂ Ɖƌŝ ŝǌƌĞĚŶŽ ǀŝƐŽŬŝŚ
ƉŽƉůĂǀĂŚ;ϱϬϬůĞƚŶĞͿ
'ůŽďŝŶĞǀŽĚĞƉƌŝǀŝƐŽŬŝŚƉŽƉůĂǀĂŚ;ϭϬϬůĞƚŶĞͿ
ŶĂĚϭ͕ϱŵ

ϭ͕ϱͲϬ͕ϱŵ

ƉŽĚϬ͕ϱŵ

^D/EZ/dWZWKW>sK
/E&KZD/Z:d^
ͻ EĂŽďēŝŶŝƐĞƉŽǌĂŶŝŵĂũƚĞŽƐƚĂŶũƵ ƉŽƉůĂǀŶĞŶĞǀĂƌŶŽƐƟǀǀĂƓĞŵŬƌĂũƵ͕ƐĞǌͲ
ŶĂŶŝƚĞƐĞǌǀƌƐƚŽƉŽƉůĂǀŽǌ͘ŶĂēŝŶŽŵƉŽƉůĂǀůũĂŶũĂŶĂǀĂƓĞŵŽďŵŽēũƵ͘
ͻ WƌĞǀĞƌŝƚĞ͕ĂůŝǀĂƐŽŐƌŽǎĂŬĂŬƓĞŶƉŽƚŽŬ͕ĞƌŽǌŝũĂĂůŝƉůĂǌůũŝǀĂǌĞŵůũŝŶĂ͘
ͻ WŽŝƓēŝƚĞŶĂũǀĂƌŶĞũƓŽƉŽƚĚŽǀŝƐŽŬŝŚ͕ƉƌĞĚƉŽƉůĂǀŽǀĂƌŶŝŚŽďŵŽēŝũ͘/ǌŽŐŝďĂũƚĞƐĞ
ŶŝǌŬŽůĞǎĞēŝŚŽďŵŽēŝũ͕ŬŝůĂŚŬŽŽŶĞŵŽŐŽēŝũŽĞǀĂŬƵĂĐŝũƐŬŽƉŽƚ͘

sZh:d^
ͻ WƌŝǌĂǀĂƌŽǀĂůŶŝĐŝƐŬůĞŶŝƚĞƵƐƚƌĞǌŶŽǌĂǀĂƌŽǀĂŶũĞǌĂŬƌŝƚũĞƓŬŽĚĞŶĂŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝũŝ
ŽďũĞŬƚĂŝŶŶŽƚƌĂŶũŝͬǌƵŶĂŶũŝŽƉƌĞŵŝǌĂƌĂĚŝƉŽƉůĂǀĂůŝŝǌůŝƚũĂŬĂŶĂůŝǌĂĐŝũĞ͘

^D/EZ/dDWKW>sK
/E&KZD/Z:d^
ͻ ^ƉƌĞŵůũĂũƚĞŵĞĚŝũĞ͘

<>/EWKDK
ͻ ĞƐĞǀĂŵŶŝƵƐƉĞůŽƵŵĂŬŶŝƟŝŶƐƚĞŽƐƚĂůŝŶĂƉŽƉůĂǀůũĞŶĞŵŽďŵŽēũƵ͕ƐĞŶĂũƉƌĞũ
ƵŵĂŬŶŝƚĞǀǀŝƓũĞƉƌĞĚĞůĞƐƚĂǀďĞŝŶƉŽŬůŝēŝƚĞϭϭϮ͘WŽŶŽēŝƵƉŽƌĂďŝƚĞƉƌŝŵĞƌŶŽ
ƐǀĞƟůŽ͕ĚĂǀĂƐďŽĚŽƌĞƓĞǀĂůĐŝůĂǎũĞŶĂƓůŝ͘KďƐĞďŝŝŵĞũƚĞƚƵĚŝŬĂŬƉƌĞĚŵĞƚ͕Ŭŝ
ĚŽďƌŽƉůĂǀĂŝŶƐĞŐĂůĂŚŬŽŽƉƌŝŵĞƚĞ;ĂǀƚŽŵŽďŝůƐŬĂǌƌĂēŶŝĐĂ͕ƉůĂƐƟēŶĂƉŽƐŽĚĂ
ƐēĞƉŽŵ͕ǀĞēũŝŬŽƐƐƟƌŽƉŽƌĂ͕ŝĚƌ͘Ϳ͘

EsZEK^d/DWKW>sK
WZ/WZs/dEWZs
ͻ WƌŝƐŬƌďŝƚĞ Ɛŝ ƌĂĚŝŽ ŶĂ ďĂƚĞƌŝũĞ ǌ ĚŽĚĂƚŶŝŵŝ ďĂƚĞƌŝũĂŵŝ͕ ŝŵĞũƚĞ ƐƚĂůŶŽ ǌĂůŽŐŽ
ŬŽŶǌĞƌǀŝƌĂŶĞ ŚƌĂŶĞ ŝŶ ƵƐƚĞŬůĞŶŝēĞŶĞ ǀŽĚĞ͕ ƐĂũ ŽďƐƚĂũĂ ŵŽǎŶŽƐƚ ŵŽƚĞŶĞ
ƉƌĞƐŬƌďĞǌǀŽĚŽ͘EĂǌĂůŽŐŝŝŵĞũƚĞƚƵĚŝŶĞŬĂũĚĞŶĂƌũĂ͕ďŝƐƚǀĞŶŝŚǌĚƌĂǀŝů͕ƚŽƉůŝŚ
ŽďůĞŬ͕ƉƌǀŽƉŽŵŽēŝŶĚƌƵŐĞǎŝǀůũĞŶũƐŬŽƉŽŵĞŵďŶĞƉƌŝƉŽŵŽēŬĞ͘
ͻ <ƵƉŝƚĞůĂƐƚŶŽŵĂůŽƉŽƚŽƉŶŽēƌƉĂůŬŽǌĂƵŵĂǌĂŶŽǀŽĚŽ͘

WZ/WZs/dK:<d
ͻ ŝǀůũĞŶũƐŬŽ ŝŶ ŽƐĞďŶŽ ƉŽŵĞŵďŶŽ ůĂƐƚŶŝŶŽ ;ĚŽŬƵŵĞŶƟ͕ ǌĚƌĂǀŝůĂ͕ ĂƌŚŝǀŝ͕
ǀƌĞĚŶĞũƓŝƉƌĞĚŵĞƟŝŶĂƉĂƌĂƟͿƐŚƌĂŶũƵũƚĞǀǀŝƓũĞůĞǎĞēŝŚƉƌĞĚĞůŝŚƐƚĂǀďĞŽǌŝͲ
ƌŽŵĂǀƐĞĨƵ͕ŽĚƉŽƌŶĞŵŶĂǀŽĚŽŝŶŽŐĞŶũ͘
ͻ EĂ ŽĚƉƌƟŶĞ͕ ƐŬŽǌŝ ŬĂƚĞƌĞ ďŝ ǀ ŽďũĞŬƚ ůĂŚŬŽ ƉƌŝƚĞŬůĂ ǀŽĚĂ͕ ŶĂŵĞƐƟƚĞ
ƉƌŝƉŽŵŽēŬĞǌĂƚĞƐŶũĞŶũĞ;ŐůĞũǁǁǁ͘ƉŽƉůĂǀůũĞŶ͘ƐŝͿ͘
ͻ ĞũĞŵŽŐŽēĞ͕ĚĂďŝǀƉƌŽƐƚŽƌƵůĂŚŬŽƉƌŝƓůŽĚŽƉŽǀƌĂƚŶĞŐĂǀĚŽƌĂŬĂŶĂůŝǌĂĐŝũƐŬŝŚ
ǀŽĚĂ͕ƉŽƐŬƌďŝƚĞǌĂŶĂŵĞƐƟƚĞǀƉƌŽƟƉŽǀƌĂƚŶĞůŽƉƵƚĞŶĂŐůĂǀŶŝŬĂŶĂůŝǌĂĐŝũƐŬŝ
ŝǌƚŽŬŝǌŽďũĞŬƚĂ͘dŽůĂŚŬŽƐƚŽƌŝǀĂƓǀŽĚŽǀŽĚŶŝŝŶƓƚĂůĂƚĞƌ͘
ͻ WƌŝƚƌĚŝƚĞŶĂƉƌĂǀĞ͕Ŭŝďŝ ůĂŚŬŽŝǌƉůĂǀĂůĞŝŶ ƉŽǀǌƌŽēŝůĞ ƓŬŽĚŽ ;ŶƉƌ͘ ĐŝƐƚĞƌŶĂǌĂ
ŬƵƌŝůŶŽŽůũĞ͕ƉůŝŶͿ͘WƌŝƚƌĚŝƚĞũŝŚǀƚůĂĂůŝŽƉƌŝƚĞǀƐƚƌŽƉ͘
ͻ sƉƌŽƐƚŽƌŝŚ͕ŬŝƐŽƉŽĚǀƌǎĞŶŝƉŽƉůĂǀůũĂŶũƵ͕ŶĂũďŽĚŽƚĂůŶĞŽďůŽŐĞŝǌŵĂƚĞƌŝĂůĂ͕
ŬŝŵƵǀŽĚĂŶĞƓŬŽĚŝ͕ƐĞůĂŚŬŽēŝƐƟŝŶŚŝƚƌŽƐƵƓŝ͘KƉƌĞŵĂŶĂũďŽǌŝĚĂŶĂĂůŝŝǌ
ŵĂƚĞƌŝĂůŽǀ͕ŬŝďŽůũĞƉƌĞŶĂƓĂũŽǀŽĚŽ;ŶƉƌ͘Ws͕ŬŽǀŝŶĂ͕ŵĂƐŝǀĞŶůĞƐͿ͘
ͻ s ƉƌŽƐƚŽƌŝŚ͕ Ŭŝ ƐŽ ƉŽĚǀƌǎĞŶŝ ƉŽƉůĂǀůũĂŶũƵ͕ ŝǌǀĞĚŝƚĞ ƉŽŐůŽďŝƚĞǀ ;ĚŝŵĞŶǌŝũ
ϮϬǆϮϬǆϭϱĐŵͿ͕ĚĂďŽŵŽŐŽēĞƐƉŽƚŽƉŶŽēƌƉĂůŬŽŝǌēƌƉĂƟēŝŵǀĞēũŝĚĞůǀŽĚĞ͘

d/<WZWKW>sK
ͻ ĞǎŝǀŝƚĞǀƉƌĞĚĞůƵ͕ŬũĞƌƐŽŵŽǎŶĞƉŽƉůĂǀĞŝŶŶĂŶũĞŬĂǎĞũŽƚƵĚŝ
ƌĂǌŵĞƌĞ;ĚŽůŐŽƚƌĂũŶŽĚĞǎĞǀũĞ͕ŶĞƵƌũĞͿ͕ǀŬůũƵēŝƚĞƌĂĚŝũƐŬŝƐƉƌĞũĞŵŶŝŬŝŶƐƉƌĞŵͲ
ůũĂũƚĞƉŽƌŽēŝůĂŚŝĚƌŽŵĞƚĞŽƌŽůŽƓŬĞƐůƵǎďĞƚĞƌŶĂǀŽĚŝůĂƉƌŝƐƚŽũŶŝŚƓƚĂďŽǀ
ŝǀŝůŶĞǌĂƓēŝƚĞ;ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƌƐŽ͘ŐŽǀ͘ƐŝͬǀŽĚĞͬƉŽĚĂƚŬŝͬĂŵƉͬ,Őͺϭ͘ŚƚŵůͿ͘
ͻ WŽƐƉƌĂǀŝƚĞĚǀŽƌŝƓēĞŝŶǌĂǀĂƌƵũƚĞƉƌĞĚŵĞƚĞ͕ŬŝũŝŚǀŽĚĂůĂŚŬŽŽĚƉůĂǀŝ͘
ͻ ĞůĞǎŝǀĂƓĚŽŵŶĂŽďŵŽēũƵ͕ŬũĞƌůĂŚŬŽǀŽĚĂƉŽƉůĂǀŝĐĞůŽƚŶŽǌŐƌĂĚďŽ͕
ƉƌĂǀŽēĂƐŶŽĞǀĂŬƵŝƌĂũƚĞŬůũƵēŶĞĚŽďƌŝŶĞŶĂǀĂƌŶŽŽďŵŽēũĞ͕ŶƉƌ͘Ŭ
ƐŽƐĞĚƵĂůŝƐŽƌŽĚŶŝŬƵ͘ĞǌĂƚŽŶŝŵĂƚĞēĂƐĂ͕ǀǌĞŵŝƚĞƐƐĞďŽũŶĂũŶƵũŶĞũƓĞƐƚǀĂƌŝ
;ĚĞŶĂƌ͕ĚŽŬƵŵĞŶƚĞŝŶŶĞŬĂũŽďůĞŬͿƚĞƌƐĞƵŵĂŬŶŝƚĞŶĂĚŽďŵŽēũĞ͕ŬŝŐĂůĂŚŬŽ
ĚŽƐĞǎĞǀŽĚĂ͘
ͻ EĂŵĞƐƟƚĞƉƌŽƟƉŽƉůĂǀŶŽǌĂƓēŝƚŽ;ǀƌĞēĞǌǌĞŵůũŽĂůŝƉĞƐŬŽŵ͕WsĨŽůŝũŽ͕ĚĞƐŬĞ
ŝĚƌ͘ͿƉƌĞĚǌƵŶĂŶũĂǀƌĂƚĂ͕ƐǀĞƚůŽďŶĞũĂƓŬĞ͕ŶĂƚĂůŶĞƐŝĨŽŶĞŝŶĚƌƵŐĂŵĞƐƚĂ͕
ŬũĞƌŽďƐƚĂũĂǀĞƌũĞƚŶŽƐƚǀĚŽƌĂǀŽĚĞ͘
ͻ /ǌŬůŽƉŝƚĞĞůĞŬƚƌŝŬŽ͕ƉůŝŶŝŶǀŽĚŽ͘

ͻ EĞǀŽǌŝƚĞ͕ēĞŶŝƐƚĞǌƵŶĂũƉŽƉůĂǀŶĞŐĂŽďŵŽēũĂ͘ĞŽďƐƚĂŶĞƚĞǀĂǀƚŽŵŽďŝůƵŶĂ
ƉŽƉůĂǀŶĞŵ ŽďŵŽēũƵ͕ ŐĂ ēŝŵƉƌĞũ ǌĂƉƵƐƟƚĞ ŝŶ ƐĞ ƉƌĞŵĂŬŶŝƚĞ ŶĂ ǀŝƓũĞ ůĞǎĞēĞ
ŽďŵŽēũĞ͕ƐĂũůĂŚŬŽŽƐƚĂŶĞƚĞƵũĞƟǀǀŽĚŶŝƉĂƐƟ͘
ͻ EĞŚŽĚŝƚĞ͕ŶĞƉůĂǀĂũƚĞ͕ŶĞǀŽǌŝƚĞŝŶƐĞŶĞŝŐƌĂũƚĞǀƉŽƉůĂǀŶŝǀŽĚŝ͘KďŝēĂũŶŽŶŝ
ŵŽǎŶŽǀŝĚĞƟ͕ŬĂŬŽŚŝƚƌĂũĞǀŽĚĂŽǌŝƌŽŵĂŬũĞǀƚůĞŚƐŽƉŽŐůŽďŝƚǀĞ͘
ͻ EĞƉƌŝďůŝǎƵũƚĞƐĞƌĞēŶŝŵďƌĞǎŝŶĂŵ͕ŬĞƌƐŽůĂŚŬŽǌĂƌĂĚŝĞƌŽǌŝũĞƐƉŽĚũĞĚĞŶĞ͘
ͻ EĞĚŽƟŬĂũƚĞƐĞŶĂƉƌĂǀƉŽĚŶĂƉĞƚŽƐƚũŽ͕ēĞƐƚŽũŝƚĞǀǀŽĚŝ͘
ͻ EĞǌĂĚƌǎƵũƚĞƐĞǀŬůĞƚŶŝŚƉƌŽƐƚŽƌŝŚ͕ŬĞƌũĞůĂŚŬŽŶĞǀĂƌŶŽ͘

DĞĚƉŽƉůĂǀŽŝŶƉŽŶũĞũďŽƐƚĞƉŽƚƌĞďŽǀĂůŝ͗ŶƵũŶĞǌĂůŽŐĞƐǀĞǎĞǀŽĚĞŝŶŬŽŶǌĞƌͲ
ǀŝƌĂŶĞŚƌĂŶĞ͕ƉƌŝďŽƌǌĂƉƌǀŽƉŽŵŽē͕ǌĂůŽŐŽŶƵũŶŝŚǌĚƌĂǀŝů͕ŐƵŵŝũĂƐƚĞƓŬŽƌŶũĞ
ĂůŝĚƌƵŐŽƉƌŝŵĞƌŶŽŽďƵƚĞǀŝŶŐƵŵŝũĂƐƚĞƌŽŬĂǀŝĐĞƚĞƌǀŽĚŽͲŽĚƉŽƌŶŽƚŽƌďŽǌĂ
ĚŽŬƵŵĞŶƚĞ͕ŽďůĞŬŽŝŶĚƌĂŐŽĐĞŶŽƐƟ͘

^D/EZ/dWKWKW>s/
EsZEK^d/WKWKW>s/
ͻ KēŝƐƟƚĞŝŶĚĞǌŝŶĮĐŝƌĂũƚĞǀƐĞ͕ŬĂƌƐĞũĞǌŵŽēŝůŽ͘
ͻ EĞƵǎŝǀĂũƚĞƐǀĞǎĞŚƌĂŶĞ͕ŬŝũĞďŝůĂǀƐƟŬƵƐƉŽƉůĂǀŶŽǀŽĚŽ͘
ͻ KďƉŽƓŬŽĚďĂŚǀŽĚŽǀŽĚŶĞŐĂŽŵƌĞǎũĂŶĞƉŝũƚĞǀŽĚĞ͕ĚŽŬůĞƌŶŝƐƉŽƌŽēĞŶŽ͕ĚĂ
ũĞŶĞŽƉŽƌĞēŶĂ͕ƉƌĞĚǀƐĞŵƉĂŶĞƉŝũƚĞǀŽĚĞŝǌǀŽĚŶũĂŬŽǀ͘
ͻ EĞƵƉŽƌĂďůũĂũƚĞĞůĞŬƚƌŝēŶĞŝŶƓƚĂůĂĐŝũĞŝŶĂƉĂƌĂƚŽǀ͕ŬŝƐŽďŝůŝƉŽƉůĂǀůũĞŶŝ͕ĚŽŬůĞƌ
ũŝŚŶĞƉƌĞŐůĞĚĂƐƚƌŽŬŽǀŶũĂŬ;ǀĂƓĞůĞŬƚƌŝēĂƌͿ͘
ͻ KďǀĞƐƟƚĞƉƌŝƐƚŽũŶĞƐůƵǎďĞŽƉƌĞƚƌŐĂŶũƵƚĞůĞĨŽŶƐŬĞŐĂ͕ĞůĞŬƚƌŝēŶĞŐĂ͕ǀŽĚŽǀŽĚͲ
ŶĞŐĂĂůŝƉůŝŶƐŬĞŐĂŽŵƌĞǎũĂ͘


D//E^<WKDK
ͻ WŽŝƓēŝƚĞŵĞĚŝĐŝŶƐŬŽƉŽŵŽē͕ēĞũĞƉŽƚƌĞďŶŽ͘

/E&KZD/Z:d^
ͻ ^ƉƌĞŵůũĂũƚĞ ƉŽƌŽēŝůĂ ŶĂ ƌĂĚŝƵ ŝŶ ds͘  KďũĂǀůũĞŶĞ ďŽĚŽ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝũĞ Ž ƐƚĂŶũƵ
ŶĂƉŽƉůĂǀůũĞŶĞŵŽďŵŽēũƵ͕ƵƐƚƌĞǌŶŽƐƟƉŝƚŶĞǀŽĚĞ͕ŽďǀĞǌŶĞŵƉƌĞŬƵŚĂǀĂŶũƵ͕
ƉƌŝũĂǀŝŝŶƉŽƉŝƐŽǀĂŶũƵƓŬŽĚĞ͕ŚƵŵĂŶŝƚĂƌŶŝƉŽŵŽēŝ͕ŝĚƌ͘
ͻ WŽŝǌǀĞĚŝƚĞ͕ŬũĞũĞǀŽĚĂǎĞƵƉĂĚůĂ͘ĞƐƚĞƐŽƓĞǀĞĚŶŽůĂŚŬŽƉŽƓŬŽĚŽǀĂŶĞŝŶƐĞ
ůĂŚŬŽƉŽƌƵƓŝũŽƉŽĚƚĞǎŽǀŽǌŝůĂ͘

sZE/dsKDKs
ͻ sƌŶŝƚĞƐĞĚŽŵŽǀ͕ŬŽŵĞĚŝũŝŽďǀĞƐƟũŽ͕ĚĂũĞǀƌŶŝƚĞǀǀĂƌŶĂ͘
ͻ WƌĞǀĞƌŝƚĞ ǀĂƌŶŽƐƚ ŽďũĞŬƚĂ͘ WŽũĂǀŝ͕ ŬŽƚ ƐŽ ŝǌƉŽĚũĞĚĞŶŝ ƚĞŵĞůũŝ͕ ƌĂǌƉŽŬĞ ŝŶ
ƉŽĚŽďŶŽ͕ůĂŚŬŽŶĂŬĂǌƵũĞũŽƌĞƐŶĞƉŽƓŬŽĚďĞŶĂŽďũĞŬƚƵ͘sƐƚŽƉǀƚĂŬŽďũĞŬƚŶŝ
ǀĂƌĞŶ͘
ͻ &ŽƚŽŐƌĂĮƌĂũƚĞƓŬŽĚŽŝŶŽďǀĞƐƟƚĞƐǀŽũŽǌĂǀĂƌŽǀĂůŶŝĐŽ͘
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VEČ KOT 70 ŠTIPENDIJ ZA ŠOLSKO/
ŠTUDIJSKO LETO 2011/2012
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) je
na letošnjem javnem pozivu od delodajalcev iz Ljubljanske regije, prejela več kot 70 potreb po štipendiranju novega kadra.
Javni razpis za štipendije bo objavljen v prvi polovici meseca septembra 2011 na spletni strani RRA LUR www.rralur.si.
Delodajalci bodo na univerzitetnih dodiplomskih programih štipendirali naslednje profile/smeri: ekonomist, fizioterapevt, dipl. inž. prometa,
dipl. inž./univ. dipl. inž. računalništva, dipl. inž. strojništva, geolog, informatik, inž. designa/marketinga, inž. tehnične stroke, inženir gradbeništva ali dipl. inženir gradbeništva, inženir mehatronike, management,
upravljanje prometa, podjetništvo, pravo (avtorsko pravo, patentno pravo, pravo inform. sistemov), računalništvo, matematika, uni. dipl. inž.
tehnologije prometa, univ. dipl. fizik, univ. dipl. inženir elektrotehnike.
Na podiplomskem študiju bodo štipendije namenjene za smeri komunikologija, prometa (smer prometna tehnologija) in prometno inženirstvo (smer planiranje).
Na področju srednješolskega in poklicnega izobraževanja bodo razpisane štipendije za poklice/smeri: elektroinstalater, elektrotehnik, gimnazijski maturant, gostinski tehnik (kuhar, natakar), kozmetičarka, mehatronik operater (operater cnc stroja), monter strojnih instalacij,
oblikovalec kovin, strojni inženir, strojni tehnik, tehnik mehatronike,
tehnik optik, turistični tehnik, vrtnar, vrtnarski tehnik.
Osnovna štipendija za dijake znaša 15% minimalne plače (112 EUR), za
dodiplomske študente 28% minimalne plače (209 EUR) in podiplomske
študente 34% minimalne plače (254 EUR). Štipendisti so upravičeni še do
dodatkov za uspeh ter do dodatkov za prevoz ali bivanje v kraju šolanja,
vendar maksimalna višina štipendije z dodatki ne sme preseči 449 EUR.
Obveznost štipendista je uspešen zaključek šolanja, obveznost delodajalca pa zaposlitev štipendista po zaključku šolanja, za enako obdobje,
kot je trajalo štipendijsko razmerje.
Projekt Regijske štipendijske sheme Ljubljanske urbane regije se izvaja od leta 2007 in je sofinanciran iz sredstev Evropske unije, in sicer
iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013.
mag. Liljana Drevenšek, RRA LUR

OBMOÿNO
MOÿNO ZDRUŽENJE
RDEÿEGA KRIŽA KAMNIK

in
ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO REPUBLIKE
SLOVENIJE

Vas vabita na

KRVODAJALSKO AKCIJO
v DOMU KULTURE KAMNIK
Fužine 10

13., 14. oktobra 2011
med 7:00 in 13:00 uro

VABLJENI!
S seboj prinesite veljaven oseben dokument s fotografijo!

NOVE KADROVSKE
ŠTIPENDIJE IN
ZAPOSLITEV PO
ZAKLJUČKU ŠOLANJA V
LJUBLJANSKI URBANI
REGIJI
Na podlagi potreb, ki so jih podali delodajalci v Ljubljanski regiji do
konca meseca junija 2011, je Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), 9. septembra 2011,
objavila

JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ ENOTNIH
REGIJSKIH ŠTIPENDIJSKIH SHEM (RŠS
LJUBLJANSKE URBANE REGIJE) ZA
ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2011/2012.
K oddaji vlog so vabljeni dijaki in študenti, ki ne prejemajo drugih
štipendij, niso zaposleni in niso vpisani v evidenco brezposelnih
oseb.
V okviru Regijske štipendijske sheme se podeljujejo kadrovske
štipendije, ki so sofinancirane s strani delodajalcev s sedežem v eni
izmed 26 občin Osrednjeslovenske regije. V letošnjem letu 33 delodajalcev ponuja priložnost za več kot 70 štipendij v različnih izobraževalnih programih. Seznam aktualnih razpisanih štipendij je
objavljen na spletni strani RRA LUR (www.rralur.si), kjer je dostopen tudi obrazec vloge za prijavo.
Osnovna višina štipendije znaša 112 EUR za dijake, 209 EUR za
dodiplomske in 254 EUR za podiplomske študente. Štipendistom
pripada k osnovni štipendiji tudi dodatek za uspeh in strošek prevoza
ali bivanja. Povprečna štipendija v letu 2010/11 je znašala 280 EUR,
višina najvišje podeljene štipendije za dijake je bila 250 EUR, za
študente pa 420 EUR.
Štipendist je s pogodbo zavezan dokončati izobraževalni program,
za katerega bo dobil štipendijo in se zaposliti pri delodajalcu za obdobje prejemanja štipendije.
Prijave z dokazili morajo kandidati poslati na naslov:
RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana. Rok za oddajo vlog je 10. oktober 2011.
Dodatna pojasnila glede razpisa štipendij RŠS:
mag. Liljana Drevenšek, Matija Ukmar tel: (01) 306 19 04 /(01)
306 19 05
E-pošta:
liljana.drevensek@ljubljana.si, matija.ukmar@ljubljana.si
Projekt Regijska štipendijska shema delno financira Evropska unija
iz Evropskega socialnega sklada in se izvaja v okviru Operativnega
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«; prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«.
RRA LUR, mag. Liljana Drevenšek
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Izbris hipoteke iz zemljiške knjige
V letu 1978 sem najela posojilo, ki je bilo
vknjiženo v zemljiški knjigi. Posojilo je bilo v
celoti vrnjeno, vendar je še danes vknjiženo pri
moji nepremičnini. Ali moram kaj storiti, da bo
vknjižba izbrisana?
V vašem primeru je ob sklenitvi posojilne pogodbe upnik svojo terjatev na vračilo danega
posojila zavaroval z ustanovitvijo zastavne
pravice na nepremičnini (hipoteka). Zastavna
pravica je pravica zastavnega upnika, da se
zaradi neplačila zavarovane terjatve ob njeni
zapadlosti poplača skupaj z obrestmi in stroški
iz vrednosti zastavljenega predmeta pred vsemi
drugimi upniki zastavitelja. Izbris hipoteke se
med drugim lahko zahteva, če je dolžnik plačal
zavarovano terjatev (za vse primere glej 154.
in 148. člen Stvarnopravnega zakonika) kot
tudi v primeru, da je poteklo deset let od zapadlosti zavarovane terjatve.
Med ljudmi velja prepričanje, da če so
posojilo poplačali, se hipoteka avtomatično
izbriše. To ne drži, saj je potrebno za izbris
nujno podati predlog na okrajno sodišče.
Hipoteka namreč preneha šele z izbrisom iz
zemljiške knjige. Sodišče dovoli izbris hipoteke na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila,
ki ga izstavi hipotekarni upnik. V kolikor je
bila hipoteka prenesena na novega hipotekarnega upnika, pa ta prenos v zemljiški knjigi ni
vpisan, je izbris hipoteke na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila novega hipotekarnega
upnika dovoljen, če je predlogu za vpis priložena listina, ki bi bila podlaga za vknjižbo
prenosa hipoteke na hipotekarnega upnika, ki
je izstavil zemljiškoknjižno dovolilo (150. člen
Zakona o zemljiški knjigi-1). V primeru, da se
je hipotekarni upnik v tem času statusno preoblikoval ali spremenil svojo firmo, bo izbris
možen na podlagi izbrisne pobotnice novonastalega subjekta in zgodovinskega izpiska iz
sodnega registra, iz katerega bo razvidno, da
gre za pravnega naslednika hipotekarnega
upnika, ki je vpisan v zemljiški knjigi.
V praksi prihaja tudi do situacij, ko je
hipotekarni upnik zaradi poteka časa neznan ali nedosegljiv (npr. stečaj, razdružitev). V takšnih primerih je potrebno pri sodišču
začeti postopek izbrisa starih hipotek, kot ga
določa Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1). Sodišče dovoli izbris vknjižene hipoteke zaradi
poteka časa, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
1. če je od dneva zapadlosti terjatve, v zavarovanje katere je bila vknjižena hipoteka, preteklo več kot deset let (v nadaljevanju: stara
hipoteka),
2. če predlagatelj postopka verjetno izkaže,
da je hipotekarni upnik neznan ali nedosegljiv,
3. če predlagatelj postopka verjetno izkaže,
da v obdobju od dospelosti terjatve do vložitve
predloga za izbris stare hipoteke ni bila sodno
uveljavljana terjatev, v zavarovanje katere je
bila vknjižena hipoteka (npr. predloži dokazila
o plačilih, obvestilo upnika, da je bila terjatev
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poplačana), in
4. če v treh mesecih od objave oklica o začetku postopka za izbris stare hipoteke hipotekarni upnik oziroma zastavni upnik, ki je na
hipoteki pridobil nadhipoteko, proti izbrisu ni
ugovarjal.
Izbris stare hipoteke lahko zahteva samo
zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine, na
kateri je vknjižena hipoteka, tudi če ni hipotekarni dolžnik. V kolikor predlagatelj dokaže
oziroma verjetno izkaže, da so prvi trije zgoraj
našteti pogoji izpolnjeni, sodišče izda sklep o
začetku postopka za izbris stare hipoteke in o
začetku postopka objavi oklic. V primeru, da v
3 mesecih od objave oklica ni bil vložen noben
ugovor proti izbrisu stare hipoteke oziroma, če
je bil ugovor zavržen, ker je bil vložen prepozno, ali je nepopoln ali pa ga ni bilo dovoljeno
vložiti (nedovoljen), sodišče dovoli izbris stare
hipoteke.
Predlagamo vam, da hipotekarnega upnika
zaprosite, da vam da izbrisno pobotnico, ki
mora vsebovati zemljiškoknjižno dovolilo, ki
mora biti overjeno. V kolikor se je v tem času
preoblikoval, predlogu priložite še zgodovinski
izpisek iz sodnega registra ali drug dokument o
prehodu hipoteke na novega upnika. Glede na
to, da je od vknjižbe hipoteke preteklo že 33
let, je tudi v primeru, da ste posojilo vzeli za 20
let, od zapadlosti hipoteke minilo več kot 10

Odvetniška pisarna
HACIN KÖLNER, d.o.o.
Odvetnica Irena Hacin Kölner obvešča, da
je z 20.9.2011 začela poslovati v okviru
Odvetniške pisarne Hacin Kölner, d.o.o.
s sedežem v Ljubljani na Čufarjevi 3.
Tel.:
+ 386 1 438 61 30
Gsm.:
+ 386 31 347 989
Fax.:
+ 386 1 438 61 34
E-pošta: info@moj-odvetnik.si ali irena.
hacin.kolner@moj-odvetnik.si
Splet: www.moj-odvetnik.si
let. To pomeni, da lahko v primeru, da vam ne
bo uspelo najti pravnega naslednika hipotekarnega upnika, začnete postopek izbrisa stare
hipoteke.
Odvetnica Irena Hacin Kölner
e-pošta: irena.hacin.kolner@moj-odvetnik.si

Popravek
Postavitev ograje (Aplenca, julij 2011)
V prostorskem občinskem aktu Občine
Komenda je v 13. členu, 1.3.tč., 3 alinea
predpisan odmik ograje od sosednjih zemljišč in sicer 0,5 m.
Odvetnica Irena Hacin Kölner

ZBIRANJE IN ODDAJA KOSOVNIH ODPADKOV TER ODPADNE
ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME (OEEO)
Vsako gospodinjstvo na območju občine Komenda prejme na leto 2 kupona, s katerima
lahko naroči 2 brezplačna odvoza kosovnih
odpadkov. Ko se v vašem gospodinjstvu nabere določena količina tovrstnih odpadkov, ki
bi se jih radi znebili, preprosto izpolnite enega
izmed prejetih kuponov in ga pošljite izvajalcu
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (podjetje Publicus, d.o.o., Ljubljana) bodisi na naslov PUBLICUS, d.o.o.,
Ljubljana, Vodovodna cesta 97, 1000 Ljubljana, po elektronski pošti na naslov info@publicus.si ali po faksu na številko 01/561 16 67.
Najkasneje v treh tednih Vas bodo kontaktirali
delavci Publicusa iz Operativnega centra Kamnik in se z vami dogovorili za datum in mesto
oddaje odpadkov.
Da bo celoten proces oddaje potekal nemo-

teno je dobro vedeti, kateri odpadki sodijo in
kateri ne sodijo med kosovne odpadke iz gospodinjstev.
Kosovne odpadke ter odpadno električno in
elektronsko opremo lahko občani tudi sami
pripeljete v Zbirni center Suhadole ter jih
brezplačno oddate osebju v centru. Zbirni
center je odprt od ponedeljka do petka med
6.00 in 19.00 uro ter v soboto med 8.00 in
13.00 uro.
Za konec pa še opozorilo, da neizkoriščeni
kuponi niso prenosljivi v naslednje leto in
jih ni možno uporabiti za na primer odvoz zelenega vrtnega odpada, tako da velja izkoristiti
zgoraj večkrat omenjeno brezplačno oddajo
kosovnih odpadkov ter odpadne električne in
elektronske opreme.

ODPADKI, KI SODIJO

●
●
●
●
●

ODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA
veliki gospodinjski aparati – hladilniki, pralni stroji, štedilniki …,
mali gospodinjski aparati – sesalniki, likalniki, opekači …,
zabavna elektronika – radijski in televizijski sprejemniki, videokamere …,
IT in telekomunikacijska oprema – osebni in prenosni računalniki,
tiskalniki, faksi …,
● električna in elektronska orodja – vrtalniki, žage, igrače ter oprema za šport
in prosti čas – električni avtomobilčki in vlakci, videoigre …,
● sijalke
● POHIŠTVO, KOPALNIŠKA OPREMA,
● ŠPORTNI REKVIZITI, VRTNA OPREMA,
● ORODJE,
● IGRAČE,
● VZMETNICE, PREPROGE in TALNE OBLOGE.

ODPADKI, KI NE SODIJO

● nevarni odpadki,
● salonitne plošče
(azbest),
● tekstil in oblačila,
● gradbeni materiali,
● izolacijski materiali,
● avtomobilski deli.

Aplenca
Oratorij
v Komendi 2011

Zadnji teden pred počitnicami lahko najdemo
prazne stole pred računalniki, saj otroci preživijo teden na oratoriju. Oratorij je dogodek,
kjer se lahko otroci bolje spoznajo, rastejo v
veri, razmišljanju ter se učijo in pokažejo razne
spretnostih na delavnicah in velikih igrah.
Letos je 180 otrok animiralo kar 39 animatorjev. Pripravili smo jim 15 različnih delavnic,
na katerih so otroci izdelovali rože za v lase,
eko vazice, letala iz stiropora, popravljali kolesa, snemali film, risali tatuje, kuhali, iskali zaklad, se učili španščine in nemščine,...
Ves teden smo skozi zgodbo spoznavali Jona. To je bil prerok, ki ga je Bog s posebnim
naročilom poslal v Ninive. Jona pa ga ni poslušal in se je z ladjo odpravil v drugo smer. Med
nevihto ga je pojedla velika riba, ki ga je čez tri
dni izpljunila na kopno. Jona je nato pogumno
izpolnil božje naročilo. Z otroki smo se po
skupinah pogovarjali o tem, kako nas Bog kliče
in na kakšen način nam kaže pot. Ob vsem pa
ne smemo pozabiti, da nas vzgaja z ljubeznijo
in nam je vedno pripravljen pomagati in premagati naše težave skupaj z nami.

Glasilo
Glasilo
občine
občine
Komenda
Komenda
8-9/2011
7/2011

Vsako popoldne smo imeli veliko igro. Pomagali smo Jonu, igrali »veliko enko«, splezali na ribo… Pri teh igrah se vedno pokaže, katere skupine dihajo skupaj, saj le te navadno
zmagajo. Kot vsako leto, pa so otroci najbolj
uživali pri vodnih igrah.
Na izlet smo se v tem letu podali kar s pešavtobusom. Po gozdni poti, na kateri smo
imeli velike igre, smo se podali proti Komendski Dobravi. Tam smo se ustavili na velikem
travniku, kjer smo igrali nogomet, peli, kartali
in igrali tudi druge družabne igre. Izlet smo
zaključili s sv. mašo, ki jo je daroval Martin
Zlobko.
Tako je za nami še en oratorij, ki je bil zagotovo najbolj vroč do sedaj. Če se ozremo nazaj,
lahko vidimo, da je bilo vredno vsega časa in
truda… Zagotovo pa nam ne bi uspelo brez
pomoči sponzorjev, katerim se zahvaljujemo
za podporo. Se vidimo naslednje leto!
Klara Novak

Sedaj vemo, zakaj je občina Komenda med tistimi v Sloveniji, kjer
je na leto največ novorejnčkov. Na
sliki štorklja, ki si je malo oddahnila.
A.Ž. - foto Mojca Luštrek
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Aplenca
Ureditev
prometa med sejmom vGlasilo
Komendi
Konjeniški klub Komenda organizira od 7. do
9. oktobra 2011 Jesenski kmetijski sejem. Pričakujemo, da bo sejem obiskalo več tisoč obiskovalcev, zanje pa smo zagotovili ustrezne
parkirne prostore. Da bodo obiskovalci in prebivalci Občine Komenda med sejmom varni,
bo v sejemskih dneh (v skladu z dovoljenjem
Občine Komenda) občasno spremenjena prometna ureditev v Komendi:
Popolna zapora javne ceste št. 039120 (Moste – Zalog) na odseku od objekta Osnovne
šole Komenda na Glavarjevi cesti št. 37, do
objekta občinske stavbe na Zajčevi 23.
Delna zapora javne ceste št. 162020 (Kranjska pot) v celotni dolžini od državne ceste
G104 Mengeš – Kranj, do občinske stavbe na
Zajčevi cesti 23 v Komendi v smeri iz državne
ceste proti naselju Komenda.
Ob slabem vremenu bo v soboto in v nedeljo,
8. in 9. 10. 2011, za obiskovalce sejma urejen
parkirni prostor v Nasovčah, neposredno ob
reg. cesti Brnik-Mengeš. Iz parkirnega prostora
do sejma in obratno bo za obiskovalce organiziran brezplačni avtobusni prevoz.
Na vseh cestnih zaporah bo zagotovljen dovoz in dostop za prebivalce naselja Komenda,
redne avtobusne linije in za intervencijska vozila.

Postavljena bo ustrezna
cestna signalizacija z
označenimi
obvozi,
postavljene bodo ustrezne obvestilne table in
zagotovljeno ustrezno
število rediteljev.
Prosimo razstavljavce
in obiskovalce sejma,
da upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo in se ravnajo v
skladu z obvestili rediteljev oziroma z obvestili na obvestilnih tablah.

LEGENDA:

Lastnike zemljišč v neposredni okolici prireditvenega prostora prosimo, da morebitno škodo,
ki bi nastala na zemljiščih zaradi sejma, sporočijo vodji rediteljev Jelenku MILIČU na tel.:
041-471-690 ali na sedež KK Komenda na
Glavarjevi ulici v Komendi.
Prosimo za potrpežljivost in razumevanje!
KK KOMENDA

-

DVOSMERNI PROMET…………………..

-

ENOSMERNI PROMET…………………..

-

POPOLNA ZAPORA……………………….

-

PREPOVEDAN PROMET
V OBEH SMEREH…………………………….

-

PREPOVEDAN PROMET
V ENO SMER…………………………….

- OBVOZ……………………………………

Jesenski sejem v Komendi
Konjeniški klub Komenda tudi letos od 7. do 9. oktobra organizira v
Komendi Jesenski sejem kmetijske, gozdarske in gradbene mehanizacije.
Na 24.000 kvadratnih metrih se bodo tudi tokrat predstavili razstavljavci
s cele Slovenije in mednarodni proizvajalci opreme in strojev. Predsednik
Konjeniškega kluba Komenda in častni občan občine Komenda Lojze
Lah je pred zaključkom redakcije današnje številke Aplence povedal, da
bo razstavni prostor tudi tokrat poln različnih razstavljavcev.
V okviru sejma bodo prvi dan, 7. oktobra, ob 9.30 Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Zavod Ljubljana ter Kmetijski inštitut Slovenije na tradicionalnem predavanju o krompirju v dvorani Doma kulture
predstavili nove sorte in sorte križancev krompirja. Predstavljena bo

Spoštovane gospodinje in
gospodarji!
Ustanova Petra Pavla Glavarja bo na jesenskem sejmu v Komendi s
ponudbo domačih dobrot (slaščice, kruh, suho sadje) in izdelkov
mojstrov domače obrti (lončarske, coklarske, ščetinarske idr.), ki jih
boste darovali, zbirala sredstva za uresničevanje svoje dejavnosti.
Vabimo vas, da prispevate svoj dar v obliki specialitete ali izdelka
in tako postanete dobrotnica ali dobrotnik.
Vse, ki bi želeli sodelovati s svojim prispevkom prosimo, da ga
prinesete na sejem na stojnico UPPG ali pa se predhodno dogovorite
s članico Uprave UPPG, gospo Marico Erce tel.: 041 275 405 in
sporočite tudi, kaj boste prispevali in kakšno količino.
Izkupiček je v celoti namenjen za izvajanje namena Ustanove, ki je
štipendiranje nadarjenih socialno šibkih dijakov in študentov in pomoč pomoči potrebnim.
Za vaše sodelovanje se vam toplo priporočamo in hkrati vnaprej
zahvaljujemo.
Uprava Ustanove Petra Pavla Glavarja
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registracija za pridelavo in dodelavo zelenjave in poljščin, davčna zakonodaja na kmetiji in ogled sort na razstaviščnem prostoru.
Druga posebnost letošnjega sejma bo predstavitev sekalnikov in cepilcev za biomaso na sejmu v petek ob 14. uri, v soboto ob 12. ur in v
nedeljo od 10. do 14. ure.
Tretji del spremljajočega programa pa bo v soboto, 8. oktobra, Delavnica gozdarskega inštituta o Ogrevanju z lesom, ki bo ob 10. uri v
klubskem prostoru Konjeniškega kluba (novi hlevi).
Na sejmu bo poleg prikaza ogrevanja na biomaso in sistemov pridobivanja energije na naravni način tudi prikaz vrtnarjenja za široko potrošnjo. Ob številnih razstavljavcih strojev in opreme pa se bodo predstavili tudi Kmetijsko gozdarska zbornica, Kmetijsko gozdarski zavod
Ljubljana, okoliške kmetije, Društva podeželskih žena, Turistično društvo Komenda, Ustanova Petra Pavla Glavarja, Društvo Stari traktor
Moste, Strojni krožek Pšata, Srednja biotehniška šola Kranj, Čebelarsko
društvo Komenda in drugi.
Sejem bodo odprli v petek, 7. oktobra, opoldne na prostoru Konjeniškega kluba Komenda. V soboto in nedeljo bo sejem odprt od 9. ure
zjutraj, vse tri dni pa do 19. ure zvečer. Vse tri dni pa bo na sejmu tudi
pester glasbeno zabavni program.
A. Žalar

Zlati medalji
Kmetijskemu
centru Lah
Kmetijski center Lah je na letošnjem
Mednarodnem kmetijsko živilskem
sejmu Agra v Gornji Radgoni dobil
dve zlati medalji za cisterni za gnojevko: vaia MB 300 Tridem 8000 litrov in vaia MB 804 R Tandem 30.000
litrov. Slednja je dobila zlato medaljo
za ekološko gnojenje v vseh vremenskih razmerah. Pred petimi leti je na radgonskem sejmu kmetijski center
Lah že dobil tudi srebrno medaljo za cisterno 120 4R Tandem za 12.000
litrov.
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Nagradna križanka
REŠITEV GESLA) pošljite na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva
23, 1218 Komenda DO VKLJUČNO 14. oktobra. Na kuverto napišite:
ime, priimek, naslov in pripišite Nagradna križanka.

Nagrade:
1. nagrada: bon za 150 EUR
2. nagrada: bon za 100 EUR
3. nagrada: bon za 50 EUR
Nagrade so prenosljive na drugo osebo. Kontakt. Miha Rudl, GSM 040
170 767
Smo geodetsko podjetje z jasno vizijo: zagotoviti kakovostne rešitve
na področju geodezije. Opravljamo: vse vrste geodetskih storitev z najsodobnejšimi inštrumenti in sledimo vsem trendom v geodeziji. Reference:
Občina Komenda, Direkcija Republike Slovenije
za ceste (DRSC), Elektro Celje d.d., STRABAG
d.o.o, Hidrotehnik d.d. Obseg dela: Ureditev meje, parcelacija, izravnava meje; geodetski načrt;
zakoličba stanovanjskih stavb in ostalih objektov;
pridobitev hišne številke in vpis stavbe v kataster
stavb. Ime: GeoPOL, geodetske storitve, inženiring in svetovanje, d.o.o., Sedež: Glavarjeva cesta
74, 1218 Komenda, Telefon: 040 170 767 (Miha
Rudl), Elektronska pošta: info@geopol.si
Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo

Nagrajenci križanke Okrepčevalnica Klanc v Aplenci, Glasilu občine
Komenda, številka 7-2011
1. nagrada – piščanec s prilogo za 4 osebe – MARIJA HACIN,
Mlaka 38 B, 1218 Komenda
2. nagrada – polnjeni lignji s prilogo za 2 osebi – DEJAN HAFNER,
Glavarjeva c. 60, 1218 Komenda
3. nagrada – pizza – MAJA JUHANT, Komendska Dobravava 7,
1218 Komenda
nagrada – dopoldanska malica – ŠPELA ŠPRUK, Klavčeva 10, 1241
Kamnik
4. nagrada – dopoldanska malica – JURE DOLMOVIČ, Nasovče 1,
1218 Komenda
Čestitamo! Nagrade lahko uveljavijo nagrajenci na podlagi potrdila, ki
ga bodo dobili po pošti, in osebnega dokumenta pri BOJAN BRIŠNIK
S.P. – OKREPČEVALNICA KLANC, KLANEC 38, 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

45

Glasilo
Glasilo
občine
občine
Komenda
Komenda
8-9/2011
7/2011

Aplenca

Prvo srečanje po 45 letih

V petek, 2. septembra, popoldne smo se v prostorih Picerije Hram Gorjan
na Gori pri Komendi prvič po 45 letih srečali učenci in učenke OŠ Komenda-Moste, ki smo končali to šolo v šolskem letu 1965/66. Srečanje so pripravile Milka Zarnik (Hacin), Mira Podbelšek (Hace) in Pavla Resnik
(Hacin). Organizatorke so nanj povabile ne le tiste sošolce in sošolke, ki
smo 20. junija 1966 dobili v roke spričevalo o uspešno končanem osmem
razredu OŠ Komenda-Moste v Mostah pod razredničarko Tatjano Divjak
in ravnateljem Marjanom Založnikom, marveč vse sošolce in sošolke, s
katerimi smo 5. septembra 1958 sedli v šolske klopi v nekdanjem »Glavarjevem špitalu«. Bilo nas je za dva razreda; v enem je bila razredničarka
Angelca Peklenek, v drugem Anica Medved, ravnatelj pa je bil Drago Fakin. Učenci iz obeh razredov smo začeli obiskovati šolo skupaj v Komendi,
po prvem razredu pa so se začele naše šolske poti razhajati: nekateri smo
obiskovali šolo v Komendi, drugi pa v Mostah, v sedmem razredu pa so
nas, kolikor nas je izdelalo prvih šest razredov, združili v en razred.
Kot zanimivost naj omenim, da sta bili prav pred začetkom šolskega
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leta 1958/59 ukinjeni Nižja gimnazija Komenda in Osnovna šola Komenda; iz obeh šol je nastala OŠ Komenda-Moste.
Udeleženci srečanja smo bili zelo veseli povabila in hvaležni organizatorkam, saj smo se že dlje želeli srečati, a nam to nekako ni uspelo. Tokrat
pa nam je tudi zaradi vztrajnosti organizatork. V njihovem imenu nas je
vse pozdravila Milka Zarnik, pozneje pa se je vsak predstavil, kajti srečati
se po 45 letih ni mačji kašelj pa tudi obrazi in postave so se ta čas spremenili. Ure, namenjene v glavnem pogovoru, so hitro minevale, konec srečanja pa je malce pospešila tudi nepričakovana nevihta in z njo izpad električnega toka. Kljub temu pa je bilo na njem obilo dobre volje, iskrenega
veselja in presenečenj, tako da smo navzoči sklenili, da se prihodnje leto
spet dobimo. Za ohranitev spomina na srečanje smo se tudi fotografirali.
Jože Pavlič

Kje je moja roža?
Suhadolci imamo na prvo nedeljo
v septembru, imenovano angelska,
žegnanje. Tako imenovano »smajno«. Letos smo jo obhajali 4. septembra. Odgovorni za našo lepo
obnovljeno podružnično cerkev
sv. Klemena so pred to nedeljo poskrbeli, da je bila ta cerkev za dopoldansko mašo, ki jo je daroval naš župnik Zdravko Žagar, lepo okrašena,
vaški fantje pa v urah od polnoči naprej, da je bila tudi na zunaj. Za to
so z okenskih polic, stopnišč in prostorov pred hišami pobirali rože,
okrasno grmičevje, celo palmo, jih zvozili pred cerkev ter z njimi polepšali njeno neposredno okolico in praznovanje »smajne« nedelje.
Takšen je v Suhadolah že leta običaj, ki ga fantom ne gre zameriti.
J.P.

6SRãWRYDQL

9HWHULQDUVND XSUDYD 56 ER  RNWREUD  SULþHOD ] MHVHQVNR DNFLMR FHSOMHQMD OLVLF SURWL
VWHNOLQL NL MR RSUDYOMD SUHGYVHP ]DUDGL YDURYDQMD OMXGL SUHG WR L]UHGQR QHYDUQR EROH]QLMR
$NFLMD ER WUDMDOD SUHGYLGRPD GR  QRYHPEUD  6 SRORåHQLPL YDEDPL QDPHUDYDPR
DNWLYQR]DãþLWLWLSRSXODFLMROLVLFYVORYHQVNLKJR]GRYLKWHUWDNRSUHSUHþLWLãLUMHQMHEROH]QL

3RODJDQMHYDEERGRQDFHORWQHPR]HPOMX5HSXEOLNH6ORYHQLMHRSUDYOMDOLSLORWL]]DWRSRVHEHM
SULUHMHQLPL ãSRUWQLPL OHWDOL âSRUWQD OHWDOD ERGR PHG L]YDMDQMHP DNFLMH OHWHOD ] QDVOHGQMLK
OHWDOLãþ3RUWRURå0XUVND6RERWD/HWDOLãþH-RåHWD3XþQLNDLQ1RYRPHVWRSRSRWUHELERGR
YNOMXþHQDWXGLOHWDOLãþDY6ORYHQM*UDGFX/HVFDKLQ&HOMX


320(0%12

x 1HGRWLNDMWHVHQDVWDYOMHQLKYDE]DOLVLFH2WHPSRXþLWHWXGLRWURNH
x ýHQDMGHWHYDERQDVYRMHPGYRULãþXDOLYUWXMRSULPLWH]YUHþNRLQRGYU]LWHY
QDMEOLåMLJUPDOLYVPHWL
x ýH MH SULãOD YVHELQD YDEH Y VWLN V VOX]QLFR DOL VYHåR UDQR WR PHVWR GREUR
VSHULWHLQXPLMWH]PLORP.HUVHYVDNVWLN]YDERREUDYQDYDNRWXJUL]VWHNOH
åLYDOL QHPXGRPD RELãþLWH QDMEOLåMR DQWLUDELþQR DPEXODQWR 7HOHIRQVNH
ãWHYLONH]QDVORYLDQWLUDELþQLKDPEXODQWVRSULORåHQH
x ýH YDV XJUL]QH DOL RSUDVND SRWHSXãND DOL GLYMD åLYDO RELãþLWH QDMEOLåMR
DQWLUDELþQRDPEXODQWR
x 3UHSRYHGDQRMHSURVWRJLEDQMHSVRYQDMDYQLKPHVWLK
x ,]RJLEDMWHVHVWLNRPVSRWHSXãNLPLLQGLYMLPLåLYDOPL


.HUVRYDEHQDPHQMHQHGLYMLPåLYDOLPSURVLPRODVWQLNHSVRYGDYRGLMRVYRMHOMXEOMHQþNHQD
VSUHKRGHSULYH]DQH

9DEDMH]DSVHQHãNRGOMLYDLQVH]QMRSR]DXåLWMX]DJRWRYLOHLPXQL]DFLMD

3R]DNRQXPRUDMRELWLSVLYQDãLGUåDYLREYH]QRHQNUDWOHWQRFHSOMHQLSURWLVWHNOLQL YVDNLK
PHVHFHY 0ODGLSVLPRUDMRELWLSURWLVWHNOLQLFHSOMHQLWDNRMNRGRSROQLMRPHVHFHVWDURVWL

9Hþ R VDPL DNFLML FHSOMHQMD OLVLF SURWL VWHNOLQL LQ VDPL EROH]QL QDMGHWH QD VSOHWQL VWUDQL
9HWHULQDUVNHXSUDYH56ZZZYXUVJRYVL


=DYDãHVRGHORYDQMHVHYDPQDMOHSãH]DKYDOMXMHPR





















9HWHULQDUVNDXSUDYD56

Aplenca

SKAVTI

Glasilo občine Komenda 8-9/2011

Potovalni tabor klana
Še preden smo se klanovci pridružili skupnemu
taboru stega, smo dan prej presenetili tabor
čete in jim ponoči ukradli zastave. Po koncu
skupnega dela pa smo si v nedeljo zvečer oprtali nahrbtnike in se odpravili iz Vojskega proti
Dolenji Trebuši, kjer smo ob poti prespali v
garaži neke prijazne družine. Zjutraj smo se
odpravili do Slapa ob Idrijci. Po kosilu smo
premagali 400 metrov višinske razlike do Pečin
na Šentviški planoti, in bili smo ponosni na
prehojenih 7 kilometrov, dobili pa smo tudi
lepo prenočišče v nekakšnem kulturnem domu.
V torek zjutraj smo se iz Pečin odpravili
proti plečnikovi cerkvici v Ponikvah, kjer so
nas voditelji razdelili in smo v trojicah odšli na
potep do skupnega cilja – Idrija ob Bači, kjer
smo se okopali v Bači in si našli prenočišče v
nekoč najbogatejši hiši v tistem okolišu. Na-

slednje dopoldne smo se z voditelji dobili v
Bači pri Modreju, od koder smo prek Mosta na
Soči nadaljevali proti Tolminu. Po poti smo si
prepevali in kosilo smo si skuhali na lepem
prostoru na bregu Soče. S polnimi trebuhi smo
se odločili, da gremo do Dolij pri Tolminu;
imeli smo zabavni večer z impro ligo, premleli
pa smo tudi dogodke preteklega skavtskega
leta. Zjutraj smo se nato odpravili do Gabrij,
kjer smo se lahko okopali, in se pripravili na
odhode najstarejših klanovcev. Drug drugemu
smo si v taborno knjižico napisali nekaj stakov
v spomin. Odhode smo začeli z obredom, kjer
so odhajajoči naredili še zadnje izzive, nato pa
so prebrali svoja pisma odhoda in se vsak s
svojim nahrbtnikom poslovili.
Kar nas je še ostalo se nas je odpravilo do
Kamnega, kjer smo se pod prvim praznim kozolcem šli čajanko in umsko nadvse zahteven

Skoraj se že
začenja
Novo skavtsko leto se že skoraj začenja, mi
pa vam še vedno nismo povedali, kako smo
se imeli na taborih. Nekaj utrinkov si lahko
preberete tukaj, za kaj več pa le pocukajte
za rokav kakšnega skavta. Šolarjem želimo
prijeten začetek novega šolskega leta, ostalim pa kot vedno: Bodite pripravljeni.
Komendski skavti
zabavni večer. V petek nas je čakala lahka in
kratka pot do Kobarida, ki je bil naš končni
cilj. Vmes smo se spet okopali v Soči, po zaključku tabora se je prilegel kos pice in kepica
sladoleda, domov pa nas preko neštetih ovinkov pripeljal avtobus.
Mateja Erce - Samozavestna čebela

Poletni tabor volčičev
10. 7. - 17. 7. 2011, Otalež
“Na taboru mi je bilo zelo všeč, ko smo sredi
noči vsi zaspani reševali našo hišo pred Zlatorogom.”
“Najboljše na taboru je bilo kopanje v vodi,
ki je bila polna malih črvičkov.”

“Od vseh stvari na taboru si bom zapomnil
plezanje po škarfi in pa igranje ragbija.”
“Zelo mi je bilo všeč, ko so fantje za nas
pripravili podoknico in so nam nabrali šopke
rož.”
“Izlet mi je bil zanimiv,
saj smo hodili po zanimivih poteh in pašnikih, čeprav je bilo precej vroče.
Takrat smo rešili tudi
meniha Pavla.”

Poletni tabor komendske čete
Letošnji tabor čete je potekal v Vojskem nad
Idrijo. To je prelep kraj sredi mnogih hribov.
Na tabornem prostoru sredi pašnikov nam je
delala družbo skupina oslov, ki so ob večerih
glasno rigali.
Vsak konec dneva smo imeli zabavni večer.
Takrat smo imeli razne igre in tekmovanja.
Ponoči smo stražili tabor in zastave, ki so ponoči vedno spuščene. Zastave so poskušali
ukrasti velikokrat, a uspelo jim je le enkrat.
V spomin se mi je najbolj vtisnil dan, ko
smo odšli na služenje. Lastniku travnika, na

katerem smo taborili, smo pomagali opraviti
nekatera dela. Spravili smo mrvo, popravili
cesto, skidali hlev in še marsikaj. Novinci smo
doživeli tudi skavtski krst. To pomeni, da smo
tisti, ki smo letošnje leto prišli v četo, morali
opraviti nekatere preizkuse in si tako prislužili
skavtska imena.
Zadnje tri dni tabora so se nam pridružili še
volčiči in klanovci, na zaključno mašo pa so
prišli tudi starši. Na tabor so ostali lepi spomini.
Filip Lah - Iznajdljivi volk
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S ŠOLSKIH KLOPI
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smo lep razgled na obalo.
Pot smo nadaljevali proti Strunjanu. Nekajkrat
smo se ustavili in si ogledovali zanimivosti. Med
njimi sta bili cerkev sv. Valentina in najstarejša
hiša. V Strunjanu smo imeli 40 minut časa za
kosilo, nato smo si ogledali soline. Po razlagi o
pridelovanju soli smo odšli še do klifa. Ob valovih nam je vodič povedal veliko zanimivega. To
je bil naš zadnji ogled.
Ta ekskurzija mi je bila zelo všeč, ker rada
raziskujem in ker imam rada morje. Najbolj pa
mi je bil všeč ogled jame, v kateri si našel tudi
mivko in zanimive fosile.
Monika Kepic, 8. B

September

Mesec september
z vetrom zapleše –
in prvošolcem
laske počeše.
Malo na levo, malo na desno,
malo za šalo, malo pa resno.
Deklicam v čopke,
dečkom na prečko,
sonce jesensko
sije za srečo –
malo na levo, malo na desno,
malo za šalo, malo pa resno.
Pričenja se šolsko leto 2011/12 z novim elanom
in željo, da bi bilo leto ustvarjalno, polno idej
in znanja.
Vrtčevska vrata bomo v vrtcu Mehurčki letos
odprli za 328 predšolskih otrok, od tega bo 96
novincev.
Prag osnovne šole Komenda Moste pa bo
prvič prestopilo 69 prvošolcev, skupaj bo v to
šolsko leto tako zakorakalo 533 učencev.
Vsem, tako otrokom kot pedagoškim delavcem in staršem, želim čim boljše sodelovanje,
da bi vsi dihali in strmeli k skupnemu cilju –
uspešnosti vsakega posameznega otroka in
dobrim medsebojnim odnosom.
Mira Rek, ravnateljica

PRVI UTRINKI IZ
ŠOLSKIH KLOPI
Učenci 1. B razreda so takole odgovarjali na
vprašanje Kdaj so srečni:
Najbolj srečen sem, ko se vozim s šolskim avtobusom. (Gašper)
…, ko na trampolinu skačem, ki so mi ga podarili. (Tjaša)
…, ko mi je Eva, moja sestrica, narisala risbico.
(Mark)
…, ko se igram z lego kockami. (Filippo in
Jakob)
…, ko imam rojstni dan. (Zala in Adrian)
…, ko se sama igram v svoji sobi. (Neža)
…, ko smo na plaži. (Vita)
…, ko smo bili večkrat na morju. (Sašo)

48

…, ko sem doma spuščala mehurčke. (Živa
Z.)
…, ko v šoli delam naloge. (Jaka)
…, ko se igram s svojim kužkom. (Aldin)
…, ko se gugam. (Nejc)
…, ko sem bila na Pokljuki in smo se sankali.
Peljali smo se tudi s sedežnico. (Jerca)
…, ko grem na sladoled. (Lucija)
…, ko sem šla prvič v šolo. (Mojca)
…, ko plavam. (Živa K.)
…, kadar se s psičko Brino igram in ji mečem
žogico. (Hana)
…, ko smo doma in dobimo obiske. (Amila)
…, ko se s prijatelji igram vojake. (Rok in
Denis)
Velikokrat sem srečen, težko pa rečem, kdaj
sem najbolj. (Miklavž)

KRAS IN KRAJINSKI
PARK
Kadar odidemo na različne izlete, že komaj
čakamo, da gremo raziskovat. Tokrat smo se
odpravili na Kras.
Ko smo v ponedeljek, 5. 9. 2011, zapustili
avtobus, smo najprej malicali. Prečudovit pogled na mesto Ankaran pod nami je bil nekaj
posebnega. Ko smo pojedli, smo se razdelili v
skupine. Vzeli smo učne liste in se kot prva
skupina odpravili na pot. Najprej smo si ogledali Sveto jamo. V njej je bilo zelo vlažno.
Vodič nam je razložil njeno zgodovino, nato
smo si jo dodobra ogledali. V njej so bili kapniki, bleščice na stenah jame različni svetleči
kamenčki. Po ogledu smo se zunaj pogreli,
čeprav je deževalo.
Srečali smo drugo skupino,
ki se je odpravljala v jamo, mi
pa smo našo pot nadaljevali
proti gozdu črnega bora. Vodič
nam je tudi tu podrobno pojasnil od nastanka kamnin, gospodarstva na Krasu danes in
nekoč do gozdarstva. Iz gozda
smo se vrnili očarani. Čeprav
nam je malo ponagajal dež in
zato nismo videli vsega, smo
bili še vedno veseli. Videli

Osmi razredi smo se odpravili na kraški rob.
Najprej nas je pot vodila proti Sočerbu.
Sočerb je istrsko naselje, ki spada v območje
občine Koper. Nad naseljem stojijo ruševine
gradu Socerb. Ostanki trdnjave ležijo na robu
kraške stene, na meji med Krasom in Istro.
Grad je bil omenjen že v srednjem veku. Zaradi raznih vojn je bil večkrat poškodovan. Z
obzidja se razprostira prekrasen razgled na Trst
in velik del Istre. Zelo znana pa je tudi kraška
Sveta jama, ki je globoka 44 m, dolga pa 189
m. V njej se nahaja edina podzemna cerkev v
Sloveniji. Legenda pravi, da je v jami dve leti
prebival mladi sveti Sočerb, potem ko je prestopil v krščansko vero. Zaradi vere so ga leta
1284 usmrtili. Po drugi svetovni vojni se v njej
vsako leto 24. maja izvaja sveta maša. Sveta
jama je, glede na zemljepisno lego, nadpovprečno hladna, ker je žepaste oblike z enim
vhodom iznad glavno votlino. Z avtobusom
smo nadaljevali pot v Črni Kal. Tam smo si
pogledali cerkev Sv. Valentina in najstarejšo
kmečko hišo v Sloveniji. To je Benkova hiša.
Le nekaj kilometrov stran smo si ogledali jamo.
Pot do nje je bila kratka, vendar zahtevna, ker
je bilo vse mokro in vlažno. Po ogledu jame
nas je zajel dež in proga, ki je bila že tako ali
tako težka, je postala še težja. Ko smo vsi premočeni prišli do avtobusa, smo se odpravili v
sončni in vetrovni Strunjan. Tam smo imeli
kosilo. Po 25-minutnem odmoru smo se odpravili v Mesečev zaliv, kjer smo si ogledali posebne stene. Sestavljene so bile iz laporja in
peščenjaka, taka stena se imenuje fliš. Nato
smo odšli še v Strunjanske soline.
Domov smo se vrnili okoli 18. ure. Vsi blatni
in utrujeni smo odšli domov. In zagotovo ne
bomo pozabili tega dneva.
Sara Štebe, 8. C

Aplenca

POTOPIS

Od kje smo pa mi????

Ko sva pred manj kot 10. leti, razlog petdesetletnica, z ženo pričela potovanja po izvorih
civilizacij, si nisva predstavljala, da se bova
tako hitro navadila na agencijske in samostojne
poti po naši dragi Zemlji. Letos je, po uspešnem zagovoru doktorske disertacije, po ženini
okrogli obletnici, prišla na vrsto civilizacija
Inkov, Peru in Bolivija. Priprave na izdelavo
programa, stike z agencijo v Limi, so trajali
poldrugo leto. Ne zaman. Program je bil izdelan do podrobnosti, realizacija programa je bila
presenetljivo perfektna.
Avionske karte: Benetke – Madrid – Bogota
– Lima (povratna), Arequipa – Cusco, La Paz
– Lima so bile kupljene v začetku tega leta;
rezervacijo hotelov, nakup avtobusnih in železniških vozovnic, vstopnin je opravila agencija
Andor Peruano. V Benetke naju je zapeljal sin,
od tam naprej pa…. V Limi so za nama prišla
oba kovčka, pričakala naju je predstavnica
agencije Julija, tako kot v nadalje, na vsakem
delu programa, prevoza. V Limi je rahlo rosilo,
vendar premalo za uporabo dežnika. Takšno
vreme, popoldne običajno skozi oblake pogleda sonce, imajo v glavnem mestu Peruja 5 do 6
mesecev, depresivna vremenska podlaga za
počutju njenih meščanov.
Po počitku sva se odpravila na Inka market,
preverila sva delovanje bankomatov in s taksijem obiskala Museo de Oro, zasebni muzej
zlata in orožja. Čudoviti izdelki, puške in revolverji, ki sem jih videl samo na filmu, western seveda. Balkanci v zbirki orožja iz celega
sveta nismo izuzeti: Montenegro, Hercegovina.
Tudi sicer naj poveva, da je od ex-Jugoslavije
najbolj poznana Črna gora, za Slovenijo nihče
ne ve, kje je, vsi pa smo iz bivše Sovjetske
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zveze. Očitno jih tako učijo,
v S. in J. Ameriki. Čeprav je
7 urni časovni zamik, se naju
je lotila lakota, ki sva jo potešila v prvi restavraciji, kjer se
je gnetlo ljudi. Izbrala sva
prav, za razmeroma dobro
kosilo sva plačala nekaj deset
solesov in občutila lokalni
utrip. Popoldne sva odšla s
skupino turistov iz različnih
držav na ogled mesta Lime.
Zgodaj zjutraj so naju odpeljali na avtobusno postajo
zelo kvalitetnega prevoznika (Cruz del Sur),
kjer sva srečala mlade iz Murske Sobote, ki so
se prav tako odpravljali v smer Paracasa. V
Paracasu smo se vkrcali v hitri čoln, se zapeljali v zaliv, kjer so nas pozdravili delfini, pelikani, potem pa do Islas Ballastas, do otoka za
reveže. Tisti, ki nimamo nekaj tisoč
dolarjev za križarjenje Galapagos, si
lahko privoščimo le ogled ptic,
pingvinov in morskih levov, ki poležujejo na soncu tega otočja. Ko sva
glasno komentirala živalske zanimivosti, se obrne pred nama sedeči turist in naju nagovori v srbohrvaščini.
Ibrahim je ženo popeljal iz Norveške, kjer živi zadnjih 18 let (1993 je
družini uspelo ubežati pred Hrvati iz
Hercegovine), na sanjsko potovanje
v Peru. Z Ibrotom smo se srečali še
dvakrat in se imeli prav domačijsko.
Od drugega dne potovanja do predzadnjega
dne sva imela sončno vreme, odlične potovalne
pogoje in prekrasne poglede na vulkansko pokrajino. Večkrat smo bili blizu 5000 metrov,
več kot deset dni pa nad 3500 metrov. Pri tej
višini mi je prve dni, v spanju, delalo težave
dihanje, podihavanje ob manjko kisika. Ženi
pa vzponi niso bili ravno v užitek, vrtoglavica,
glavoboli. … Do Nazce smo brzeli s konfortnim avtobusom (stevardesa, WC, malice, kosila…), tam pa pozno popoldne v zrak z manjšim avionom (za 4 potnike) in iskanje črt, ki
naj bi jih delali nezemljani. V to malokdo verjame, zato kar ostanimo pri naših, zemljanih in
pri lepo vidno izklesanih figurah, ki se vidijo
samo iz zraka.
Iz Nazca nas je pot vodila do Arequipe. V
Arequipi (mesto šteje malo
manj od milijon prebivalcev)
sva se prilagajala za višinsko
razliko in to aktivno. Jutranji
sprehod po cerkvah do glavnega trga, na prireditev ob
njihovi obletnici mesta. Zbrani so bili vsi, oboroženi in
neoboroženi, na cesti in na
strehi, veliko lepih barv, veliko ponosa in zavednosti. Vse
tisto, kar pri nas Slovencih še
ni, pripadnost svojemu kraju,

pripadnost domovini. Petje domovinskih pesmi, zanos, dlake gredo pokonci. Barve in še
enkrat barve. Imela sva pravo srečo, da sva
bila prav takrat na pravem mestu. Pri ogledu
mesta izpostavljava samostan Catalina, kjer so
mlada dekleta pripravljali za zakonski stan. Pri
tem so nekaj časa, v enem delu programa,
pretirano prakticirale spolnost in posredovati
je moral papež. Zanimivo je, da je bil vsak
drugi otrok ženskega spola nuna, vsak drugi
otrok moškega spola pa vojak. Druga zanimivost zares vrednega ogleda je mumija Juanita,
zelo dobro ohranjena mumija. Vremenski pogoji so omogočali, da so se trupla s pomočjo
primerne medicinske tehnike in vulkana ohranila v takšni meri.
Iz Arequipe smo odpotovali v Chivay, se
nastanili v Yanque. Poiskala sva toplice, šla po
bližnjici po visečem mostu, za povratek planinarila po bližnjem hribu (spet skrajšana pot) in

preiskušala svoje moči na višini čez 3000 m.
Čeprav utrujena, sva morala na skupinsko večerjo, na nastop lokalnih glasbenikov (piščali)
in dveh parov (mladih) folklorne skupine.
Malo nas je zeblo, pa ne za dolgo. Pisco saur in
odličen nastop, ter seveda hrana alpace so bili
elementi za dobro počutje. Pred vhodom pa
lame, alpace, ki so jih otroci pripeljali, da se
slikamo z njimi in da otrokom podarimo kakšen sol. Naslednji dan se vzpenjamo vse višje
v kanionu Colca in se umestili na razglednih
točkah, da bi videli kondorje. Na stotine ljudi
je okrog 9. ure zagledala prva dva kondorja,
potem pa še nekaj parov. Poleti kondorjev so
trajali več kot pol ure. Težko jih je bilo uloviti
v fotoaparat, pa v kamero, ampak je šlo. Lažje
kot delfine, pa Nazca lines. Kondor je visok 1
meter, čez krila ima več kot tri metre, kondorji
so različnih barv, lebdijo na kanjonom… Zares
veličasten pogled nad mogočnim kanjonom,ki
ga nikoli ne pozabiš in ugotoviš kako zelo smo
majhni napram čudu narave nekje v Andih.
Avtor potopisa Stane Zarnik je imel 24. maja
letos zagovor doktorske dizertacije iz politične filozofije uradništva. Promoviranje na
Univerzi je bilo 21. junija. Čestitamo Stanetu Zarniku za doktorat iz družboslovnih
znanosti - politologija.
nadaljevanje v naslednji številki
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Zbirka čipk domačih čebelic
Lončarjev muzej bogatejši za zbirko čipk
Zadnje avgustovsko sobotno popoldne je dihalo s komaj še znosno vročinsko soparico, ki pa
je k sreči odgnala nevihtne oblake in se nazadnje utopila v mehak lenobni večer. V Lončarjevem muzeju na Podborštu pa je bilo že sredi
visokega dneva nadvse živahno in sence košatih starih jablan, ki so bahavo ponujale svoje
bio plodove in neki svečani prednedeljski mir,
ki je dišal po starih časih in se ujel v cvetlična
okenca stare domačije-muzeja. V pričakovanju
intimnega kulturnega dogodka so se oglasile
citre z »odra« Jurčkovega poda, botra Pehta si
je sramežljivo urejala široki slamnik in zvrhano
košaro šopkov planinskega cvetja v barvah
slovenske zastave, gospodar Janez je s pogledi
preverjal prizorišče in sijal od ponosa: pod
streho bogatega etnološkega muzeja je sprejel
v stalno domovanje razstavo domače čipkarske
delavnice, že uveljavljenih klekljaric Čebelic
in tako oplemenitil svoje stare zbirke z izvirnim narodnim bogastvom.
Po kratkem kulturnem programu, kjer so
svoja občutja v verzih izrazile avtorice filigranskih umetnin, ob njihovi »himni« Le predi,
dekle, predi, z Jožico Kališnik, ob hudomušnem pozdravu Pehte - Marije Koželj in povezovalnih besedah vodje klekljarske delavnice
Bernarde Hozjan, smo spoštljivo vstopili v sobo-hišo, kjer so na vseh stenah belo zasijale
kot dih nežne čipke, domiselnih in zahtevnih
oblik, z nadčasnim sporočilom lepote, čiste

estetike, navdiha in neprecenljive ročne
ustvarjalnosti, ob kakršni zbledi še tako
moderen izdelek industrijskega oblikovanja. Okenca so mežikala v soncu
skozi nove, ročno izdelane bele zavese
s srčki v sredini, široka javorova miza
pod bogkovim kotom je sredi slepeče
beline ponujala hleb, pokrit z belim
prtom, in ustvarjala vtis prave slovenske posvečenosti, ki bi se razblinila ob
dotiku. Za prefinjenim prepletanjem
tankih niti tičijo dolge ure učenja, znanja, navdiha in duše žensk umetnic, ki
jim klekljanje pomeni tudi pletenje
mreže človeške bližine in topline druženja. Dotik Lepote. Kakor je ta notranji vzgib
v besedi izrazila Magda:
Klekljam, da laže prenašam skrbi,/ klekljam, ker žalost takrat manj boli,/ klekljam,
da naredim lepe reči,/klekljam, da srečujem
prijetne ljudi,/ klekljam darilo zate,/ otrok
moj,/ v nežnih nitkah vtkane/ so misli nate.
Lončarjeva soba čipk je zdaj res svetla. To je
svetloba veselja in upanja, svetloba lepote iz
ljudskega vrelca žlahtne tradicije. Sijal je tudi
obraz gospe Pibernikove, ob uresničenju dostojne
in stalne umestitve kot meglice krhkih umetnin.
Med okušanjem domačih dobrot pa je muzealec Janez Lončar vsakemu, ki je bil prvič v

njegovem hramu starin, z zadovoljstvom razlagal zgodovino in namen posameznih predmetov, pa naj bo to iz zbirke keramike, kmečkega
orodja in posode, pohištva in slik, športne
opreme, pokalov pa vse do tehničnih kmetijskih lepotcev prejšnjega stoletja, spravljenih
pod streho gospodarskih poslopij.
Vsaka občina, vsaka vas bi morala imeti
svojo hišo krajevnega izročila, svojo dušo
preteklih časov, ki so to dušo nezavedno znali
izraziti. In seveda ljudi, ki znajo narodno blago
prepoznati, vrednotiti in ga ohranjati za nove
rodove, ki bodo rasli iz duha slovenske istovetnosti. Janez Lončar je svoje zavedanje prepoznavno udejanil.
Ivica Ogorevc

Društvo Godba Špeli je zaigral Tomaž Plahutnik
Odkar je Komenda občina, se je na skupno življenjsko
pot pred županom Tomažem Drolcem
Komenda
in matičarko Jožico Globočnik podal v dobrih
Po ideji in srečanju pred meseci, da bi tudi v
občini Komenda imeli svojo godbo, se je v
sredo, 21. septembra, zbralo na ustanovnem
sestanku društva Godba Komenda blizu dvajset bodočih članov komendske godbe, med
njimi tudi Franc Dobnikar in nekateri starejši.
Predsednikovanje društvu so zaupali Sreču
Korbarju, tajnica je Saša Plevel, delo kapelnika
pa je prevzel Primož Kosec, ki ima bogate
glasbene izkušnje tudi kot kapelnik Mengeške
godbe. Na sestanku so izvolili 5-članski izvršni
odbor s člani, ki so si že več let želeli komendsko godbo. Med godbenike pa sedaj vabijo
vse, ki so že imeli instrumente, a so jih morda
postavili v kot. Pokličite na telefon 041 591
660 (Srečo), ali 031 822 386 (Saša).

dvanajstih letih že kar lep sprevod mladoporočencev. Domala vse doslej je ob izreku DA pospremila s citranjem lepih melodij Špela Ravnikar z Mlake pri Komendi. Ta mesec pa se je
podala na to pot tudi citrarka Špela. Izbrala si je
Miho Štularja iz Cerkelj. Tokrat pa jo je s citrami
pospremil ob izreku DA pred županom in matičarko njen profesor citranja Tomaž Plahutnik.
Čestitkam in dobrim željam Špeli in Mihu na
poti se pridružujemo tudi v uredništvu Aplence.
A. Žalar

Folklorna sekcija DU je 3. septembra na povabilo Slovenskega prosvetnega društva iz Nemisa pri Udinah tam gostovala kot ena od
predstavnic Slovenije. Morda bo to gostovanje
postalo tradicija.
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Na dnevih narodnih noš v Kamniku so letos
sodelovali člani Društva narodnih noš iz Komende (na sliki), narodne noše DU Komenda
in gasilci iz Most.
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Dolomiti
Gorovje Dolomiti leži v severni Italiji in je del
alpskega gorovja. Znano je po lepi naravi,
prostranih smučiščih, plezalnih stenah, planinarjenju, motorističnih izletih, kolesarskih
vzponih. Na dolgih in strmih vzponih se merijo
profesionalci na eni največjih kolesarskih dirk
Giro d'Italia.
Popotnika Franci Groznik in Peter Pibernik
sva se tja odpravila na 5-dnevni maratonski
kolesarski izlet, ker sva želela videti in doživeti lepoto teh gora in začutiti adrenalin ob serpentinastih spustih v dolino. Začrtana pot preko
Kranjske Gore, Tolmezza, Cortine d'Ampezzo,
Corvare, Arrabe, Belluna, Vidma, Tolmina in
nazaj v domači kraj se je zdela precej dolga
(700 km) in naporna s precejšnjo višinsko razliko (5700m). Med potjo je bilo potrebno premagati kar osem prelazov (Mauria, Falzarego,
Valparola, Campolongo, Pordoi, Fedaia,
Osvald, Petrovo Brdo). Zaradi teh dejstev so se
priprave začele že februarja, ko je ponekod na
višje ležečih krajih še ležal sneg. Čeprav je bil
termin poti mesec avgust, se na prelazih višje
od 2000 m lahko precej ohladi in lahko celo
sneži. Kaj podobnega nisva doživela, bila sva

celo presenečena nad vročino, ki naju je vseskozi spremljala. V dolini proti znanemu zimsko športnemu središču Cortina d'Ampezzo se
je termometer povzpel celo na 34 stopinj celzija. K sreči je ob lepo urejenih kolesarskih poteh
dovolj bistrih studencev, kjer sva se lahko odžejala. S seboj sva v torbah imela tudi vse potrebno kolesarsko opremo, šotor, spalke in potujočo kuhinjo. Ko je zmanjkalo energije in
bila lakota huda, so bili makaroni tako slastni,
da tudi Italijani ne pripravijo tako dobrih. Ceste
so lepo vzdrževane in tudi nakloni niso prehudi, zato tudi na vzponih ni bilo pretiranih težav,
kljub težki prtljagi. Ustavljala sva se zgolj zaradi prečudovitih razgledov in panoram, ki sva
jih beležila na »digitalce«. Na najvišjem prelazu najine poti Pordoi (2239 mnm) je bilo toliko
prometa, tudi kolesarjev, da ima človek občutek, da je sredi prometne ulice. Do prelaza vozi
celo avtobus in planinci se potem sprehajajo
po planinskih poteh okrog prelaza. Na vrhove
gora so speljane gondole, ki povezujejo doline
med seboj. Zelo impresiven je prelaz Fedaia
(2057 mnm) pod najvišjo goro Dolomitov
Marmolada (3344mnm), kjer se voda iz lede-

nika zbira v umetnem akumulacijskem jezeru.
Adrenalinski spust v dolino pri 80 km/h je bil
enkraten in napor vzpona se je obrestoval.
Tovrstno kolesarsko potepanje naju je obogatilo za prijetna doživetja, dragocene izkušnje
in zapustilo dilemo, kam pa sedaj.
Peter Pibernik

Valparola

Planinske poti po Krvavcu
PD Komenda ima v upravljanju poti na južnih
pobočjih Krvavca. Izhodišče za vzpone proti Šenturški gori, Ambrožu, Krvavcu, Košutni, Kompoteli, Vrhu Korena, Mokrici, pa še naprej, je seveda
pri Planinskem domu na Podborštu. Letos je minilo 10 let od izdaje prve transverzale Komendska
planinska pot. Veliko planincev je prehojene poti
dokazalo z zbranimi žigi na naši poti.
Lansko leto je dozorela ideja o novi sodobnejši transverzalni knjižici. V pogovorih smo
ugotovili, da je potrebno ne samo pomladiti izgled knjižice, najprej je potrebno postaviti nove
žige, nove smerne table, pa obnoviti markacije.
Nekajkrat se je že zgodilo, da so nas planinci,
ki so hodili po naših poteh opozorili na sabe
oznake na nekaterih delih. Tako se je začelo
načrtovanje delovne akcije, najprej z oglednimi

turami, kasneje pa s popisom materiala in
orodja. Predvidena dela je bilo treba nekajkrat
prestaviti zaradi slabega vremena, nazadnje pa
nam je uspelo 09.07.2011. Sobota je bila sončna
in bilo je vroče, naši markacisti pa navdušeni.
Utrujeni obrazi po opravljenem delu, ki je potekalo po planu, pa so kazali zadovoljstvo – veliko delo je bilo opravljeno. Naše planinske poti
po Krvavcu so zaživele v novih, svežih barvah,
z novimi smernimi tablami.
Vendar pa dobro delo in skrb za varnost planincev očitno nekatere ljudi moti, saj so nas že
po dobrem mesecu obvestili, da je nekaj smernih
tabel odstranjenih ali pa so jih neznanci obrnili
v napačno smer, da bi zmedli planince. Zakaj? S
kakšnim namenom? Kaj so pridobili s svojim
delom? O Slovencih gre glas, da smo dobri,

pošteni, prijazni, pridni, da radi pomagamo,...
pa s svojimi dejanji res kažemo tako podobo?
Ne vem, kdo je »popravljal« delo naših markacistov, vem pa, da bodo table spet postavili na
pravo mesto in jih obrnili v pravo smer. Večkrat,
če bo treba. Mi vsi pa se moramo truditi, da se
bo naša družba začela vrteti v pravo smer! Tudi
planinska družba. Ko sem pred leti vstopala v
planinske vrste so me učili, da planinci vedno
držimo skupaj, smo složni in si vedno priskočimo na pomoč, da se velikokrat izkaže, kar je v
dolini že pozabljeno v planinah še vedno velja.
Ali pa mogoče nič več. Sami moramo poskrbeti,
da se bodo prisrčni odnosi in tovarištvo »od tam
zgoraj« preselili tudi v dolino in ne obratno. In
to moramo narediti z veliko srčnosti in zdrave
pameti, saj kot pravi star pregovor:
»Slabo je, če moč nima pameti in če je pamet
brez moči«
Za PD Komenda Andreja Kern

stari od 5-7 in 8-10 let so dejavni dvakrat oz.
štirikrat na teden v programu Atletske urice.
Vadba vključuje osnove atletike, orientacijskega teka, gimnastike in iger z žogo in zaradi raznolikosti ugodno vpliva na telesni, gibalni,
umski in socialni ustroj otrok. Mladi, starejši
od 11 leta, vadijo 5 oz. 6 krat na teden in se
redno udeležujejo tekmovanj in reprezentančnih priprav; trenutno trenirajo za zaključno
tekmo orientacijske sezone, ki bo 13. novembra v Benetkah.
V orientacijskem klubu Komenda vabimo
vse otroke, mladostnike in tudi njihove starše,
da se nam pridružijo. Treningi so v Športni
dvorani Komenda in njeni okolici, vedno pa se

zberemo v avli dvorane. Razpored treningov:

Orientacijski klub Komenda

V začrtani smeri
Letošnja sezona je bila do sedaj nadvse uspešna za športnike Orientacijskega kluba Komenda. Po spomladanskem sodelovanju naših
mladincev na svetovnem šolskem prvenstvu so
se ti v avgustu udeležili mednarodnega trening
tabora na Češkem, kjer so 10 dni pilili tehniko
orientiranja. Naša članica Mojca Flerin se je
odpravila na svetovno prvenstvo v Franciji in v
svoji tekmovalni skupini dosegla 21. mesto,
kar je do sedaj najboljši slovenski ženski rezultat na svetovnih prvenstvih. Za naše najmlajše
člane smo pred koncem počitnic imeli športni
tabor v Bohinju.
Septembra z delom nadaljujemo v začrtani
smeri: z vadbo so že pričeli najmlajši; otroci

pon: 17.00-18.30 in sr:
15.30-17.00
pon, sr: 15.30-17.00,
otroci od 8-10 let čet: 17.00-18.30, sob:
10.00-11.30
pon-pet: 17.00-18.30 in
mladina nad 11 let
sob: 10.00-12.00
otroci od 5-7 let

Za dodatne informacije pišite na orienteering.komenda@gmail.com ali pokličite na tel.
041/512-621 (Nejc)
Športni pozdrav
Nejc Zorman, Orientacijski klub Komenda
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Poletno šahovsko dogajanje
Med počitnicami se je Šahovskem klubu veliko dogajalo.
ABSOLUTNO MLADINSKO DRŽAVNO
PRVENSTVO - Bilo je v Ljubljani od 25. do
29. junija. V konkurenci mladincev je zmagal Jan GANTAR. Uspešno so nastopili: 8.
mesto Bine Brank, 14. mesto Andrej Kobold,
19. mesto Samo Kralj, 23. mesto Tilen Lučovnik, 25. mesto Sebastijan Markoja, 28. mesto
Julian Novakovič, itd. V konkurenci mladink
smo osvojili: 6. mesto Teja Vidic, 9. mesto Alja
Bernik, 10. mesto Caterina Leonardi, 11. mesto
Manca Kralj, 14. mesto Laura Unuk.
MEDNARODNO PRVENSTVO CENTRALNE SRBIJE - v Paračinu od 8. do 15. julija
2011. Osvojili smo: 75. mesto Sebastijan Markoja.
4. mednarodni šahovski festival ŠPORT
SUMER 2011 – v Paračinu od 8. do 15. julija
2011. Osvojili smo: 35. mesto LauraUnuk 81.
mesto Gregor Žunič, 92. mesto Teja Vidic.

KVALIFIKACIJE
ZA
ČLANSKO DRŽAVNO PRVENSTVO - v Ljubljani od 6.
do 12. julija. Osvojili smo: 18.
mesto Jan Gantar, 22. mesto
Blaž Debevec, 36. mesto Manca
Kralj, 38. mesto Boris Skok,
itd.
EVROPSKO AMATERSKO PRVENSTVO - v Pardubicah od 22. do 31. 7. 2011. Na
turnirju TEV open – igralci z
ratingom do 2400 – 281 igralcev
smo osvojili: 8. mesto Jan Gantar, 97. mesto
Bine Brank, 207. mesto Blaž Debevec, 258.
mesto Andrej Kobold. Na turnirju Češka podnikaltelska pojištovna open - open C – igralci z
ratingom do 2200 – 195 igralcev smo osvojili:
86. mesto Teja Vidic, 89. mesto Franc Poglajen,
118. mesto Tilen Lučovnik, 119. mesto Caterina
Leonardi, 151. mesto Alja Bernik.
10. Pozničev memorial – v Zagorju 7. avgusta. Osvojili smo: 12. Boris Skok.
9. KADETSKO PRVENSTVO EVROPSKE UNIJE - v Cmurku od 3. do 11. avgusta.
V konkurenci dečkov do 12 let je Gregor Žunič
osvojil 30. mesto.
DRŽAVNO PRVENSTVO ZA ČLANICE
– v Ljubljani od 6. do 14. avgusta. Osvojili
smo: 12. mesto Teja Vidic, 15. mesto Laura
Unuk.

PTUJ OPEN - v Ptuju od 12. do 18. avgusta.
16. mesto je osvojil Jan Gantar.
DRŽAVNA MLADINSKA LIGA - na Pohorju od 20. do 24. avgusta. Ekipa ŠK Komenda v postavi: Jan Gantar, Bine Brank, Andrej
Kobold je bila 2. mesto.
DRŽAVNA LIGA MLADINK - na Pohorju
od 22. do 24. avgusta. Ekipa ŠK Komenda v
postavi Teja Vidic, Caterina Leonardi je osvojila 2. mesto, ekipa ŠK Komenda Pogi v postavi Laura Unuk, Manca Kralj, Alja Bernik je
bila 3.
POSAMIČNO DRŽAVNO PRVENSTVO
V POSPEŠENEM ŠAHU - v Radovljici 28.
avgusta. Osvojili smo: 22. mesto Bojan Hribar,
66. mesto Julian Novakovič, 73. mesto Novica
Novakovič.
Poglajen Franc

Alpinistična odprava na Kitajsko
Klančan Aleš Holc je vodil slovensko odpravo na Xuelian Feng 2011
Odprava je odšla na pot 4. julija preko Zagreba
in Moskve na Kitajsko v območje Xuelian
Feng oziroma Vrha snežnega lotusa v provinci
Xinjiang na zahodu Kitajske, ki je vzhodni del
gorovja Tian Shan.

Alpinistična šola AO Kamnik
- Alpinistični odsek PD Kamnik tudi letos organizira
alpinistično šolo.
Začela se je včeraj, v četrtek, 29. septembra
2011, v društvenih prostorih na Šutni 42 v
Kamniku in bo trajala predvidoma do konca maja 2012. Vodila jo bosta alpinistična
inštruktorja Jure Prezelj in Aleš Holc ob
pomoči ostalih članov odseka. Šola bo obsegala teoretična predavanja po predmetniku, ki ga je sprejela Komisija za alpinizem
PZS ter praktične vaje in ture v kopnem,
snegu in ledu.V nedeljo, 2. oktobra, bo
spoznavna in preizkusna tura. Prijavnico
dobite na spletni strani AO Kamnik. Dodatne informacije nudita vodji šole Jure Prezelj, jure.prezelj@gmail.com in Aleš Holc,
ales.holc@siol.net
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»Odpravo sem vodil član AO Kamnik, Aleš
Holc, in bil tudi njen idejni oče, člana pa sta
bila še Peter Juvan in Igor Kremser iz AAO
Ljubljana. Namen odprave je bil prvi pristop
na Severovzhodni Xuelian (6249 m) in drugi
pristop na Xuelian Feng (6627 m) po novi
smeri. Poleg tega smo nameravali splezati še
kakšno prvenstveno smer v deviških stenah,
saj je to območje zelo malo poznano in raziskano, alpinistično pa skoraj neobdelano.
Polet je potekal brez težav in že naslednji
dan smo bili v glavnem mestu province Xinjiang, v ujgurskem mestu Urumqi. Imeli pa smo
hude težave s tovorom opreme in višinske
hrane, ki je zamujala več kot teden dni, nato pa
še s carino. Morala je posredovati PZS, Interevropa in celo ambasada, da so se zadeve uredile. Da ne bi izgubili preveč dragocenega časa s
čakanjem na rešitev zapleta, smo odšli v bazo
brez ustrezne višinske opreme, ki je končno
prispela dober teden pozneje. Kljub pomanjkljivi opremi smo med tem časom opravili dve
aklimatizaciji v kopnem na 4100 in 4500 m,
nato pa začeli z vzponi. Na vse vrhove smo
opravili prvi pristop in vse smeri so prvenstvene, vseh skupaj osem smeri. Tako smo uspeli
preplezati na tri nove štiritisočake in enega

šesttisočaka, v katerem smo preplezali 2400m
visoko novo kombinirano smer, prečili goro in
sestopili na drugo stran, znova po zahtevni dva
tisoč metrov visoki smeri. Vse skupaj je trajalo
pet dni. Zlasti smer vzpona v Xuelian N.E.,Raz
zaupanja je zelo kvaliteten vzpon, ki odmeva
tudi onkraj meja naše države. Odprava je zagotovo dosegla svoj osnovni cilj – odkrivanje
novega območja in plezanje prvenstvenih
smeri.
Zahvaljujem se vsem, ki so odpravo finančno podprli. V zimskih mesecih jo bom podrobno predstavil tudi na predavanju v Komendi.«
Aleš Holc
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Julij in avgust – vsega po malo
O novostih v Zakonu o varnosti cestnega prometa, prometni ureditvi ob začetku šole in o
vsem, kar je potrebno vedeti, je bilo že veliko
napisanega. Zato menim, da starih zgodb ni
več potrebno ponavljati. Morda samo še to –
poostreni nadzori Policije na cesti bodo verjetno bolj pogosti; a ne zato, da bi omejevali
voznike in vse udeležence v prometu, pač pa
zato, da bi jih varovali. Pa ne samo to: bolj intenzivno bodo delovali tudi pri osveščanju
prebivalcev o osebni odgovornosti za varovanje lastnega premoženja, tudi kakšna lekcija o
dobrih odnosih med ljudmi bo dobrodošla.
O podatkih Policije za mesec julij velja
omeniti to, da ni bilo vlomov. O ostalem pa
skupni podatki za oba meseca:

pa si je dela željan storilec izmaknil v
Poslovni coni v Žejah.

VLOMI
V Podborštu je bilo 4. 8. vlomljeno v stanovanjsko hišo, od koder je izginil tudi osebni
avtomobil. Naslednjega dne – 5.8. pa si je doslej še neznani zlikovec privoščil vlom v podjetje na Potoku.

PROMETNE NESREČE
V obeh mesecih se je zgodilo kar 7 prometnih
nesreč, najpogostejši vzrok – kar v 4 primerih
je bila neprilagojena hitrost. Ali povzročitelji
še ne poznajo novih prometnih predpisov (in
glob) ali pa jim je zaradi objestnosti »figo
mar«. Take nesreče so se zgodile 4. 7. na lokalni cesti Križ – Gora, 8. 7. v Suhadolah, 31. 7.
na regionalni cesti Moste – Duplica in 31. 7. v
naselju Moste. Zaradi nepravilne smeri vožnje
se je zgodila prometna nesreča 20. 7. na regionalni cesti Moste – Duplica. Na glavni cesti
Moste – Brnik (izven naselja Nasovče) je bila
vzrok prometne nesreče vožnja preblizu desnega roba cestišča

TATVINE
V obeh mesecih jih je bilo kar 5. Nekdo je bil
tako žejen, da je v gostinskem lokalu 2.7.
ukradel zase prepotrebno pijačo. Da so žlebovi
v času, ko prihaja jesensko deževje, potrebni
zamenjave, je ugotovil lump, ki je 2. 8. v Mostah ukradel žlebove. 4. 8. so v Komendi
zmanjkale registrske tablice, nekaj materiala

JAVNI RED IN MIR
Da smo Slovenci radi (pre)glasni v
družbi, je ugotovila Policija 8. 7. v
gostinskem lokalu, kar 3 krat pa je
morala posredovati v medsebojnih
sporih. Spor med sorodniki je 12. 7.
terjal posredovanje v Mostah, spor
med sosedi pa je že ogrožal varnost in
so zato policisti v Nasovče odhiteli
11. in 16. 8. Verjetno kak nevoščljivec
pa je 28. 8. poškodoval vozilo v Komendi. V
to kategorijo sodi tudi ogrožanje varnosti v
Suhadolah, ki se je zgodilo 27. julija.

(15.8.). V naselju Križ pa je bilo vzrok prometne nesreče, ki se je zgodila 31.8., nepravilno prehitevanje.
Saj je bilo na področju varnosti v prometu in
ostalih deliktov, ki jih obravnava Policija, kar
živahno.
Bilo je tudi nekaj, za ta čas tipičnih kaznivih
dejanj, za katera pa vedo povzročitelji, da jih
Policija razišče skoraj 80%. Če se splačajo, pa
naj presodijo nepridipravi sami.
Za konec: začela se je šola, prihaja jesen s
svojim nepredvidljivim vremenom in nevščečnostmi. Bodimo obzirni v prometu, varujmo
sebe in predvsem najbolj izpostavljene – mladino in starejše.
Prijetno in varno jesen vam želim!
Tone Ogorevc

SPV – zagotovilo varne poti v šolo

Priprave SPV za začetek šolskega leta so se
začele že 17. 8. na prvi seji Sveta. Določili so
mesta za varovanje poti v šolo, ki so jo na
običajnih mestih zagotavljali dijaki in študenti
UPPG, člani PGD iz Most, Policija in celo trije
upokojenci. Škoda, da med upokojenci ni večjega zanimanja za to prostovoljno delo, saj jih
je veliko, ki jim je doma zaupana skrb za mlade. Zakaj ne bi nekaj svojega časa in znanja
prispevali tudi v tej prepotrebni akciji?
Akcija varovanja poti v šolo je stekla prvi

šolski dan in je trajala še
2.9. in od 5. do 9. Varovana
so bila vsa mesta, kot je bil
to že doslej običaj, med
7.45 do 8.15 in od 12.45 do
13.10. Pri voznikih ni bilo
prekrškov, le mladi kolesarji jo večkrat kar na kolesih »mahnejo« čez prehod
za pešce. Tudi kolesarske
čelade so se včasih našle v
nahrbtniku namesto na glavi. Je škoda mlade in nove
frizure?
Na roditeljskih sestankih
ob začetku leta so bile vsem
staršem razdeljene brošure
o novih predpisih v cestnem
prometu, mladim pa zloženke »Prvi koraki v
prometu«. Prvošolčke so krasile rumene rutice,
razdeljene so bile tudi kresničke učencem 1. in
2. razreda.
Opozarjajo na protizakonito parkiranje avtomobilov staršev, ki pripeljejo malčke v šolo.
Parkiranja za vse je dovolj na za to urejenem
parkirišču. Tu se bo občasno pojavljal redar
Medobčinskega redarstva, predpisana kazen
za napačno parkiranje pa je znana.
Posebno opozorilo velja mladim kolesar-

jem. Novi predpis predpisuje obvezno uporabo kolesarske čelade vsem kolesarjem do
14. leta. Ozaveščeni pa naj jo uporabljajo
tudi potem, ko so že prerasli zakonito starost. Vsi starši bodo od šole prejeli v podpis
izjavo, da so s to novostjo seznanjeni – da ne
bo pozneje jeze ob izreku kazni 120 EUR, če
svoje mladine ne bodo prepričali o varnosti,
ki jo nudi čelada. Podpis take izjave je obvezen.
Mirne vesti moremo trditi, da je SPV storil
vse potrebno za varen začetek šolskega dela.
Pa tudi med letom bo s svojim delom bdel nad
vsem, kar omogoča varnost v prometu v naši
občini. Vsi udeleženci v prometu pa naj se tudi
ostalih 358 dni v letu obnašamo tako kot te
dni!
Komandir PP Kamnik s sodelavci se je v
daljšem pismu najprej zahvalil vsem prostovoljcem, ki so pomagali pri nadzoru prometa v
varovanih dneh, in napisal tehtna priporočila
vsem udeležencem v prometu za varnost na
cestah. Varnostni pasovi – obvezni! Ustrezni
sedeži za otroke – obvezni! Posebna pozornost
v bližini šol in šolskih poti – obvezna! In na
koncu že velikokrat ponovljeni rek: NAJBOLJŠA VZGOJA JE VAŠ LASTNI
ZGLED!
Tone Ogorevc
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Rekel si: »Vse se enkrat konča.«
A žalost, solze in spomini
NIKOLI.

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
le delo tvojih rok ostaja.

ZAHVALA
4. septembra 2011 nas je v 58. letu
starosti po težki bolezni zapustila draga
hčerka, sestra, žena, mama, babica, teta, svakinja in tašča

29. avgusta je minilo žalostno leto,
odkar nas je zapustil dragi mož, ati in
ata

MARTA JEREB

JANEZ KIMOVEC

roj. Žagar
Ob mnogo prezgodnji smrti se iskreno zahvaljujemo za vsa izrečena
sožalja, podarjeno cvetje in sveče vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem, prijateljem, znancem in vsem, ki ste jo imeli radi ter jo v
tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.

Zahvaljujemo se vsem, ki se ga spomnite, postojite ob njegovem
grobu in mu prižgete svečko.
Pogrešamo te!
Vsi njegovi

Zahvala gospodu župniku za opravljen obred, pogrebni službi, pevcem in trobentaču za zaigrano Tišino.
Iskrena hvala Društvu za sladkorne bolezni, Društvu za krvne bolezni, Krajevni odbor Rdečega križa Komenda, Društvo upokojencev
Komenda in gasilcem za spremstvo in zadnji pozdrav.
Žalujoči: vsi njeni
Podboršt, Komenda, Kamnik, Volčji potok,
Podgorje, Loka pri Mengšu, Kranj
Ni večje bolečine,
kot v dneh žalosti nositi v srcu
srečnih dni spomine.

ZAHVALA

Zapustil nas je naš dobri mož, oče, dedi
in pradedi

PETER RAZPOTNIK

ZAHVALA

Hvala vsem, ki ste se poslovili od njega, nam izrazili sožalje in darovali cvetje, sveče in maše v njegov spomin.

V 59. letu nas je zapustila naša draga

Zahvaljujemo se dežurni ekipi ZD Kamnik, pogrebni službi Jerič,
pevcem jutranjega cerkvenega pevskega zbora, vokalni skupini
Storžič in g. župniku.

VIDA
NAGLIČ

Hvala vsem, ki ste ga imeli radi.
Vsi njegovi
Moste, avgust 2011

iz Žej pri Komendi
Ko breme bolezni postane pretežko, je pot le ena,… ko se nanjo odpravi nekdo, na katerega nas veže toliko lepih spominov, je bolečina
neizmerna.
Hvala vsem za sočutne besede sožalja in gospodu novomašniku za
lepo opravljen pogrebni obred.
Julij 2011
Vsi njeni.

Odšli
so
Marija Perne, roj. 17.3.1926, Mlaka 23a, stara 85 let
Vida Naglič, roj. 15.6.1952, Žeje pri Komendi 3b, stara 59 let
Peter Razpotnik, roj. 22.9.1930, Moste 50a, star 80 let
Frančiška Ribnikar, roj. 5.9.1924, Nasovče 15, stara 86 let
Marta Jereb, roj. 29.3.1954, Porboršt pri Komendi 24, stara 57 let
Frančiška Erce, roj. 18.2.1925, Kamnik, Aškerčeva ul.1, stara 86 let
(pokopana v Komendi)

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 10, bo izšla
28. oktobra 2011. Gradivo za objavo oddajte do petka,
14. oktobra 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

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

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 ...)

ODKUP MLEKA
Mleko odkupujemo od članov in
nečlanov zadruge. Prodajamo ga
na slovenski in tuji trg. Izkazali smo
se kot redni plačniki.
Tel.: 04/2529 032
GSM: 031/670 939

PROGRAM ZA
VARSTVO RASTLIN
Za vsako bolezen ena
”rcnija” iz programa za varstvo rastlin pri
KZ Cerklje pomaga.
Svetovanje za varstvo rastlin
nudimo v
vseh naših trgovinah.
Tel.: 051/366 410

ODKUP ŽIVINE
Odkupujem za tuji in domači trg:
● krave,
● bike,
● teleta.
Nudimo konkurenčne cene
storitvenega klanja.
Nudimo tudi oskrbo s
teleti za nadaljnjo rejo.
GSM: 041/985 001
031/716 850

ODKUP POLJŠČIN
Odkupujemo poljščine in vrtnine:
● krompir,
● krmna žita,
● zelenjavo,
● sadje.
Tel.: 04/2529 014
GSM: 031/766 915

Vse naše kupce in člane zadruge, prav lepo vabimo na naš prostor na sejmu Komenda,
kjer se bomo predstavljali s svojo dejavnostjo od 7. do 9. oktobra 2011.

No Frost
zamrzovalna omara
BEKO FN 126400
Ljubljanska 3c, Kamnik
01/839-47-97

Hladilnik z
zamrzovalnikom
BEKO CN 232220X
-

Prostornina hladilnika/zamrzovalnika::
193/80 l
Samodejno odtaljevanje
Steklene police
Držalo za steklenice
Barva: inox
Sistem aktivnega dvojnega hlajenja
Antibakterijska zaščita
Predal s temperaturo 0°C
Poraba el. Energije 0,832 kW/24 ur
Dimenzije (VxŠxG): 186 x 60 x 60 cm
Energijski razred: A+

519,99 €

-

Prostornina: 227 l
NO FROST
elektronsko upravljanje
5 predalov in 2 polici za shranjevanje
Zvočni signal za predolgo odprta vrata
Zmogljivost zmrzovanja: 20 kg/24 ur
Poraba energije: 0,814 kWh/24 ur
Dimenzije: (VxŠxG): 171 x 60 x 60 cm
Energijski razred A

449,99 €

Set vgradne pečice
ečice
in plošče BEKO
IZM64120SX
OIE22102X + HIZM64120SX
KUHALIŠČE:
ki gorilnik+1 elektrika
- Kombinirano 3 plinski
kov
- Električni vžig gorilnikov
PEČICA:
- Prostornina 65 l
- Ventilacijska pečica
- 6 funkcij pečenja
- Energijski razred A

299,99 €
Zamrzovalna skrinja
BEKO HSA 37540
-

Prostornina zamzovalnika: 350ka
l
Ključavnica
Notranja osvetlitev
o
Signal za previsoko temperaturo
Štiri žične košare
/24 ur
Zmogljivost zmrzovanja: 22 kg/24
24 ur
Poraba el. energije: 0,819 kW/24
Dimenzije (VxŠxG):
86,5 x 155,5 x 72,5 cm
Energijski razred A+

Steklokeramični
štedilnik
BEKO CSM 67301GW
-

389,99 €

4 x steklokeramično kuhališče
Multifunkcijska pečica
Volumen pečice 65 l
Ventilatorsko pečenje
Odtaljevanje
Osvetljena notranjost
Elektronska programska ura
Barva: bela
Dimenzije (VxŠxG): 85 x 60 x 60 cm
Energijski razred: A

409,99 €
Pralni stroj
BEKO WMB 61241
-

Zmogljivost pranja do 6 kg
Hitrost ožemanja do 1200 obr./min.
16 programov pranja
Zamik vklopa 0-24 ur
Baby care program
Senzor proti penjenju
Zaščita proti izlitju vode
Poraba energije: 1,02 kWh
Dimenzije (VxŠxG): 84 x 60 x 50 cm
Energijski razred A+

339,99 €

K
Kondenzacijski
sušilni stroj
BEKO DC 7130
B
-

Zmogljivost sušenja do 7 kg
Število časovnih programov: 12
Število programov glede na vlažnost perila: 3
Osvetlitev bobna
Poraba: 3,92 kWh
Dimenzije (VxŠxG): 85 x 59,5 x 54 cm
Energijski razred: B

299,99 €
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