Leto 20

25. marca 2011

tevilka 3

1

Bila je v za etku marca v portni dvorani v Komendi lepa prireditev.
Tudi tokrat je za tradicijo s tevilnimi glasbenimi skupinami poskrbel
ansamble Viharnik. In eprav so se prazni ni dnevi »nekako pomeali«,
saj se je mednje »pritihotapil« tudi pust s svojimi egami, je bil ve er
prav prijetno prazni en. Organizatorji so tako na sceni kot tudi sicer v
skrbi za postrebo in sre ke poskrbeli za primerno pustno opravo.
Tudi tokrat so med obiskovalci oziroma obiskovalkami prireditve
estitali eni od najstarejih, ki je kljub devetdesetim prila na prireditev
opek za mami v Komendo. Dobrodelnost tradicionalne prireditve, na
kateri nikdar ne manjka veselega razpoloenja tudi po zaslugi Franca
Pestotnika, pa so tokrat nadgradili e lani liste TRN, ki so gasilcem v
ob ini podarili napravo za pomo pri reevanju, ko odpove srce.
--Prijazen in prisr en kulturni opek za mamice, ene, dekleta so pripravili 17. marca u enci osnovne ole v Mostah na prireditvi, na katero je
tudi letos povabila krajevna organizacija Rde ega kria Moste. Predsednica KO RK Moste Marija pehonja in tajnica Vera Kepic pa sta naslednji dan obiskali in obdarili (na 1. strani) tudi najstareje mame Cecilijo
Urani , Francko Zabret, Ivanko Vidmar in Francko Luar v ejah.
A. alar

Lepo je biti enska. Tudi zahtevno je biti enska. V vsaki izmed nas se
skriva morje dobrega pa tudi manj dobrega. Take nas vidijo tudi drugi.
Znamo biti potrpeljive, ljubeznive, znamo pa biti tudi neprijetne.
Predvsem, kadar gre za ivljenjska vpraanja. Pripravljene smo nositi
breme druine, drube, delovnega mesta, skrbi za otroke, ostarele, manj
pa smo pripravljene soodlo ati na drubeni ravni. Tam se nekako ne
moremo ali ne znamo uveljaviti. Smo preve konkretne, elimo rezultate. Ne le govorjenja. Pripravljene smo se darovati, tudi rtvovati za tiste,
ki jih imamo rade, pa tudi za tiste, za katere ne vemo, da jim naa rtev
koristi. enske smo tiste, ki tiho molimo za svoje, jim poiljamo lepe
misli, skrbimo, elimo dobro, blagoslavljamo, ljubimo. Tega seveda ne
odrekamo mokim, ki lahko da imajo prav tako ute e srce. Vzgoja tega
srca pa je v veliki meri odvisna od nas, ensk. enske smo povabljene,
da sooblikujemo srca svojih sinov, mo, prijateljev, saj nam je za to dan
naravni dar. To prinaa nevidno kopreno varnosti, obdaja nas s pla em
miline, za katero niti ne slutimo, od kod prihaja. Vse te lastnosti so se
potencirano izrazile pri eni izmed slovenskih ensk, ki je dobesedno
gorela za druge; vse njeno ivljenje je bilo preeto z ljubeznijo za druge.
Z odkupovanjem, da bi posledice groze e nevarnosti, ki se je bliala
slovenskemu narodu s prvo, potem pa e posebej z drugo svetovno
morijo, bile manj grozne. To je bila Magdalena Gornik, najve ja slovenska mistkinja 19. stoletja (19. julij 1835 - 23. februar 1896), katere pomen se ele sedaj po asi odkriva. Ustanova Petra Pavla Glavarja organizira predstavitev njenega ivljenja, ki bo 2. aprila 2011 ob 20. uri v
Glavarjevi bolnici. Vabljeni vsi, ki se vas bo to sporo ilo dotaknilo.
dr. Marta Ciraj, predsednica Uprave UPPG

Marca, v mesecu ena, pa se je v 98. letu poslovila najstareja ob anka Komende; mama, prababica in praprababica Marija Kepic iz
Most. Zadnja leta smo jo obiskovali ob njenem rojstnem dnevu in
pred novim letom.
Mesto najstarejega ob ana Komende je sedaj prevzel 95-letni
Luka Hribar s Kria.
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Ustanova Petra Pavla Glavarja Komenda tudi letos pred veliko no jo
(aprila) v sodelovanju s trgovinami TU in Marija v Mostah, Kme ki hram
na Kriu in Pal ek v Komendi pripravlja velikono no obdarovanje ljudi v
stiski v nai ob ini z jestvinami in drugimi darovi. Prosi vas, da kolikor
morete prispevat za pomo i potrebne. Svoj dar lahko oddate v koarice
ustanove v trgovinah, lani Odbora za dodeljevanje socialne pomo i pri
UPPG Komenda pa jih bodo pred veliko no jo raznesli na domove tistih,
ki jih resni no potrebujejo. Velika hvala za vsak dar vsakogar izmed vas!
- J. P.

Najprej nam je upan predstavil tako
imenovano gradbi e na Gmajnici.
»To je pomembna investicija, saj bomo
od vhoda s ceste na Podbort v novo naselje pa vse do olske poti na Gori dobili
plo nik s kabelsko kanalizacijo za daljnovod in javno razsvetljavo. Na tem 900-metrskem odseku oziroma zgrajenem plo niku bosta na cesti tudi dve kroni krii i.
Prvo bo proti Podbortu na Gmajnici in
proti drugemu kroi u, ki bo na sedanjem
krii u proti Mlaki in Gori oziroma Kriu. Plo nik od Podborta oziroma novih
naselij do kroi a za Mlako v dolini
okrog 300 metrov nancirata lastnika
obeh novih naselij, naprej do olske poti
na Gori v dolini skoraj 600 metrov pa je investitor ob ina. Ta prometna ureditev bo pomembna za vse stanovalce Podborta, e posebej novega naselja, saj bo plo nik, kot re eno,
potekal vse do vhoda v novo naselje. Trenutno
e pospeeno vgrajujejo robnike, polagajo pa
tudi cevovode za daljnovod, da bodo lahko
odstranili zra ni vod od portne dvorane do
Mlake.«

Tukaj, kjer je precej zemljin, bo torej bodoi zadrevalnik na Tunjici?
»Sedaj tu odlagamo samo zemljine. Nekaj
tiso kubikov jih je e, e priblino toliko pa
jih bo treba navoziti. Najve jih je bilo pripeljanih sem z ve namenske stanovanjske stavbe oziroma iz bodo ega sredi a Komende, s
prizidka k telovadnici pri O Komenda, iz
Poslovne cone in deloma s Kranjske ceste v
Komendi. Najve teav pri dosedanjih navozih je bilo zaradi slabega vremena, saj smo
morali ob vsakem deevju vonje prekiniti

tem naj povem, da bomo, ko bo to mogo e,
takoj asfaltirali vse olske poti, ki smo jih
morali prestaviti zaradi te gradnje.«

zaradi razmo enega terena. Pa e veliko slabe
volje je bilo zaradi onesnaene ceste in podobno. e bo vse potekalo po predvidenem
programu, bomo e letos imeli prostorski
plan, nakar se bomo lotili gradnje zadrevalnika. V prora unu imamo za to namenjen denar. Prihodnje leto Tunjica ne bo
ve ogroala Most in Suhadol. eprav bo na pogled to zelo velik
projekt, denarno ne bo
tako zahteven; blizu pol
milijona evrov.
Ko bo lepe vreme, bomo za eli dovaati material iz Poslovne cone. Da
pa ne bomo preve bremenili s prevozi prebivalcev Komende, Gmajnice,
Gore, je e domala dograjena severna obvoznica
Moste.«
Na dolini slabega streljaja sta v Komendi kar
dve gradbi i; center s
stanovanji in bodo o trgovino ter Medgeneracijsko sredi e.
»V teh dneh se vsakdo lahko prepri a, da gradnja ve stanovanjskega
objekta poteka pospeeno in izvajalec lovi rahlo asovno zamudo zaradi
slabega vremena. Kot re eno, za
Miklava na rtujemo, da bo Mercator odprl vrata.
S prestavitvijo daljnovoda in zemeljsko pokablitvijo pa so sedaj dani
tudi pogoji za nadaljevanje del pri
Medgeneracijskem sredi u. Ob

Sprehod po Poslovni coni Komenda v
teh dneh vse bolj dobiva podobo velike,
v prihodnje nadvse sodobno urejene
prostorske poslovne namembnosti jutrinje ob ine Komenda.
»To bo zares ena od treh najpomembnejih tovrstnih namembnih povrin v
Sloveniji. 12 milijonov evrov bo vredna
vgrajena komunalna infrastruktura, sedaj
pa uspeno poteka pod zemljo e gradnja
dveh podzemnih daljnovodov s kamnike razdelilne transformatorske postaje
od Podgorja pa vse do Poslovne cone v
vrednosti 2 milijona. Projekt torej, v skupni
vrednosti 14 milijonov evrov, ki ga bomo
urejenega ponudili trgu za letonji ob inski
praznik.«

nadaljevanje na naslednji strani
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nadaljevanje s prejnje strani
Velik projekt je tudi prizidek k
Osnovni oli Moste.
»Kon an bo jeseni, na za etku
olskega leta. S kuhinjo, razdelilno
jedilnico, ve namenskim prostorom
in knjinico v pritli ju, z dvema
olskima oddelkoma, dvema kabinetoma, sanitarijami v prvem nadstropju ter s e dvema oddelkoma in
s e enim kabinetom v mansardi bo
poskrbljeno za olarje in tudi za
varstvo najmlajih. Pa tudi okolica
bo urejena. To bo sicer velik investicijski zalogaj za ob inski pora un, vendar tudi velika in
nadvse pomembna pridobitev za ob ino.«

Ob inski svet je na seji 17. marca sprejel prora un letonji prora un in tako sklenil obdobje
za asnega nanciranja. Ob ina bo lahko sedaj
za ela normalno nancirati vse svoje obveznosti in izvajati nalobe, ki uvr ene v ob inski
prora un. O prora unu pa smo se pogovarjali z
e v prejnji tevilki napovedano Miro Crn-
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In kako gledate na toliken in tako raznovrsten investicijski zagon naenkrat ta hip v
ob ini?
»Mislim, da ni neskromno, e re em, da je
to lahko zgled, kako bi se reili iz
recesijske krize. e bi drava tako,
z javno zasebnim partnerstvom,
spodbujala ob ine pri vrtcih, olah,
domovih za stare, zdravstvenih domovih, infrastrukturi, bi se lae in
hitreje lahko vpraala: Kaj pa je to
kriza?! Tako pa ob ine prepu a
lastni iznajdljivosti, z dravnimi
institucijami pa namesto, da bi jih
spodbujala, jih najve krat celo blokira.«
Andrej alar

kovi , ki je prvo nan no ime v ob inski
upravi.
Kadar govorimo o prora unu, razlagalci
radi uporabijo izraz Razvojno naravnan.
Kaken pa je letonji prora un ob ine Komenda? In kakna bi bila torej vaa ocena
letonjega prora una? Spodbudna, ali ne?
»Letonji prora un je teak 8 milijonov
evrov. Od tega bomo slabo polovico (47 %)
namenili za nanciranje investicij v nai ob ini, pri emer ima prednost dokon anje e lani
za etih investicij. Pri etek novih nalob, ki so
v prora unu letos prvi , pa bo odvisen od priakovanih prihodkov (prihodki od prodaje zemlji ) in od nedav nih prihodkov iz tako
imenovanih komunalnih prispevkov (615.000
) in prihodkov od prodaje telekomunikacijskega in SN elektro omreja v Poslovni coni II.
Nobeno od omreij ni v ob inski pristojnosti,
zato nameravamo obe prodati najugodnejemu
ponudniku, ki bo skrbel tudi za vzdrevanje.
Prihodke iz tega naslova na rtujemo v viini
1.250.000 .«
Ve krat smo v razpravah sliali razlago o tako imenovani primerni porabi, ki komaj pokriva redne naloge. Za kaj pravzaprav gre?

Ob inski svet je na etrti redni seji 17. marca
sprejel ob inski prora un ter podprl in sprejel
investicijski program za rekonstrukcijo kotlovnice O Komenda in analizo javno zasebnega partnerstva.
Pri obravnavi poro il o gradnji kanalizacije, centra Komende, Medgeneracijskega sredi a in poslovne cone pa je bil sprejet predlog
skupine svetnikov SLS, VEM, SDS za posebno, izredno razpravo o poslovanju Poslovne cone Komenda.
Po sklicanih zborih krajanov Gmajnice in
ej je bil sprejet predlog komisije, da se v vaki
odbor Gmajnica imenujejo Bla Robert, Mitja
Dolan, Helene Drolc, Janez Ramov in Joe
Slabajna, v vaki odbor eje pa Toma Lamovek, Janez Zalokar, Gabi Jenko, Marjan pehonja, Janez Komel, Danilo Ofentavek in Franc
Repnik.  A. .

Vsakoletna istilna akcija bo v soboto, 16.
aprila. Za ela se bo ob 8. uri v organizaciji
Turisti nega drutva Komenda skupaj s krajevnim odborom O istimo Slovenijo 2010.
V tednu od 10. do 16. aprila bodo po glavnih krajih v ob ini pripravljena tudi zbirna
mesta, kamor bodo lahko odnesli odpadke vsi
tisti, ki v soboto, 16. aprila, iz kakrnihkoli
razlogov ne bodo mogli sodelovati v akciji.
Podrobnosti istilne akcije bodo objavljene v
sporo ilih po poti in na lokalni televiziji.
Informacije: Vid Koritnik telefon: 051 688
705 in Helene Drolc telefon: 041 589 785.

»Primerna poraba za nao ob ino letos znaa
2.817.807 . Ta znesek pa komaj e pokriva
redne naloge, ki so z razli nimi zakoni prenesene na ob ine (vrtci, izobraevanje, socialni
transferji, vzdrevanje lokalnih cest, zimska
sluba ). Naj za primerjavo povem, da imamo
samo za dopla ila oskrbnih strokov vrtcem
na rtovanih 900.000 . Za celotno podro je
izobraevanja, ki zajema otroko varstvo in
osnovnoolsko izobraevanje pa letos namenjamo 2,2 mio . V znesku so zajete tudi investicije na tem podro ju.«
Koliko pa potem sploh e ostane za tevilne
druge potrebe?
» e ob ina ne bi imela lastnih prihodkov, ne
bi bilo nobenih investicij, ki so pomembne za
nadaljnji razvoj; od gradnje nove lokalne infrastrukture, vrtca, ole Zato bo prva in glavna
skrb po sprejemu prora una imprejnja pridobitev na rtovanih prihodkov. ele po tem se
bodo nove investicije lahko za ele.

Lani smo pri eli z gradnjo novega vzhodnega prizidka k O Moste. Za dokon anje
objekta in za pla ilo pogodbenih obveznosti
(gradnja, nadzor, sanacija dimnika, ipd.), je

izkuanja in sem zares zelo zadovoljna. Toplo
priporo am to spoznavanje starejim obeh
spolov.«
»S Kria sem
doma, na te aj pa
hodiva skupaj z eno. Zelo sem zadovoljen, ker sem se
odlo il za to. Ve krat sem e padel,
sedaj ob vajah na
te aju in doma pa
opaam, da sem
nekako bolj stabilen. Zelo koristne vaje so to
za varen korak in varneje po utje.«

Medgeneracijsko drutvo je v za etku meseca
v Mostah in v Komendi za elo z organizacijo
te ajev za zmanjanje padcev v starosti. Za teaje, ki se jih udeleuje prek trideset ob ank in
ob anov, so se v drutvu odlo ili, ker analize
kaejo, da se s starostjo hoja in dra spremenita. Koraki so kraji in po asneji, dra nog
ira, stopala se manj dvigajo in podrsavajo,
tei e telesa se pomakne naprej. To so obi ajno tudi najpogosteji vzroki za padce. Po prvih
seznanitvah in vajah so pripovedi udeleencev
te ajev zelo spodbudne.

potrebno letos zagotoviti 650.000 . V oli v
Mostah je treba nujno zaradi dotrajanosti in
prepre itve kode zamenjati celo streho na
vzhodnem delu ole nad telovadnico, za kar bo
potrebno (predra un) 40.000 . Za celostno
zunanjo ureditev O Moste z varovalno ograjo,
zunanjim varovanjem, ureditvijo izhoda iz vrt evskih oddelkov na zelenico, ipd., smo v
prora unu zagotovili 80.000 .

Nadaljevali bomo z izgradnjo kanalizacijskega sistema v ob ini. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja se bo pri ela izgradnja S kanala od obstoje e istilne naprave v Komendi do
primarnega kanalizacijskega kolektorja v Mostah. S tem bo povezano obstoje e javno kanalizacijsko omreje v novem naselju v Komendi
ter novo zgrajeno omreje na Gmajnici s primarnim kolektorjem proti Mengu. Denar v
prora unu zagotavlja dokon anje projektne
dokumentacije PGD in PZI za odvajanje odpadnih vod od Most do obstoje e istilne naprave
v Komendi in izgradnjo dela trase od gosti a
Kralj do istilne naprave v Komendi. Novi
zgrajeni kanal bo omogo al odvajanje odpadne
vode iz sedanjega kanalizacijskega sistema v
Komendi in iz naselja Ko13 Gmajnica v zbirni
kolektor, ki poteka na C N Domale  Ka-

»Lani sem se
pridruila lanom
Medgeneracijskega drutva. Povabilo sem prebrala
prav v Aplenci.
Priklju ila sem se
skupini Soitnice
in skozi izobraevanje na Intitutu Antona Trstenjaka sedaj sodelujem pri vodenju te aja. To je zame prva

mnik. Gradnja kanala je predvidena letos; ne
glede na pridobitev kohezijskih sredstev EU.
V prora unsko postavko je vklju eno tudi
kanaliziranje SV dela Most, ki je potekalo
hkrati z obnovo vodovodnega omreja na tem
podro ju. Planiranih je 405.000 .

Ob ini Komenda in Cerklje sta se odlo ili za
zgradnjo kanalizacijskega povezovalnega voda
med ob inama. Ker ob ina Cerklje kandidira
za nepovratna dravna sredstva za izgradnjo
kanalizacijskega omreja na svojem obmo ju
in je rpanje sredstev pogojeno z dejanskim
priklopom na istilno napravo v Domalah, je
treba zgraditi tudi povezovalni Kolektor 1, ki
poteka od ole v Komendi do ob inske meje v
Nasov ah. Za letos na rtujemo 355.000 ,
preostanek pa prihodnje leto. Kolektor 1 bo
zaradi pove anja kapacitet kanalizacijskega
voda sorazmerno sonancirala tudi ob ina
Cerklje. Odsek od ob inske stavbe do ole je
bil e izgrajen v letih 2009 in 2010. Ostane le
e odsek od krii a pri ob inski stavbi do
meje z ob ino Cerklje v Nasov ah.

Za izvajanje zimske slube in za redno

»Sem
lanica
Medgeneracijskega
drutva Komenda in
ena od udeleenk
te aja. Prvi sem na
taknem
te aju.
Opaam, da so vaje
zanimive in da pomagajo. e po prvem tednu sem opazila spremembo. Mislim, da bi se morali za te
vaje odlo ati e veliko prej; pri tiridesetih,
petdesetih letih. Starega loveka vedrina in
druba pokonci drita. Program drutva pa je
tudi sicer zelo pou en.«
A. alar

vzdrevanje lokalnih cest smo v prora unu
zagotovili 225.000 . Za investicijsko vzdrevanje in gradnjo ob inskih cest pa bomo letos
potrebovali 657.000 .

Za delovanje drutev bomo v letos porabili
233.000 , za sonanciranje njihovih investicij
pa imamo na rtovanih 61.000 . Tako kot v
preteklih letih bomo tudi letos izpla evali denarni prispevek za novorojence in subvencionirali varovanje otrok, ki niso vklju eni v vrtec.
Sonancirali bomo izdelavo promocijskega
predstavitvenega lma o nai ob ini ter pripravo in izdelavo knjige o kartografu Ivanu Selanu. e bi lahko natevali dejavnosti, vendar je
prora un objavljen na nai spletni strani www.
komenda.si kjer si ga ob ani lahko podrobneje
pogledajo.«
In kakna bi bila vaa ocena letonjega
prora una? Spodbudna, ali ne?
»Kaj naj re em? Prav gotovo si vsi, ki smo
sodelovali pri pripravi in ga potrdili na ob inskem svetu, najbolj in zares elimo, da bi nam
do konca leta uspelo vse uresni iti. Vemo pa,
da bo potrebno veliko truda in, kot pravimo,
pozitivne energije.«
A. alar
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eprav smo se lani ta as v Konjenikem klubu
sre evali z negotovostjo zaradi gospodarskih
teav v svetu in doma, smo ob 55-letnici kluba
doiveli prijetno spodbudo. Dobili so zlato
priznanje ob ine Komenda ob ob inskem prazniku za delo in prizadevanja v klubski dejavnosti in za 15 let sejmov v Komendi.
Predsednik kluba Alojz Lah je posebej podrtal, da je bil klub tudi lani 2. med klubi v
Sloveniji, da so imeli voznika leta in da so zares
uspeno sklenili tekmovalno sezono Kasake
zveze prav na naem hipodromu v Komendi.
Prvi med prepoznavnimi in uspenimi pa je
bil nedvomno klubski doseek, saj je dobil

nove klubske prostore in
nove hleve s 16 hlevskimi boksi, pralnico, kopalnico, sanitarijami, pisarno in dve dvorani.
Novi klubski prostori
oziroma hlevi pa so odraz
e enega uspenega uresni evanja ne le zgolj
klubskega, ampak tudi
irega ob inskega drubeno razvojnega programa. S skupnim programom in uresni enim
dogovorom smo tako
omogo ili postavitev temeljev bodo ega sredi a, trgovskega in infrastrukturnega centra
Komenda, v katerem bo tudi gostinski objekt
na 200 kvadratnih metrih notranjega in 70
kvadratnih metrih zunanjega prostora.
»Z omenjenim programom in uresni enim
dogovorom pa smo zagotovili tudi uresni itev
postopka za uporabno legalizacijo sedanjega
objekta tribune. V imenu kluba in v svojem
imenu se za to skupno, razumno in usklajeno
delovanje e posebej zahvaljujem upanu Tomau Drolcu z njegovo ob insko upravo in
ob inskemu svetu,« je v poro ilu o delu poudaril predsednik Lojze Lah.

»Pomemben doseek v minulem letu je bila
tudi ureditev dodatnih tiso kvadratnim metrov
razstavnega prostora in organizirana ureditev
mirujo ega prometa v asu sejmov in konjenikih prireditev. Bi se pa ob tej priliki vseeno e
posebej zahvalil za razumevanje vsem ob anom, za katere je sejem v Komendi morda na
trenutke kakorkoli mote . In tudi za naprej naj
velja, naj vsako pripombo ali morebitno povrnitev kode naslovijo na sejem oziroma na
Konjeniki klub,« je e dodal predsednik Lah
in se zahvalil tudi Kasaki centrali in Kmetijsko gozdarski zbornici ter seveda Cirilu Smrkolju.
Predsednik Kasakega odbora Roman Jerovek je v poro ilu povedal, da je lani nastopalo
29 konj z 213 starti, dosegli pa so 30 prvih, 22
drugih in 31 tretjih mest. Klub se je udeleil
kar nekaj rejskih dirk, na katerih je Mirko
Gregorc z Izmirjem dosegel tretje mesto, Milan
an pa je na s Cash Hammweribngom zmagal
veliko nagrado Subotice. Najbolji trije vozniki
lani so bili Milan an, Roman Jerovek in Peter
Zadel, absolutno najbolji voznik je bil Mirko
Gregorc, najve zmag med triletnimi kasa i je
imel Jolly GJ, absolutno najhitreji konj pa je
bil Cash Hammering. Na ob nem zboru so
podelili tudi priznanja najboljim.
A.alar

»V letu 2010 smo si na Upravni enoti Kamnik prizadevali opravljati svoje poslanstvo
v skladu s sprejetim poslovnim na rtom in z
uresni evanjem nekaterih temeljnih ciljev
poslovanja,« je uvodoma poudaril Novak.
»To so zakonito, strokovno, hitro, prijazno
in u inkovito izvajanje storitev, ve anje
kvalitete upravnih storitev, doseganje visokega nivoja zadovoljstva strank s storitvami
na upravni enoti, doseganje visokega nivoja
medsebojnega spotovanja, sodelovanja, zaupanja in razumevanja zaposlenih, u inkovita izraba vseh virov, gospodarna raba sredstev pri doseganju postavljenih ciljev in

doseganje uravnoteenega uspeha.
Poslovanje Upravne enote Kamnik v
letu 2010, ki je potekalo v pogojih velikih nan nih omejitev, ocenjujejo kot
zelo uspeno, saj so doseeni rezultati
dela v skladu s poslovnim na rtom in
postavljenimi cilji upravne enote za leto
2010.
»V letu 2010 je upravna enota svoje
poslanstvo, to je doseganje zadovoljstva
strank z zakonitim in strokovnim ter
hitrim in u inkovitim reevanjem zadev
v postopkih na upravni enoti izvajala
zelo uspeno,« je na novinarski konferenci povedal na elnik Upravne enote Mihael
Novak. »Doseeni rezultati dela potrjujejo
uspenost naega prizadevanja za prijazno in
u inkovito delovanje upravne enote v interesu
uporabnikov. V preteklem letu smo poslovali z
zelo omejenimi nan nimi sredstvi, a to ni
vplivalo na izvajanje storitev v skladu s sprejetim programom, saj smo postavljene cilje z
u inkovito izrabo kadrovskih, nan nih in
materialnih virov ter znanja zaposlenih vseeno
dosegli.«
Obseg in zahtevnost dela ter vedno ve ja
pri akovanja uporabnikov storitev postavljajo
pred upravno enoto vsako leto nove izzive in

vsi zaposleni se zavedajo nujnosti nenehnega
stremljenja k izboljanju in napredovanju, sicer
bodo, kot je povedal na elnik, nazadovali.
»Uporabniki storitev so nas v letni anketi o
zadovoljstvu strank ocenili z oceno 4,79, kar je
skoraj povsem enako kot v preteklem letu,«
dodaja Novak. »Povpre na mese na ocena
barometra zadovoljstva strank je v primerjavi s
preteklim letom e vija in znaa kar 4,86. Zadovoljstvo strank pa poleg navedenega potrjujejo tudi na razli ne na ine podane pohvale
uporabnikov naih storitev. Zelo nam je pomembno tudi zadovoljstvo zaposlenih, ki so
vir naega uspenega dela. Iz raziskave o kakovosti odnosa med zaposlenimi in Upravno
enoto Kamnik, kar je razvidno iz projekta
Zlata nit v katerem smo sodelovali, je povpre na ocena za upravno enoto 4,07 in je e vija
kot v preteklem letu.«
Doseeni zelo dobri rezultati so po Novakovih besedah sad zavzetega na rtnega in odgovornega dela vseh zaposlenih, ki si za svoje
delo zasluijo resni no priznanje. »Vodilo naega delovanja in klju nega pomena za tako
uspeno delo so vrednote spotovanja in potenega dela, znanje, hotenje, prijaznost in poistovetenje zaposlenih z institucijo,« sklene na elnik Mihael Novak. (P.H.)
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Saa Plevel, ki je
zaposlena v obinski upravi v
Komendi, e nekaj let razmilja o
komendski godbi.
Osem let je
igrala avto pri
Mestni godbi Kamnik. Po zaposlitvi v Komendi se
je poslovila od
godbe. Vendar od
takrat ves
as
razmilja, na tiho

upa, zadnje ase pa je vse bolj je prepri ana, da
bi v Komendi lahko imeli svojo godbo.
»e minulo leto smo skoraj sklicali ustanovni sestanek. Pa se je nekaj zataknilo. Tokrat pa
smo se resno odlo ili. Vabim trobilce, pihalce
in bobnarje.«
In kako nameravate za eti?
»Najprej bi se zbrali na sestanku in se dogovorili za monosti. Za za etek bi morali imeti
glasbenike s teoreti nim znanjem, z recimo dvema letoma glasbene ole, takne, ki imajo svoje
instrumente. Vem, da za etek ne bo ravno enostaven, vendar z mo no voljo in eljo po samostojni
godbi, sem prepri ana, da bomo uspeli.
Torej glasbeniki, lani ansamblov iz Ko-

mende in iz sosednjih krajev, pridite na sre anje, na sestanek, v etrtek, 31. marca, v Planinski dom v Komendi ob 19. uri, kjer se
bomo za eli dogovarjati o ustanovitvi komendske godbe.«
Saa e posebej vabi trobente, pozavne, base,
baritone; skratka zlate instrumente, da pridejo
e na za etek.
»Lepo povabljeni vsi glasbeniki! Verjamem,
da bomo v Komendi imeli svojo godbo «
A. .

V soboto in nedeljo (19. in 20.3.) so se od doma e publike poslovili lani, mladinci in kadeti.
lanska ekipa KOMENDA HRAM GORJAN
se je v zadnjem, 18. krogu pomerila s e neporaeno ekipo NONA LENART. Prvak lige je bil
znan e pred tekmo, saj so imeli Komend ani 2
poraza, zato je lo le za presti. Doma a ekipa je
silovito za ela in si do pol asa priigrala prednost
28 to k, na koncu so morali priznati bole poraz
z 20 to kami razlike. Kon ni rezultat 100:80.
Mladinci KOMENDE HRAM GORJAN so se

v predzadnjem krogu pomerili z ekipo Radenska
Creativ. Z rezultatom 91:76 so e krog pred
koncem prvenstva zasedli 9. mesto med 16 ekipami v elitni skupini. KADETI bi morali svoj
nastop v 2. SKL kon ati s tekmo proti KK Luka
Koper, vendar nasprotnika ni bilo v Komendo.
Med 53 nastopajo imi ekipami imata le 2 ve je
tevilo zmag kot Komenda. Zahvaljujemo pa se
sponzorju lanske in mladinske ekipe Tomau
Hrovatu Picerija Hram Gorjan.
Roman Groelj

Ustanova Petra Pavla Glavarja Komenda je
19. marca pripravila predstavitev knjige
zgodovinarja in potomca Meja evih po materini strani (Vidi Marui , h erki Andreja in
Franje Meja ), dr. Branka Marui a, z naslovom: Meja evi iz Komende. Pri predstavitvi
so poleg njega sodelovali sourednik knjige
docent dr. Bojan Balkovec in prof. France
Pibernik, vodila pa jo je predsednica UPPG
Komenda dr. Marta Ciraj. Z igranjem na citre
je pomemben kulturni dogodek za Komendo
polepala Katja Ravnikar, Joe Pavli pa je
recitiral eno izmed svojih pesmi. Prilo je
zelo veliko ljudi. - J. P.

Na ob nem zboru
ste bili izvoljeni
za predsednika
Drutva upokojencev Komenda.
Ali glede na to, da
je bilo drutvo
doslej poznano
kot uspeno na
razli nih podrojih dejavnosti,
pomeni vaa odlo itev tudi izziv?
»Predvsem prepoznavnost je bil motiv in vzrok, da sem sprejel
prijazno povabilo lanov drutva. Seveda sem
se pred dokon no odlo itvijo tudi podrobno
seznanil z delovanjem drutva, njegovih sekcij;
eprav sva se s pokojnim predsednikom Janezom Kimovcem ve krat pogovarjala o uspehih,
ki jih dosegajo komendski upokojenci. Dokon no pa je odlo il iskren pogovor z vodji
sekcij, poverjeniki, z vodstvom in nekaterimi
delovnimi lani drutva. Prepri ali so me vnema, inovativnost, prizadevnost in velika elja
po druenju. Slednje, druenje, je tudi tisto,
kar je najpomembneji cilj delovanja drutva.
e pa je druenje podkrepljeno e z uspehi, ki
jih lani dosegajo, je to kot »sladica k dobremu
kosilu«.«

In kako ste se si zamislili delovanje drutva
v prihodnje?
»Nabiram e izkunje (100 dni); pogovarjam
se z odgovornimi ljudmi v drutvu (posebna
zahvala gre tukaj predvsem podpredsedniku
Ivanu, tajnici Brigiti in nancarki Meti), pregledujem akte in pravila drutva. Seveda se
pogovarjam tudi z odgovornimi v sosednjih
drutvih upokojencev za nadaljevanje meddrutvenega sodelovanja. Cilj je nadaljevanje e
ute enih aktivnosti, predvsem prireditev, ki so
se zelo dobro »prijele«.«
Boste nadaljevali zastavljeno razvejanost
dejavnosti, razmiljate o kaknih spremembah, iritvah...?
»Vsekakor bomo nadaljevali zastavljene
dejavnosti drutva v skladu z dogovori in
sprejetimi programi. Predvsem bodo na udaru
sekcije in njihovi programi. Hkrati pa ne smem
pozabiti na nae portvovalne poverjenice in
poverjenike na terenu, ki so naa »udarna sila«
pri neposrednem kontaktu z naimi lanicami
in lani. Poleg urejanja nan nih zadev so tisti
neposredni prinaalci pobud in elja lanov s
terena.
elim si nekoliko okrepljeno dramsko sekcijo in literarno dejavnost, saj imamo v drutvu
kar nekaj uspenih literarnih ustvarjalcev.«
Katere bodo letonje ve je aktivnosti?
»Vsaka aktivnost, vsak dogodek je pomem-

ben in povezan z napori in vloenim trudom. e pa izpostavim
nekatere, je prva ve ja
aktivnost, ki smo jo
uspeno izvedli, zagotovo volilni ob ni zbor
DU Komende, na katerem smo izvolili novo vodstvo drutva in sprejeli programske
usmeritve za letonje leto. lane in vse ostale
vabim, da si programe ogledajo na nai spletni
strani www.komenda-upokojenci.si
Drug pomemben dogodek bo praznovanje
desete obletnice delovanja naega meanega
pevskega zbora, ki ga bomo obeleili ob Dneva
samostojnosti in enotnosti 26. decembra.
Navduuje pa tudi smelo zastavljen program
izletov in pohodnikov, kolesarjev, ahistov.
Skupaj z balinarji in lani pikado sekcije se
bomo udeleevali tekmovanj. Vsem elim
uspeno delo in nastopanje na tekmovanjih.
Dogovarjamo se e za udelebo na nekaterih
pomembnih prireditvah. Vabim pa tudi vse
upokojene ob anke in ob ane v ob ini (pa tudi
vse druge), da se nam pridruijo pri druenjih.
Prepri an sem, da bo vsakdo v naih izredno
razvejanih dejavnostih lahko nael nekaj zase.«
A. alar
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V projektu so sodelovale ob ine Domale, Kamnik, Komenda, Menge in Trzin s koordinaci-

jo Agencije za turizem in podjetnitvo
Kamnik. Dogodka so se ob tevilnih
obiskovalcih udeleili tudi upani Kamnika, Marjan arec, Komende, Toma
Drolec in Menga, Franc Jeri ter podupanja Ob ine Domale, Andreja Poga nik Jarc, Ob ino Trzin sta predstavljali
svetovalki upana za drubene dejavnosti
Mojca Tav ar in vija svetovalka za
okolje in prostor Sida Valentin i .
O pomenu izdaje vodnika (ta naj bi bil
e 212. po vrsti) je spregovorila direktorica Zavoda za varstvo kulturne dedi ine Republike Slovenije dr. Jelka Pirkovi , di-

rektorica Agencije za turizem in podjetnitvo
Kamnik dr. Andreja Eren pa poudarila, da gre
za enega izmed uspenejih projektov. Napovedala je tudi, da bo Vodnik Ple nik na Domalskem in Kamnikem dobra osnova za pripravo turisti nih produktov ter drugih skupnih
projektov. Zajema 100 strani z 69 izbranimi
fotograjami. Na prednjem zavihku je pregledna karta obmo ja z ozna enimi spomeniki,
izdan pa je v slovenskem in anglekem jeziku.
Na koncu sta vodnik na kratko predstavili e
avtorici Maja Avgutin in Saa Lavrinc iz Zavoda za varstvo kulturne dedi ine Obmo ne
enote Kranj.

8. februarja, ko praznujemo v nai domovini
kulturni praznik, je zavedanje slovenskih korenin e mo neje ob uteno, izraeno. Vidni so
dravni simboli, vrstijo se proslave, razne prireditve. e vedno se Preernova Vrba najgloblje dotakne skritega domoljubja v naih srcih.
Lahko pa smo med drugim tudi prebrali, da se
nai kulturi pie zaton, da kulturni delavci ne
pomenijo narodu ve tisto, kar neko so, »vest
drube«, da besedni umetniki danes le e malokoga nagovorijo, kajti bolj kot za sporo ilo,
jim gre za eksperiment. Dri pa tudi, da je slovenska kultura tisti steber nae narodne identitete, ki se bo ohranila navkljub gospodarskim

in politi nim krizam.
z zvestim srcem in delovno ro ico ez
peni na polja (bi njune skupne ure) pozdravljal zvon Sv. Marka.
V etrtek, 17. februarja, se je zgodil lep
kulturni praznik, ki bi bil v ast samemu dr.
»ggu«  Preernu. Ponosni na mladi rod,
navdueni in nagovorjeni ob izvedbi programa
ob otvoritvi 8. mednarodnega otrokega Ekslibrisa v O Komenda-Moste, ko je so asno tekel tudi projekt Comenius, je sporo ilo dogodka dobro razumljeno. Mladi besedni, glasbeni
in likovni umetniki ter Klekljarsko drutvo
» ebelica«, kjer svoje ro ne spretnosti zdruu-

jejo stareji s podmladkom ter ustvarjajo umetnika dela  ipke, so nas popolnoma prepriali. Zares, za prihodnost se ni bati, e le bomo
dovolili, da bodo mladi v polnosti iveli tisto
kar nosijo v sebi. To pa je elja po znanju, po
dobrem in lepem. Priznanje vsem, ki so se za ta
dogodek trudili. Prav tako tudi vsem, ki v nai
ob ini asovno neomejeno na raznih podro jih
organizirano zdruujejo in animirajo otroke,
nao mladino. Polagajo temelje za prihodnost.
Prihodnost, ki kar kli e po medsebojnem zaupanju, razumevanju, spotovanju, potenju,
medgeneracijskem soitju.
ar

tevilni lani smo pregledali uspeno delo
drutva. Ker pa nam leta hitro minevajo, smo
prvo pozornost namenili lanom Marinki Petri , ki jo do 100 let lo i e 10, in Ivanki Vidmar
ter Joetu ornu 20 let. Vsem iskrene estitke.
Predsednica dr. Angelca erovnik nas je
potem seznanila z lanskimi aktivnostmi. Ugotovila je, da smo vse cilje dosegli. Gremo radi
povsod, kamor nas povabijo in popestrimo
dogodke z lepimi slovenskimi noami. Sodelovali smo e na mnogih dogodkih izven letnega programa. Predvsem pa nam veliko pomeni, kadar sodelujemo na slavnostnih

dogodkih v ob ini Komenda.
Poro ilo mentorja otroke folklorne skupine
Avrikelj Marjana Rozmana, ki jo vodi zelo
uspeno e vrsto let, je bilo zanimivo. udi pa,
da v osnovni oli Komenda ni prav veliko razumevanja za tovrstno delo z mladimi, kjer se
kali nae narodno izro ilo in predvsem tudi
narodna zavest. Mladi plesalci so bili razo arani, da se v Komendi tudi niso mogli predstaviti na novoletnih sre anjih treh ob in Skupaj
se imamo etno. Za nae otroke bi bila najve ja
nagrada nastopiti v Komendi v polni dvorani
kulturnega doma. Lani so imeli 8 nastopov,
Ob ina Komenda in
Drutvo narodnih no
pa jih bomo e naprej
podpirali in vzpodbujali
pri delu.
Na zboru smo enotno
potrdili, da nas e naprej
vodi dr. Angelca erovnik z istimi lani upravnega odbora. Letonje
leto pa bomo sodelovali
na vseh stalnih prireditvah. 14. maja se bomo
odpravili na Avstrijsko
tajersko- Maria Fuerst.
Povsod pa bomo skuali

vklju iti tudi nae Avrikelj ke.
Ob tem pa je Joe Pavli poudaril pomen
obujanja nae narodne tradicije in spominjanja
velikih ljudi, ki so zaznamovali razvoj in prepoznavnost Komende. 2. maja 2011 bomo
praznovali 290-letnico rojstva Petra Pavla
Glavarja. Zavzeli smo se, da drutva skupaj
pripravimo spodobno proslavo. Nazadnje smo
e skupaj poklepetali in »popotovali« po rilanki.
Katja Tabernik
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V ponedeljek, 7. marca, je Gianni Rijavec s
svojimi gosti nastopal v Domalah, v hali
Komunalnega centra. Koncert je bil namenjen e zlasti enskam in mamicam. Vrhunec ve era je bil nastop 270- lanskega
otrokega pevskega zbora, sestavljenega iz
sedmih osnovnih ol: iz Komende (mentorica Alenka Dr ar), Trzina, Menga, Dola
pri Ljubljani, Domal, Kamnika ter Glasbene ole Domale, ki so pod vodstvom zborovodkinje in profesorice glasbe Joice Vidic, zapeli skupaj z Giannijem pesem
Mamica je kakor zarja.

V TRNu ugotavljamo, da so dogajanja v ob ini, kljub neugodnim gospodarskim razmeram, v skladu z volilnim programom tega mandata. Projekti izgradnje sredi a Komende, prometno
urejanje, priprava na gradnjo zadrevalnikov, prizidek k osnovni oli v
Mostah, medgeneracijsko sredi e, poslovna cona, priprave na veliki
zagon kanalizacijskega omreja na severo-zahodnem delu ob ine so,
priznajmo, zares spodbudni.
Seveda se soo amo tudi z nasploh poznanimi teavami. Oblikovanje
ob inskega prora una je v teh razmerah prava umetnost, e ne e kar
arovnija. Ob tem ko ve kot ve inski del prora una od drave priznane
velikosti oziroma porabe pobereta izobraevanje in varstvo, za kaj razvojnega na podro ju ostale drubene in komunalne infrastrukture
ostane bore malo. To pa potem terja pravo menagersko oblikovanje nan nega programa na osnovah podjetnikih izhodi ; podjetje pa je v
tem primeru seveda ob ina.
In tega se v TRNu e kako zavedamo in skuamo skrbno in preudarno
upotevati pri namenjanju denarja v prora unu. Res ni enostavno, posebno e, e se v asih zdi, da bi zaradi nekih drugih teenj (z iskanjem
dlak) komu morda bolj odgovarjalo druga no razpletanje. Vendar smo
budni in predvsem objektivni tudi pri nadzoru za rtanega programa.
Pretehtano smo se na primer zavzeli za prometno varnost na Gmajnici, za uresni evanje izobraevalnega dela medgeneracijskega programa,
za pospeene priprave za izgradnjo zadrevalnikov in nenazadnje tudi
za urejanje vakih igri . Ob estitkah materam, enam, dekletom v tem
mesecu pa smo e posebej ponosni tudi na dobrodelno akcijo, ko smo
Trnovci na prireditvi opek za mami gasilcem izro ili debrilator.
Zoran Sodnik, Lista TRN Komenda

Naa druba, demokrati na, socialno ute a (v mislih imam vse socialne
pravice) in vsi njeni vzvodi oblasti ter njeni podsistemi temeljijo na
principih drube potronitva, mo i in nadzora, ne pa na temeljih vere v
loveka, njegovih mo i in mo i skupnosti!
Kaj je resnica, kot univerzalna temeljna vrednota, poleg pravi nosti
in enakosti,
kot pogoja demokrati ne drube v smislu moralno-eti nih vrednot
posameznika
v odnosu do drube in obratno drube do njega in njegovih izbir?
Sama menim, da je resnica za posameznika vse tisto, kar posameznik
sprejme in verjame, da je resnica. esar ne sprejme  ne-verjame, za
posameznika ni resnica! Splet osebnih duhovnih, materialnih, emocionalnih, socialnih, moralno-eti nih in intelektualnih izbir in izkuenj
posledi no vpliva na dejanja v odnosu do resnice posameznika.
V labirintu nadzora in mo i nad posameznikom in v obratni smeri, ko
ima sam oblast in mo nad posameznikom zgubi stik z resnico/ resni nim-verjetnim/neverjetnim! Problem drube nastane, ko velik del
drube bei pred resnico/ resni nim/verjetnim/neverjetnim. Ko je beg
e rak rana drube, posledice, ko npr. mladostniki beijo v nerealen
svet, svet iluzij in sanjarjenj, navidezen svet vsemogo nosti, se zatekajo
v kemi en svet odvisnosti od alkohola, drog, cigaret,..
Druba zdravi posledice in posve a pozornost zdravljenju posledic, etudi so vzroki v tem, da mladi intuitivno utijo la svojih starev, vzgojiteljev,
drube, medijev in se zavedajo brezizhodnosti lastnih teenj. Ne upajo pogledati resnici v obraz - brezizhodnosti sistemu nadzora in mo i avtoritet in
soo enja z lastnimi mo mi, vizijami in hotenji. Lastnega namena!
Vesna ivadinov tebe

Nekaj asa je e mimo od nae zadnje objave v tem asopisu, a Socialni demokrati kljub temu aktivno delujemo. Prek svojega predstavnika v ob inskem svetu se aktivno vklju ujemo v delo tega organa, kot
tudi v delo ob inskih odborov in trenutno najpomembneji projekt sprejem ob inskega prora una za leto 2011. Pri predlogih in dopolnilih
k prora unu se drimo programa dela, ki smo si ga zastavili pred volitvami.
To je vsekakor smiselna ureditev centra Komende, kjer e poteka izgradnja »trgovine«, za ela pa se je tudi gradnja medgeneracijskega
centra. K temu bo seveda potrebno urediti tudi infrastrukturo. Ob poveanem prometu v celotni ob ini ostaja eno ozkih grl cesta, ki pelje od
sredi a Komende proti Podbortu, Gmajnici, Mlaki in naprej proti
Kriu. Tudi dela v Poslovni coni so spet v polnem teku, zaklju uje se
prizidek k osnovni oli,... Vsi ti projekti so ''nujni'', zato e posebej
opozarjamo na prioritete in transparentnost odlo anja, da bomo s sredstvi, ki so na voljo, lahko napravili im ve !
e ni odkritega dialoga in korektnih dogovorov, se kljub velikim naporom in za etim projektom stvari premikajo po asi, med ljudi se seli
dvom, na koncu pa se dela izvedejo slabo.
V Sloveniji je napovedanih nekaj referendumov, na katerih naj bi
odlo ali o stvareh, o katerih smo se e jasno izrekli, da so potrebne
sprememb in da so te spremembe nujne. Pa kakor da no emo sliati samih sebe in nas preglasi glas nezadovoljstva in dvomov.
Kon ni izplen vsega je troenje nepotrebnih sredstev in zakasnitve pri
zaivitvi projektov v praksi. In tako se krog nezadovoljstva ponovno
zavrti.
Socialni Demokrati se trudimo, da delujemo na odgovoren in korekten na in, spodbujamo pa tudi druge akterje, da se nam pridruijo.
Za OO SD Komenda Marko Dobnikar

Skupna to ka vsem javnomnenjskim raziskavam je najnija podpora sedanji vladi v vsej zgodovini slovenskih vlad
in razo aranje nad aktualno politiko in stanjem duha v dravi. V normalnih demokrati nih drubah volivci v takem primeru navadno podprejo opozicijo. tevilni mnenjski voditelji uporabljajo znano in preizkueno krilatico »vsi so isti«, kot opravi ilo za slabo delo vlade in kot
prerokbo, da se ne bi v dravi godilo ni bolje, e bi vlado vodila opozicija. Vse tiste »preroke«, ki vztrajno trdijo »vsi so isti«, spraujem, e so
vsi prebivalci njihove doma e ulice kriminalci samo zato, ker med njimi
ivi tat in goljuf. Niso! Prav tako v politiki niso vsi isti.
Podatki Episcentra v zadnjih 18. mesecih kaejo, da o Novi Sloveniji
v povpre ju razmilja okrog 6 % volivcev. Tak rezultat je NSi dosegla
na zadnjih lokalnih volitvah. Ni razloga, zakaj ga ne bi tudi na parlamentarnih volitvah 2012. Mediji bodo v asu volilne kampanje 2012
zagotovo favorizirali ve je stranke, vendar na DZ volitvah ne bo toliko
najrazli nejih list, kot jih je bilo na lokalnih. Zato cilj N.Si 10 % niso
le elje ali iluzije, ampak realno pri akovanje rezultata iz leta 2004. Za
dosego cilja moramo s svojim vsakodnevnim delom povrniti zaupanje
tistih, ki so neko NSi e volili.
Predsednica NSi Ljudmila Novak je nedavno zelo jasno povedala, da
eli NSi graditi prol moderne stranke kr anskodemokratske orientacije. Naa iskrena elja je, da v prihodnjem mandatu, tako kot v mandatu
20042008, naredimo nekaj dobrega za nao domovino.
Matej Tonin, podpredsednik stranke N.Si
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Kritizirate izra un odstotkov v pina i, ne da
bi razumeli o em govorite. Toplo priporo am,
da si najprej preberete lanek in nato komentirate. Sploh ko to po nete, v takem pokroviteljskem in arogantnem tonu.
V lanku je jasno napisano, da govorim o %

kalorijskega delea ivila, vi pa k temu pritejete % utenostnega dela (vodo). Voda nima
kalorijske vrednosti in je zato kalorijski dele
vode v pina i enak ni , ne pa 90% kot to vi
trdite. Predvidevam, da veste, da se % lahko
setevajo samo, e se nanaajo na dele skupne
celote. Zato je matemati no popolnoma napa no setevati (%) gramov in (%) kalorij, e manj
pa so pravilna vaa posmehljiva »modrovanja«, da je setevek ve ji od 100 %.
Po vsem tem vi, meni o itate »akrobacije s
procenti«?
V lanku je jasno povedano, zakaj je v
lanku predstavljen na in za medsebojno primerjavo ivil, matemati no bistveno bolj smiseln, kot primerjava utenostnih delov, nikakor
pa zavajajo , kot trdite. lovekov vnos hrane
je namre dolo en s kalorijami (energijo) in ne
s teo, torej je skupna norma lahko le energija,
ne tea. Iz povsem istega matemati nega ra-

zloga je zavajajo a ravno primerjava ivil v
utenostnem deleu beljakovin. Naj tu omenim, da se vrednost hranilne snovi na enoto
kalorije (nutrient density), zaradi zgoraj omenjenih razlogov, v mednarodni stroki vedno bolj
uveljavlja, kot na in vrednotenja ivila nasproti (vam tako ve ni) vrednosti na enoto tee. V
nobenem primeru pa se obeh vrednosti matemati no ne sme, niti ne more, setevati, kot to
po nete vi. Zato vam v bodo e res toplo priporo am, da preko prikazanega vam lastnega nepoznavanja osnov matematike ne alite avtorja.
Tudi vaa skrb, da bo mamica (glede na
predstavljene kalorijske tabele) nadomestila
svoje mleko s pina o je povsem trivialna, e
posebej, e vas do sedaj ni skrbelo, da bi mamice mnoi no nadome ale svoje mleko z
mesom, kar bi (glede na utenostne tabele) po
vai logiki prav tako morale po eti?
mag. Marko en ur

Bambi. Se tudi vam pred o mi najprej prikae
slika malega srnja ka z belimi pikami, majhnim
belim repkom in velikimi temnimi o mi? Pred
tremi leti bi tudi jaz najprej pomislila na risanko.
Zdaj komendski planinci vemo, da je BAM.
Bi portno drutvo, ki zdruuje kolesarje in
pohodnike. Velika zavzetost in sr nost vodstva
tega drutva privablja v njihove vrste vedno
ve portnikov. Kolesarje v njihovih prepoznavnih dresih v poletnih mesecih sre ujemo
na cestah, zelo uspeni so na razli nih tekmovanjih, organizirajo svoja kolesarska tekmovanja, prirejajo pa tudi dalje kolesarske izlete...
Druga portna aktivnost, ki jo spodbuja
portno drutvo BAM.Bi, pa je pohodnitvo.
Vsako leto izdajo BAM.Bi transverzalo. V preteklih letih je bilo ve razli nih sistemov zbiranja to k za pridobitev naziva bronasti, srebrni
ali zlati BAM.Bi pohodnik. Da s stari osvajajo
planinske vrhove tudi otroci, so pripravili e

BAM.BiNO tansverzalo. Otroci lahko pridobijo
naziv bronasti, srebrni ali zlati BAM.BiNO.
Letos e enajsti z BAM.Bi-jem osvajamo
slovenske in tuje vrhove. No, nekateri med
nami ele drugi ... Pa zato s toliko ve jim veseljem in navduenjem.
Tokrat zbiramo to ke, ki jih prejmemo za
vsak osvojeni vrh ali osvojeno planinsko
postojanko:
»1« to ka za vrh do 999 metrov,
»3« to ke za vrh od 1000 do 1999 metrov,
»5« to k za vrh nad 2000 metri.
To kovna lestvica za naziv Bam.Bi pohodnik:
Bronasti BAM.Bi pohodnik za osvojenih
50150 to k,
Srebrni BAM.Bi pohodnik za osvojenih
151300 to k,
Zlati BAM.Bi pohodnik za osvojenih 301 in
ve to k.

Marsikdo med nami e pred nekaj leti ne bi
verjel, da lahko tak na in zbiranja to k za
osvojene vrhove tako motivira ljudi. V naem
drutvu nas je vedno ve . BAM.Bi druina se
vsako leto pove uje. Koliko smeha, zdravega
tekmovalnega zanosa in spodbude...
Tudi med nami se je razvilo pravo tekmovanje.
V letu 2010 smo bili lani PD Komenda zelo
uspeni, saj smo osvojili en naziv Bronasti
BAM.Bi pohodnik in kar devet nazivov Zlati
BAM.Bi pohodnik. Posebej pa smo ponosni na
Braneta Virijanta. V letu 2010 je osvojil neverjetnih 949 to k, s imer je zasedel prvo mesto
med 153 Bam.Bi pohodniki!!
V petek, 18. februarja, se je pri elo novo
tekmovanje za BAM.Bi pohodnike. Seveda
smo najbolj zagreti e osvojili prve to ke. Vsi
pohodniki navduenci  tudi vi dobrodoli
med BAM.Bi pohodniki...
Andrej Kern za PD Komenda

Potrebujemo: 1,2 kg mokastega krompirja,
malo soli in svee zmlet poper  po okusu,  epec mukatnega ore ka, 15 dkg mesnate slanine, 2 rumenjaka, 2 stroka esna, 1 debelo ebulo,
1 opek drobnjaka, son ni no olje za premaz
Predpriprava: Krompir olupimo, operemo in skuhamo do mehkega v slani vodi.
Zloimo ga na peka in pri 150*C damo za
20 min v pe ico, da voda e malo izpari.
Nato krompir grobo naribamo. Pripravimo
drobnjak, ga operemo in nasekljamo 3 mm
na dolgo. ebulo in esen olupimo in nasekljamo zelo na drobno. Slanini odstranimo

koo in jo nareemo na tanke trakove.
Priprava: Krompir, oba rumenjaka, narezano slanino, drobnjak, ebulo, esen, sol, poper in mukatni ore ek zgnetemo v rahlo maso. Iz krompirjeve mase oblikujemo osem
hleb kov. Premaemo jih z oljem in spe emo
na aru (cca 10 minut). Med pe enjem jih
ve krat obrnemo.
Krompirjeve hleb ke ponudimo kot prilogo
k mesu ali ribam z ara. Sezonska solata ali
pe ena paprika pa zaokroita dobro pojedino.
Vino kosilu doda e piko. Dober tek
Katja Tabernik

Dolina prispevkov v rubriki VAA PISMA je
lahko 2200 znakov vklju no s presledki; le po
dogovoru do 2500 znakov oziroma ve ; sicer
jih krajamo oziroma ne objavimo. Prispevki
morajo biti podpisani (ime, priimek, naslov),
na eljo avtorja naslova ne objavimo, ime in
priimek pa z inicialkami. aljivih prispevkov
ne objavimo. Prispevke objavimo, ko (praviloma) pridejo na vrsto.

Podrobnosti oziroma navodila za oddajo vlog oziroma predlogov so v februarski
Aplenci  t. 2 - 2011 v Uradnih objavah.
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Kdo so NVO?
Nevladne oraganizacije, s kratico NVO, so
neprotne, ve inoma prostovoljne in prav vse
morajo imeti neko obliko pravne osebe. V
Sloveniji so to drutva, ustanove in zasebni
zavodi.
IZVAJANJE PROJEKTA TWINFOS
V okviru projekta Twinfos nudimo nevladnim organizacijam in ob inam osrednje
slovenske regije navezovanje stikov (pobratenja) z romunskimi organizacijami in ob inami.
Tjaa Bajc, Sti i e NVO osrednje
Slovenije

Letonji tradicionalni veleslalom za prvenstvo
Ob ine Komenda smo lani SK Komenda zadnjo februarsko nedeljo izpeljali na smu i u
Mojstrana. Po lanskoletni prireditvi na domaem terenu na Trudnovem hribu na Mlaki v
smeri Tunjic nam letos narava na alost ni bila
preve naklonjena. Kljub malo oddaljeni, vendar lahko dostopni lokaciji, pa je tekma lepo
uspela.
Skupaj se nas je nabralo skoraj 60 tekmovalcev, med njimi skoraj polovica osnovnoolcev
in vrti karjev. Udeleba mladih je zelo razveseljiva in potrjuje, da se mladi spet zanimajo za
ta port in se upajo tudi pomeriti med koli ki.
Tekmovalci so se v vseh kategorijah pomerili dvakrat, za uvrstitev pa je veljal najbolji
as. Tekma je bila zelo razburljiva, e posebej
znotraj posameznih kategorij med mlajimi in
starejimi lani ter veterani.
Letos so udeleenci tekmovali v 17 kategorijah, od predolskih do veteranov. Po posame-

znih kategorijah so
ob inski prvaki postali: Mark Sodnik
in Luka Korbar pri
predolskih fantkih
in Ajda Ko ar pri
deklicah. Pri u encih
prve triade sta zmagala Tine Sodnik in
Laura Ko ar. V
kategoriji u encev
druge triade sta
ob inska
prvaka
postala Matic Zaletel in Urka tebe,
v kategoriji tretje
triade pa Sara tebe
in an Luar. Pri
mladincih in mladinkah med 15 in 20
letom je bila udeleba bolj pi la, pri puncah je
tako prvo mesto dosegla Eva tebe. V kategoriji mlaji lani (skupina 20-30 let) je bil e kar
razburljivo, predvsem v drugi vonji, no na
koncu je kljub spektakularnemu odstopu v
drugi vonji prvo mesto pobral Klemen Stele,
pri mlajih lanicah pa
Klavdija
Kobe.
Najzanimiveji obra uni
so bili v kategorijah 3040 let, 40-50 let, pravi
epski boj pa v kategoriji
veteranov 50+. V kategoriji 30-40 let je letos
prvo mesto osvojil
Botjan Ko ar, pri
enskah Natalija Zaletel. V kategoriji 40-50
let je drugi zapored
zmagal Toma Korbar,
ki je dosegel tudi absolu-

tno najhitreji ob inski as. Kot re eno je bilo
nadvse zanimivo pri veteranih (Kern, Strehovec, Peterlin, Kubelj, Luar S.,..) saj sta se
najve ja rivala (Strehovec, ki zastopa slovenske barve na FIS Masters tekmah v Italiji in
Avstriji ter Kern s slalomskimi dilami ter seveda brez o al in elade, da je bolj aerodinami en,)
bojevala do zadnjega cm proge. Na koncu je
Franc sicer pri akovano Joa ugnal za 30 stotink in ponovil lansko prvo mesto. Pogumno
so se po progi spustile tudi veteranke, kjer je
prvo mesto osvojila Tatjana Luar pred Katjo
Tabernik.
Medalje, pokale in igra ke najmlajim sta
podelila predstavnik SZS Polde Flisar in predstavnik Ob ine Komenda in svetnik Igor
tebe, za kar se jima iskreno zahvaljujemo. Za
udelebo se zahvaljujemo tudi vsem
udeleencem in vas vabimo, da se nam ponovno pridruite e predvidoma junija (odvisno od
vremenskih razmer) na 9. tradicionalnem VSL
za memorial Milana inkovca na Ledinah.
Ve o dogajanju v SK Komenda, predvsem
pa veliko slikovnega materiala, si lahko ogledate na nai spletni strani www.komenda-skiteam.si.

Na umetno zasneeni Rogli so nas gostili lani
Drutva Unior.
lani gorenjskih drutev ZDUS smo se na
Roglo pripeljali v skupnem avtobusu; pohvala
vodstvu gorenjskih drutev. Tako smo prisedli
tudi trije Komend ani in tirje Kamni ani.
Ob vle nici Jasa je bila ob naem prihodu e
pripravljena proga z postavljenimi vratci.
Opremili so nas s startnimi tevilkami in e
smo se razvrstili na startu. Najprej enske, za
nami na isti progi e moki.
Pred zaslueno malico v hotelu nas je vodja
tekmovanja zelo prijazno nagovoril: »Danes
vas je tekmovalo 27 deklet in 92 fantov. Hudih
napak, upam, nismo delali, le eden je pozabil
kdaj je bil rojen in smo ga dali v napa no skupino«.
Tekmovanje je bilo predvsem namenjeno
druenju v lepem dnevu in skrbi za zdravje.
Sledila je razglasitev zmagovalcev in pode-

litev medalj. Najtevil neje so bile ekipe iz
Tri a in Celja in sta pobrali tudi najve odli ij.
Celjani so vse udeleence pozdravili s svojim
»HORUK-SMUK-PA ZAVOJ«.
Na smu i u nad Velem poljem na Pokljuki
pa smo se gorenjski upokojenci dobili 3. marca.
V veleslalomu smo Komendo zastopale dve
enski in dva moka tekmovalca, v teku na
smu eh sva se pomerili le dve Komend anki.
Tekmovanja se je udeleilo preko 160 smu arjev gorenjskih drutev. Konkurenca tekmovalcev je bila na Pokljuki mo neja kot na Rogli.
Barve Komende sta najbolje zastopala zakonca
Slavka in Janez Prijatelj. Proga ni bila zahtevna, a zgornji, bolj strm del je imel poledenele
plo e, ki so kar neprijetno presenetile. Pogoji
so bili za vse enaki, enske in moki smo vozili
na isti progi. Razli smo se z upanjem in obljubo, da bomo naslednje leto e bolji.
Katja Tabernik
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Pti ki so imeli son no gostijo ez dan, na ve er pa se po starem slovenskem obi aju po vodi spu a lu i v ast sv. Gregorju, prinaalcu lu i, ki
goduje 12. marca. Na ta dan je namre svetli del dneva kon no postal
dovolj dolg, da obrtnikom dela ni bilo ve treba opravljati pri lu i oziroma sve i, ampak so ve ino postorili e ob dnevni svetlobi. In ker je
gregorjevo praznik zmage svetlobe nad temo in pomladi nad zimo, ni
tako pomembno ali so pti ki ali lu ke, vano je, da prinesejo teko priakovano pomlad!
Tudi v Komendi e nekaj let me emo »lu v vodo« in spu amo hiie ali ladjice s prigano sve ko na krikem bajerju.
Predsednik TD Komenda Vid Koritnik: »Turisti no drutvo vsako
leto na gregorjevo pripravi gregor ke. Sodelujemo z vrtcem, kjer so
otroci pripravili ladjice, ki jih nato spu ajo po bajerju. Pogled na lu ke

je res lep in vesel sem, da imamo v ob ini toliko ljudi, ki radi pridejo na
takne dogodke. Udeleba je a priblino enaka lanski; okoli tiso ljudi,
od tega od 300 do 400 otrok pa seveda stari in stari stari. Mislim, da
smo se vsi potrudili in danes je prav prijetno.«
e pa je koga zeblo, se je lahko pogrel s ajem ali kuhanim vinom, ki
so ga pridno to ile lanice drutva, otroci pa so se posladkali z lizikami.
Presenetili so tudi plavajo i vulkan ki, ki so e dodatno razsvetlili nebo
nad bajerjem. Odli no je bilo poskrbljeno tudi za varnost, saj so nad
dogajanjem vseskozi bedeli kriki gasilci.
Ladjico sta naredila tudi prisr na Anja in Nik, ki sta prila vsak s
svojo mamico. »Naredila sva jo iz stiroporja v vrtcu. Tukaj nama je ve
ker je veliko lu k
in je lepo.« Z lizikami v ustih sta se
nasmejala in povedala da bosta
prila tudi drugo
leto. »Pa meni jo
je ata spustil v
vodo!« je e povedala tiriletna
Anja.

jili 12 uvrstitev med prvih deset.
Dravno prvenstvo deklic in de kov od 8 do 18 let v pospeenem
ahu je bilo v Rogaki Slatini 26. februarja. V konkurenci 204 igralk in
igralcev v 12 skupinah je nastopilo 25 naih lanov, kar predstavlja cca
12-odstotni dele udeleencev. Osvojili smo: Maj Markoek 2. mesto
de ki do 10 let, Laura Unuk 1. mesto deklice do 12 let, Nadja Viharev 3.
mesto deklice do 12 let, Sebastjan Markoja 1. mesto de ki do 14 let. Tako
smo pobrali 8 odstotkov. Imeli pa smo 11 uvrstitev med prvih deset.
Franc Poglajen

V Aplenci tudi v letu 2011 nadaljujemo akcijo NA PREI in podeljujemo EBELO IN OSAT. Predloge in pobude (na GSM 031
638 699 ali urednistvo.gok@komenda.si oz. andrej.zalar@siol.net )
dajejo lahko vsi ob ani, naslove na eljo ne objavimo.

Dravno prvenstvo deklic in de kov od 8 do 18 let v po asnem ahu
je bilo v Rogaki Slatini od 19. do 25. februarja. V konkurenci 220
igralk in igralcev v 12 skupinah je nastopilo 24 naih lanov, kar predstavlja cca 11-odstotni dele udeleencev. Osvojili smo tiri prva mesta
(33-odstotni dele prvih mest) in sicer: Laura Unuk  deklice do 12 let,
Teja Vidic  deklice do 14 let, Caterina Leonardi  dekleta do 16 let,
Samo Kralj  fantje do 16 let. Tretje mesto sta osvojila: Maj Markoek
 de ki do 10 let, Sebastjan Markoja  de ki do 14 let. Tako smo osvo-

EBELO Listi TRN
za dobrodelno podelitev debrilatorja Gasilski zvezi Komenda
na prireditvi 5. marca
v portni dvorani v
Komendi. Gasilska
zveza ga je potem na
ob nem zboru na
Kriu izro ila gasilcem PGD Moste.
OSAT »junakom«, ki
jim je minuli vikend
uspelo v Pato spraviti
zabojnik za odpadke z
ekolokega otoka na
Podbortu. Bilo bi jih
zanimivo spremljati,
kako bi ga spravili nazaj.
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EBELE so priznanje in vzor za delo in skrb na razli nih podro jih, OSATI pa ogledalo, ki nas ne odlikuje.

št. 2/2011, 25. marec 2011
KAZALO
1.
ODLOK O PRORA UNU OB INE KOMENDA ZA LETO 2011
2
3
4
5
6
7
8

Stran
1

ODLOK O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA IZVEDBO PROJEKTA POSODOBITEV OGREVALNEGA
SISTEMA NA OSNOVNI OLI KOMENDA
ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O OB INSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NA RTU OBMO JA O3
GRAMOZNICA
PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O DODELJEVANJU SREDSTEV OB INSKEGA
PRORA UNA ZA POSPEEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OB INI KOMENDA
SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA NA ZEMLJI U PARC. T. 581-2 K.O. KAPLJA VAS
SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA NA ZEMLJI U PARC. T. 613 K.O. KAPLJA VAS
SKLEP O IMENOVANJU VAKEGA ODBORA VASI GMAJNICA
SKLEP O IMENOVANJU VAKEGA ODBORA VASI EJE PRI KOMENDI

Na podlagi 29. lena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, t.
94/07-UPB-2, 76/08 in 79/09), 29. lena Zakona o javnih nancah (Ur.
list RS, t. 79/99, 124/00,79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B,
127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08 IN 49/09) in 16. lena Statuta
ob ine Komenda (Uradne objave GOK, t. 02/09-UPB1) je Ob inski
svet Ob ine Komenda na 4. seji, dne, 17.3.2011 sprejel
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ODLOK
O PRORA UNU OB INE KOMENDA ZA LETO 2011

73

1. SPLONA DOLO BA
1. len

74

S tem odlokom se za Ob ino Komenda za leto 2011 dolo ajo prora un,
postopki izvrevanja prora una ter obseg zadolevanja in porotev obine in javnega sektorja na ravni ob ine (v nadaljnjem besedilu proraun).

40

2. VIINA SPLONEGA DELA PRORA UNA IN STRUKTURA
POSEBNEGA DELA PRORA UNA
2. len
Sploni del prora una na ravni podskupin kontov se dolo a v naslednjih
zneskih :

41

(v EUR)
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKO I PRIHODKI (70 + 71)
70 DAV NI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobi ek
703 Davki na premoenje
704 Doma i davki na blago in storitve
NEDAV
NI PRIHODKI
71
710 Udeleba na dobi ku in dohodki od premoenja

7.874.400
5.862.100

3.438.700
2.850.900
464.300
123.500

2.423.400
104.900

42
43

711 Upravne takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedav ni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemlji
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz doma ih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnonan nih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKO I ODHODKI
400 Pla e in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Pla ila doma ih obresti
409 Rezerve
TEKO I TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprotnim organizacijam in
ustanovam
413 Drugi teko i doma i transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in zi nim
osebam, ki niso prora unski uporabniki
432 Investicijski transferi prora unskim
uporabnikom
III. PRORA UNSKI PRIMANJKLJAJ
(I.  II.)

3
6
7
7
8
8
8

1.500
4.500
376.000
1.936.500

1.462.000
0
1.462.000

0
0

550.300
550.300
8.046.740
1.790.604
405.750
69.134
1.197.720
78.000
40.000

2.465.306
54.400
1.198.060
232.989
979.857

2.833.000
2.833.000

957.830
61.500
896.330
- 172.340

B) RA UN FINAN NIH TERJATEV IN
NALOB

75

44

IV. PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEEV
(750+751+752)
PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEEV
750 Prejeta vra ila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deleev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVE ANJE
KAPITALSKIH DELEEV (440+441+442)
DANA POSOJILA IN POVE ANJE KAPITALSKIH DELEEV
440 Dana posojila
441 Pove anje kapitalskih deleev in nalob
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEEV
(IV.-V.)

0
0

0
0

55

0

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti prora un ali
rebalans prora una.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu prora una med
glavnimi programi v okviru podro ja prora unske porabe, odlo a, na
predlog neposrednega uporabnika upan.

0
0
0
177.000
177.000
177.000

VII. ZADOLEVANJE (500)
ZADOLEVANJE
500 Doma e zadolevanje
VIII. ODPLA ILO DOLGA (550)
ODPLA ILO DOLGA
550 Odpla ilo doma ega dolga

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RA UNU (I.+IV+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
Stanje sredstev na ra unih dne 31.12.2010

e se po sprejemu prora una vpla a namenski prihodek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v prora unu ni izkazan v zadostni viini,
se za viino vpla anega namenskega prihodka lahko pove a obseg teh
izdatkov in viina prora una.
5. len
(prerazporejanje pravic porabe)

C) RA UN FINANCIRANJA

50

poarna taksa, ki se kot namenska sredstva prenesejo Gasilski
zvezi Komenda za nakup opreme,
okoljska dajatev za onesnaevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se porabi za nanciranje investicij v kanalizacijsko
omreje,
okoljska dajatev za onesnaevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se kot namenska sredstva prenese za ob ine lastnice odlagali a nenevarnih komunalnih odpadkov na Barju,
prihodki od najemnine za infrastrukturne objekte in naprave, ki se
namenijo za investicijsko vzdrevanje infrastrukture C N,
prejeta sredstva iz dravnega prora una, ki se porabijo za namene,
za katere so bila prejeta.

- 349.340
- 177.000
172.340
491.615

Posebni del prora una je razdeljen na naslednje programske dele: proraunske uporabnike, podro ja prora unske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasikacijo izdatkov ob inskih
prora unov. Podprogram je razdeljen na prora unske postavke, te pa na
konte, dolo ene s predpisanim kontnim na rtom.
Posebni del prora una do ravni prora unskih postavk  kontov in na rt
razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni
strani Ob ine Komenda.
3. POSTOPKI IZVREVANJA PRORA UNA
3. len
(izvrevanje prora una)
Prora un se izvruje na ravni prora unske postavke  konta.
4. len
(namenski prihodki in odhodki prora una)
Namenski prihodki prora una so:
pristojbina za vzdrevanje gozdnih cest, ki se uporabi za vzdrevanje gozdnih cest,

upan s poro ilom o izvrevanju prora una ob polletju in konec leta z
zaklju nim ra unom poro a ob inskemu svetu o veljavnem prora unu
za leto 2011 in njegovi realizaciji.
6. len
(najve ji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme prora unov
prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v teko em letu razpie javno naro ilo za
celotno vrednost projekta, ki je vklju en v na rt razvojnih programov,
e so zanj na rtovane pravice porabe na prora unskih postavkah v
sprejetem prora unu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo
zapadle v pla ilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem nan nem na rtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo
zapadle v pla ilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za teko e
transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem nan nem
na rtu neposrednega uporabnika.
7. len
(spreminjanje na rta razvojnih programov)
upan lahko spreminja vrednost projektov v na rtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za ve kot 40 % mora
predhodno potrditi ob inski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa pla il v teko e leto, zaklju ek nanciranja prestavi iz predhodnega v teko e leto, se uvrstijo v na rt razvojnih programov po uveljavitvi prora una.
Novi projekti se uvrstijo v na rt razvojnih programov na podlagi odloitve ob inskega sveta.

8. len
(prora unski sklad)
Neporabljena sredstva prora unske rezerve iz preteklih let, v viini
50.446,01 , se prenesejo v prora un za leto 2011.
Na predlog za nance pristojnega organa ob inske uprave odlo a o
uporabi sredstev prora unske rezerve za namene iz drugega odstavka
49. lena ZJF upan in o tem konec leta z zaklju nim ra unom poro a
ob inskemu svetu.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA
IN FINAN NEGA PREMOENJA DRAVE
9. len
(odpis dolgov)

Ob inski svet Ob ine Komenda je na podlagi 29. lena Zakon o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, t. 94/07  UPB2 in naslednji), 3. in 32.
lena Zakona o gospodarskih javnih slubah (Uradni list RS, t. 32/93
in naslednji), 3. odstavka 36. lena in 40. lena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, t. 127/2006 in naslednji ) ter 7., 8. in
16. lena Statuta Ob ine Komenda (Uradne objave GOK, t. 02/2009)
na svoji 4. seji, dne 17.03.2011, sprejel naslednji
ODLOK
o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta posodobitev
ogrevalnega sistema na Osnovni oli Komenda

I. SPLONE DOLO BE

e so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. lena ZJF, lahko upan
dolniku do viine 500  odpie oziroma delno odpie pla ilo dolga.
5. OBSEG ZADOLEVANJA IN POROTEV OB INE
10. len
(obseg zadolevanja ob ine in izdanih porotev ob ine)

1. len
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom (koncesijskim aktom) Ob ina Komenda ugotavlja
javni interes za izvedbo projekta v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva, v skladu s svojimi zakonskimi pristojnostmi, in dolo a
na in podelitve koncesije za izvedbo projekta posodobitve ogrevalnega
sistema na Osnovni oli Komenda Moste (v nadaljevanju: O Komenda)
ter dolo a pogoje za podelitev koncesije.

Ob ina se lahko zadoluje v skladu z zakonom, ki ureja javne nance.

6. PREHODNE IN KON NE DOLO BE
11. len
(za asno nanciranje v letu 2012)
V obdobju za asnega nanciranja Ob ine Komenda v letu 2012, e bo
za asno nanciranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o dolo itvi
za asnega nanciranja.

(2) Ta odlok dolo a tudi predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja, postopek izbire zasebnega partnerja ter na in nanciranja izvedbe projekta.
II. PREDMET JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
2. len
(predmet javno-zasebnega partnerstva)
(1) Predmet javno-zasebnega partnerstva je posodobitev ogrevalnega
sistema na O Komenda Moste.

12. len
Ta odlok za ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasila ob ine Komenda.
tevilka: 410-0004/2010
Datum: 17.3.2011
TOMA DROLEC
UPAN

(2) Ob ina Komenda kot javni partner s podelitvijo koncesije po tem
odloku omogo a:
namestitev mikro enote soproizvodnje toplote in elektri ne energije (v nadaljevanju: SPTE) za potrebe O Komenda Moste na lokaciji Glavarjeva c.37 in
namestitev in vzdrevanje novega ogrevalnega sistema.
3. len
(obmo je izvajanja)
Javno-zasebno partnerstvo se izvaja na obmo ju ob ine Komenda, v
objektu O Komenda.
III. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI ZASEBNI
PARTNER
4. len
(zasebni partner)
Zasebni partner je lahko ena ali ve zi nih oseb ali pravnih oseb zasebnega prava, ki izpolnjuje pogoje za izvajanje predmeta javno-zasebnega
partnerstva iz 2. lena tega odloka.
5. len
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati zasebni partner)
Zasebni partner mora izpolnjevati v razpisni dokumentaciji navedene
osnovne, ekonomsko-nan ne, pravne in tehni ne pogoje.

IV. RAZMERJE MED JAVNIM IN ZASEBNIM PARTNERJEM
6. len
(javna pooblastila)
(1) Javni partner (v nadaljevanju: koncedent) daje zasebnemu partnerju
(v nadaljevanju: koncesionar) zlasti naslednja javna pooblastila :
pravico upravljanja, obratovanja in vzdrevanja kotlovnice v O
Komenda,
pravico oblikovati predloge cen svojih storitev, z upotevanjem
zakonov in uredb, ki urejajo podro je koncesionirane dejavnosti,
pravico do podpore v skladu z Uredbo o podporah elektri ni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in elektri ne energije z visokim izkoristkom (v nadaljevanju: uredba), v kolikor se proizvaja
elektri na energija in toplota z dolo enim visokim izkoristkom,
pravico dolo ati pogoje za priklju itev na ogrevalni sistem.

V. NA IN FINANCIRANJA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
9. len
(na in nanciranja)
(1) Zasebni partner izvede celotno investicijo in krije celotne stroke
obratovanja in vzdrevanja kotlovnice v asu trajanja javno-zasebnega
partnerstva.
(2) O Komenda pla uje stroek dobave toplotne energije. Na in doloitve cene se natan no opredeli v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu.
VI. IZBOR ZASEBNEGA PARTNERJA
10. len
(objava javnega razpisa)

(2) Koncedent lahko dolo i koncesionarju tudi druga, na predmet javnozasebnega partnerstva iz 2. lena tega odloka, vezana javna pooblastila,
ki se opredelijo v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu.

(1) Koncesionarja pridobi koncedent na podlagi javnega razpisa, objavljenega v Uradnih objavah Glasila ob ine Komenda.

7. len
(sploni pogoji za izvajanje javno-zasebnega partnerstva)

(2) Koncesionar mora izpolnjevati pogoje veljavne zakonodaje, predpisov ob ine Komenda, javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

Sploni pogoji za izvajanje javno-zasebnega partnerstva za projekt posodobitve ogrevalnega sistema na O Komenda so naslednji:
koncesionar prevzame gradnjo, obratovanje, vzdrevanje, upravljanje in nanciranje ogrevalnega sistema ter pripravi vse potrebno
za priklop enote SPTE na ogrevalni sistem, skladno z modelom
priklopa po Uredbi na elektri no omreje,
po izvedbi projekta in priklopa na omreje bo koncesionar pri
Javni agenciji RS za energijo pridobil deklaracijo in odlo bo o
podpori, na osnovi katere bo podpisal pogodbo s Centrom za podpore za obratovalno podporo vse proizvedene elektri ne energije,
glede na Uredbo,
izvajanje koncesioniranega javno-zasebnega partnerstva se vri na
na in, da so v celoti upotevane zahteve koncedenta in potrebe
uporabnikov,
upravljanje objektov in naprav ter sredstev ogrevalnega sistema se
izvaja v skladu s pravili dobrega gospodarjenja,
oblikovanje cen v skladu z veljavnimi predpisi, ki jih sprejme
koncedent,
upotevanje morebitnih prioritet, ki jih sprejme koncedent,
prevzem odgovornosti za kodo, povzro eno koncedentu ali drugim z opravljanjem koncesioniranega javno-zasebnega partnerstva,
javno-zasebno partnerstvo projekt posodobitve ogrevalnega sistema na O Komenda se podeli za dobo 15 let,
pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja se dolo ijo s
pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu oz v koncesijski pogodbi.

11. len
(vsebina javnega razpisa)

8. len
(trajanje javno-zasebnega partnerstva)
(1) as trajanja javno-zasebnega partnerstva se natan no opredeli v
pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu.
(2) Koncesionar mora biti pripravljen izvesti prenovo/posodobitev ter
prevzeti celotno kotlovnico v upravljanje in vzdrevanje za 15 let od
dne sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu.
(3) Razmerje javno-zasebnega partnerstva se pri ne z dnem sklenitve
pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu oziroma v skladu z njenimi dolo ili.
(4) Vse naprave, ki jih koncesionar namesti v okviru in v asu izvajanja
koncesije, s prenehanjem koncesijske pogodbe neodpla no preidejo v
last koncedenta.

(1) Javni razpis se objavi po dolo bah tega odloka, v skladu z Zakonom
o javno-zasebnem partnerstvu in ob smiselni uporabi pravil, ki urejajo
oddajo javnih naro il.
(2) Besedilo javnega razpisa dolo a:
predmet javnega razpisa z navedbo, da gre za javno-zasebno partnerstvo,
ime in sede javnega partnerja,
predmet in obmo je izvajanja javno-zasebnega partnerstva,
za etek in as trajanja razmerja javno-zasebnega partnerstva,
pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za izvajanje predmeta
javno-zasebnega partnerstva,
vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in usposobljenosti za izvajanje predmeta javno-zasebnega partnerstva,
rok za prijavo na javni razpis,
merila in postopek za izbiro najugodneje ponudbe,
datum, uro in kraj odpiranja ponudb,
rok, v katerem bodo ponudniki obve eni o izbiri,
organ, ki bo opravil izbor koncesionarja,
organ, ki je poobla en za sklenitev pogodbe o javno-zasebnem
partnerstvu,
odgovorno osebo za dajanje informacij v asu objave javnega
razpisa,
druge podatke, pomembne za odlo itev o izbiri koncesionarja.
12. len
(zaklju ek javnega razpisa)
(1) Javni razpis je uspeen, e je do poteka razpisnega roka na naslov
koncedenta prispela vsaj ena popolna ponudba.
(2) e javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.
(3) Ob ina Komenda si pridruuje pravico, da na javnem razpisu ne izbere nobenega ponudnika.
(4) e se na razpis ne javi noben ponudnik, ali e noben od ponudnikov
ne izpolnjuje predpisanih pogojev ali ne predloi dokazil o njihovem
izpolnjevanju, koncedent s sklepom ugotovi, da razpis ni uspel.

13. len
(strokovna komisija)
(1) Strokovno komisijo s sklepom imenuje upan.
(2) Strokovna komisija ima predsednika in najmanj dva lana. Predsednik in ostali lani strokovne komisije morajo imeti najmanj dve leti
delovnih izkuenj z delovnega podro ja, da lahko zagotovijo strokovno
presojo ponudb.
14. len
(postopek izbire)
(1) Postopek izbire vodi strokovna komisija iz 13. lena tega odloka.
(2) Po kon anem postopku pripravi strokovna komisija poro ilo, ki ga
posreduje v vednost tudi Svetu Ob ine Komenda. Na podlagi poro ila
izda upravni organ Ob ine Komenda upravno odlo bo.
(3) Zoper upravno odlo bo o izbiri koncesionarja je dovoljena pritoba.
O pritobi odlo a upan.

cesije, izvajanje koncesionirane dejavnosti pa prevzame koncedent.
Na in, obseg in pogoji odkupa se dolo ijo s koncesijsko pogodbo.
(5) Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo v primeru, e ta
o itno kri koncesijsko pogodbo, zlasti pa :
e ne pri ne z izvajanjem koncesije v dogovorjenem roku,
e dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravo asno, skratka, e
jo izvaja tako, da so povzro ene motnje v dejavnosti,
e koncedentu ali uporabnikom namerno ali iz velike malomarnosti
povzro a kodo,
e se pri svoji dejavnosti ne dri predpisov in standardov ali navodil koncedenta,
e pri izvajanju koncesije obra unava vije cene od dovoljenih,
e je izraen utemeljen javni interes po prenehanju izvajanja koncesionirane dejavnosti,
v drugih primerih, ki jih ugotovi koncedent.
(6) Koncedent mora koncesionarju dati primeren rok za odpravo kritev.
IX. KON NA DOLO BA

15. len
(sklenitev pogodbe)
(1) Pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu z izbranim koncesionarjem
v imenu Ob ine Komenda sklene upan.
(2) V pogodbi iz prvega odstavka tega lena koncedent in koncesionar
podrobno uredita medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem predmeta
javno-zasebnega partnerstva iz 2. lena tega odloka.
VII. NADZOR
16. len
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem javno-zasebnega partnerstva opravljajo:
Ob inski svet Ob ine Komenda,
upan,
s strani upana poobla ena strokovna oseba.
PRENEHANJE RAZMERJA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA OZIROMA KONCESIJSKEGA RAZMERJA
17. len
(prenehanje razmerja)
(1) Razmerje javno-zasebnega partnerstva (v nadaljevanju: koncesijsko
razmerje) preneha na naslednji na in:
s prenehanjem pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu oziroma
koncesijske pogodbe (v nadaljevanju: koncesijska pogodba),
z odkupom koncesije,
z odvzemom koncesije,
v drugih primerih, dolo enih s koncesijsko pogodbo.

(2) Koncesijska pogodba preneha:
po preteku asa, za katerega je bila sklenjena,
z razdrtjem.
(3) Koncesijska pogodba se lahko razdre zlasti v primerih hujih kritev.
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge medsebojne pravice in obveznosti ob razdrtju koncesijske pogodbe se dolo ijo v koncesijski pogodbi.
(4) Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar
preneha opravljati dejavnost koncesije pred potekom asa trajanja kon-

18. len
(veljavnost odloka)
Ta odlok za ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasila ob ine Komenda.
tevilka: 430-0021/2009-5
Datum: 17.03.2011
TOMA DROLEC
UPAN

Na podlagi 61. lena Zakona o prostorskem na rtovanju (Uradni list RS
t. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10) in 16. lena Statuta Ob ine Komenda
(Uradne objave Glasila Ob ine Komenda 02/09) je Ob inski svet Ob ine Komenda na svoji 4. seji dne 17. 03. 2011 sprejel

Upravno enoto predloiti potrdilo ob inske slube, pristojne za prostor,
da je ta pogoj izpolnjen.«

ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O OB INSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NA RTU OBMO JA O3
GRAMOZNICA

»Za objekte, ki so dolo eni v Pravilniku o tudiji poarne varnosti
(Uradni list RS t. 22/05), se mora v sklopu PGD projektne dokumentacije izdelati tudija poarne varnosti. V taknem primeru je investitor
pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja dolan pridobiti poarno soglasje k projektnim reitvam, ki ga izda Uprava RS za za ito in reevanje. Pri objektih, kjer ta tudija ni predpisana, mora biti doseganje
predpisane ravni poarne varnosti razvidno iz dokumenta Zasnova poarne varnosti.«

1. len
V 5. lenu Odloka o ob inskem podrobnem prostorskem na rtu obmo ja
O3 gramoznica (Uradne objave Glasila Ob ine Komenda t. 09/09  v
nadaljevanju: odlok) se 2. odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Obmo je gramoznice je prioritetno namenjeno programom poslovnih
in obrtnih dejavnosti, okoljsko sprejemljivim programom zbiranja, sortiranja in obdelave komunalnih in drugih nenevarnih odpadkov, skladi enju in predelavi ekoloko nespornih proizvodov ter kompatibilnim
mestoslunim dejavnostim s kon nim ciljem oblikovanja obmo ja soitja lokalnim skupnostim potrebnih programov ter ohranitve zna ilne
krajinske podobe ravninskega polja oz. sanacije devastiranega obmoja«.
2. len
V 5. lenu odloka se 3. odstavku doda naslednji tekst:
»Posamezne funkcionalne enote se po potrebi lahko delijo na podenote,
prav tako se lahko premika meja med enotami. Upravi enost teh delitev
ali premikov mora biti obrazloena v PGD projektni dokumentaciji, ki
v zunanji ureditvi prikazuje delitev oziroma premik. S to reitvijo mora
soglaati ob inska sluba, pristojna za prostor.«
3. len
V 5. lenu odloka se 5. odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Nijelee e povrine junega dela ( funkcionalna celota FCB ) so namenjene poslovno storitveni in obrtni dejavnosti, predvsem pa podjetjema PUBLICUS, d. o. o. in HIS, d. o. o., za okoljsko sprejemljive programe zbiranja, sortiranja in obdelave komunalnih in drugih nenevarnih
odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih, v javni upravi in javnih storitvah, pri proizvodni dejavnosti ( obrti in industriji ), trgovini, poslovni
dejavnosti in drugi storitveni dejavnosti, vse za potrebe lokalnega nivoja ( FeB/1 in FeB/2 ).«

7. len
Besedilu 31. lena odloka se doda odstavek, ki se glasi:

8. len
Besedilu 32. lena odloka se doda stavek, ki se glasi:
»Posamezni objekti se lahko priklju ijo tudi na obstoje o infrastrukturo,
e so njene trenutne kapacitete zadostne, e so te reitve skladne s tehni nimi standardi in predpisi, e se s tem strinjajo upravljavci posamezne
infrastrukture in e se na te reitve pridobi vodnogospodarsko soglasje.
«
9. len
Besedilu 2. odstavka 33. lena odloka se doda stavek, ki se glasi:
»V primeru delitev funkcionalnih enot na podenote, kot je to predvideno
v 5. lenu, se tevilo cestnih priklju kov in priklju kov na infrastrukturne vode temu lahko prilagodi.«
10. len
V 33. lenu istega odloka se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na urbanisti ne pogoje in usmeritve iz 8. lena se v funkcionalni enoti FeB/2 z gradnjo stavb lahko posega tudi v robni, na eloma
nepozidan pas, torej izven maksimalno dolo enega tlorisnega gabarita.
Skupna tlorisna povrina pozidanega dela te enote pa ne sme presegati
v osnovi maksimalne dolo ene povrine, to je 10.800 m2. e tako doloa proizvodna tehnologija, se vertikalni gabariti stavb v tej enoti izjemoma lahko pove ajo na 13,00 m nad najnijo koto urejenega terena.«
11. len
Besedilo etrtega odstavka 33. lena, ki sedaj postane peti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:

4. len
V 8. lenu odloka se v 3. podto ki to ke B (Arhitektonski pogoji in
usmeritve) tekst »napu i streh niso dovoljeni; strehe so na eloma
skrite za fasadnimi elementi oz. oblogami fasda;« nadomesti z naslednjim besedilom:

»Odstopanja iz prvega in tretjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z
javnimi interesi, z njimi morajo soglaati organi in organizacije, v delovno podro je katerih spadajo ta odstopanja.«

»dovoljeni so minimalni napu i streh; e napu ev ni, je streha na eloma skrita za fasadnimi elementi oz. oblogami fasad;«

12. len
Spremembe odloka so skupaj z osnovnim odlokom, ki v preostalem
delu ostaja v veljavi, na vpogled na Ob ini Komenda, Zaj eva 23, Komenda.

5. len
Zadnjemu odstavku to ke A v 8. lenu odloka se doda tekst, ki se glasi:
»Funkcijo opornih zidov v Fe B/2 lahko v primerih, ko se skladno s 3.
odstavkom 33. lena gradi izven dolo enih gradbenih linij, prevzamejo
tudi obodne stene teh objektov.«
6. len
V 8. lenu se tretjemu odstavku to ke »C« doda stavek:
»Ta vegetacije z enotnim konceptom zasaditve mora biti zasajena v letu
2011. Posamezni investitor mora pred izdajo gradbenega dovoljenja na

13. len
Ta odlok za ne veljati dan po objavi v Uradnih objavah Glasila Ob ine
Komenda.

tevilka: 3505-0005/2010
Datum: 17. 03. 2011
upan Ob ine Komenda
Toma Drolec, l. r.

Na podlagi Zakona o spremljanju dravnih pomo i (Uradni list RS, t.
37/04) in 16. lena Statuta Ob ine Komenda UBP1 (Uradne objave
GOK, t. 02/09) je Ob inski svet ob ine Komenda na 4. seji, dne
17.3.2011, sprejel

pomo i po pravilu »de minimis« v teko em koledarskem letu.
Ob ina bo prejemnika obvestila, da je dobil pomo v obliki pravila de
minimis.
3. len

PRAVILNIK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA
O DODELJEVANJU SREDSTEV OB INSKEGA PRORA UNA
ZA POSPEEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA
V OB INI KOMENDA

Ta pravilnik za ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah
Glasila ob ine Komenda.
tevilka: 41403-0002/05
Datum: 17.3.2011
Toma Drolec
UPAN

1. len
S tem pravilnikom se spreminja Pravilnik o dodeljevanju sredstev obinskega prora una za pospeevanje razvoja malega gospodarstva v
ob ini Komenda (Uradne objave Glasila ob ine Komenda t. 03/2008,
03/2009)
2. len
Spremeni se 4. len pravilnika, tako, da se rta drugi odstavek in doda
novo besedilo in se pravilno glasi:
Pri dodelitvi pomo i za razvoj se ne sme prese i zgornja meja intenzivnosti ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva ob inskega prorauna, dravnega prora una ali sredstva Evropske unije) je pomo dodeljena.
Pomo se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (ES) 1998/2006 z dne
15. decembra 2006 o uporabi lenov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi
Evropske skupnosti za dravno pomo »de minimis« (Uradni list EU L
379, 28.12.2006, str. 5  10.
Finan na sredstva se dodeljujejo po pravilu »de minimis«, kar pomeni,
da skupna pomo de minimis, dodeljena kateremu koli upravi encu, ne
sme presegati 200.000 EUR v katerem koli obdobju treh prora unskih
let. Skupna pomo de minimis, dodeljena kateremu koli podjetju, ki
deluje v cestnoprometnem sektorju, pa ne sme presegati 100.000 EUR
v kateremkoli obdobju treh prora unskih let.
Ti meji se uporabljata ne glede na to, iz katerih virov (sredstva ob inskega prora una, javna sredstva Republike Slovenije ali EU) je pomo
dodeljena.

Na podlagi 23. lena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, t.
110/02) in 16. lena Statuta Ob ine Komenda  UPB1 (Uradne objave
Glasila Ob ine Komenda t. 02/2009) je Ob inski svet Ob ine Komenda
na 4. seji dne 17.3.2011 sprejel

S K LE P
o ukinitvi javnega dobra na zemlji u
parc.t. 581/2 k.o. Kaplja vas

Prosilec mora ob prijavi na javni razpis predloiti izjavo, da za iste
upravi ene stroke ne prejema pomo i po drugih predpisih oz. da s
predvidenim zneskom pomo i »de minimis« niso preseene predpisane
intenzivnosti.
Do nan nih spodbud niso upravi ena podjetja iz dejavnosti iz sektorjev
ribitva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES) t. 104/2000,
premogovnitva po opredelitvi Uredbe (ES) t. 1407/2002 in primarne
proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o
ustanovitvi Evropske skupnosti. Pomo i ne bodo namenjene izvozu in
pogojene s prednostjo rabe doma ega blaga pred rabo uvoenega in
pomo i dodeljene podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju,
ne bodo namenjene za nabavo vozil za cestni promet tovora.

1. len
S tem sklepom se kot javno dobro ukine zemlji e parcelna tevilka
581/2, neplodno v velikosti 267m2, ZKV t. 694, k.o. Kaplja vas.
2. len
Nepremi nina iz 1. lena tega sklepa preneha imeti zna aj javnega dobra in postane lastnina Ob ine Komenda.
3. len

Prav tako do sredstev po tem pravilniku niso upravi eni:
podjetja v teavah (v postopku prisilne poravnave, ste aja ali likvidacije),
podjetja v teavah, ki dobivajo pomo po posebnem programu za
reevanje in prestrukturiranje,

Ta sklep za ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasila Ob ine Komenda.

Upravi enec mora ob prijavi na razpis (izjava) navesti, pri katerih dajalcih pomo i in v kaknem znesku kandidira oz. je kandidiral za dodelitev

Toma Drolec
upan

tevilka: 478-0028/2007
Komenda:17.3.2011

Na podlagi 23. lena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, t.
110/02) in 16. lena Statuta Ob ine Komenda  UPB1 (Uradne objave
Glasila Ob ine Komenda t. 02/2009) je Ob inski svet Ob ine Komenda
na 4. seji dne 17.3.2011 sprejel

Na podlagi 31. lena Statuta Ob ine Komenda (Uradne objave Glasila
ob ine Komenda, t. 02/2009) in 4. lena Odloka o ustanovitvi vakih
odborov (Uradni list RS, t. 65/99) je Ob inski svet ob ine Komenda na
3. redni seji dne 17.3.2011 sprejel

S K LE P
o ukinitvi javnega dobra na zemlji u
parc.t. 613, k.o. Kaplja vas

SKLEP O IMENOVANJU VAKEGA ODBORA
VASI EJE PRI KOMENDI

1. len
S tem sklepom se kot javno dobro ukine zemlji e parcelna tevilka
613, pot v velikosti 1440m2, k.o. Kaplja vas, ZKV t. 694.
2. len
Nepremi nina iz 1. lena tega sklepa preneha imeti zna aj javnega dobra in postane lastnina Ob ine Komenda.
3. len
Ta sklep za ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasila Ob ine Komenda.
tevilka: 430-0003/2007
Komenda:17.3.2011
Toma Drolec
upan

Na podlagi 31. lena Statuta Ob ine Komenda (Uradne objave Glasila
ob ine Komenda, t. 02/2009) in 4. lena Odloka o ustanovitvi vakih
odborov (Uradni list RS, t. 65/99) je Ob inski svet ob ine Komenda na
3. redni seji dne 17.3.2011 sprejel

SKLEP O IMENOVANJU VAKEGA ODBORA
VASI GMAJNICA

1.
Vaki odbor vasi eje pri Komendi teje 7 (sedem) lanov.
2.
Za lane Vakega odbora vasi eje pri Komendi se imenujejo:
LAMOVEK TOMA, eje pri Komendi 10, 1218 Komenda,
rojen 3.1.1966,
ZALOKAR JANEZ, eje pri Komendi 6, 1218 Komenda, rojen
12.9.1956,
JENKO GABI, eje pri Komendi 4 B, 1218 Komenda, rojena
9.8.1965,
PEHONJA MARJAN, eje pri Komendi 1 A, 1218 Komenda,
rojen 8.4.1967,
KOMEL JANEZ, eje pri Komendi 13 A, 1218 Komenda, rojen
9.8.1962,
OFENTAVEK DANILO, eje pri Komendi 4 H, 1218 Komenda,
rojen 13.10.1947,
REPNIK FRANC, eje pri Komendi 4 A, 1218 Komenda, rojen
9.9.1966.
3.
Prvo sejo Vakega odbora vasi eje pri Komendi skli e upan ob ine
Komenda v roku 20 dni po imenovanju lanov.
4.
Ta sklep za ne veljati 8 dni po objavi v Uradnih objavah Glasila ob ine
Komenda.
tevilka: 032-0004/2011-2
Komenda, 17.3.2011

1.
Vaki odbor vasi Gmajnica teje 5 (pet) lanov.

Toma DROLEC
upan

2.
Za lane Vakega odbora vasi Gmajnica se imenujejo:
BLA ROBERT, Gmajnica 52 A, 1218 Komenda,
13.12.1969,
DOLAN MITJA, Gmajnica 204, 1218 Komenda,
14.1.1973,
DROLC HELENE, Gmajnica 41, 1218 Komenda,
6.8.1965,
RAMOV JANEZ, Gmajnica 120, 1218 Komenda,
28.11.1951,
SLABAJNA JOE, Gmajnica 12, 1218 Komenda,
10.2.1968.

rojen
rojen
rojena
rojen
rojen

3.
Prvo sejo Vakega odbora vasi Gmajnica skli e upan ob ine Komenda
v roku 20 dni po imenovanju lanov.
4.
Ta sklep za ne veljati 8 dni po objavi v Uradnih objavah Glasila ob ine
Komenda.
tevilka: 030-0001/2011-2
Komenda, 17.3.2011
Toma DROLEC
upan

S temi besedami je
nagovoril gasilce v
Gasilski zvezi Komenda na zadnjem
ob nem zboru konec
minulega tedna upan
ob ine Toma Drolec
in se jim zahvalil za
delo med letom.
»Ponosen sem na
vas in prepri an hkrati, da bo tudi civilna za ita, za katero se je zavzel podupan Roman
Koncilija sledila vai usposobljenosti. Prepri-

an pa sem tudi, da vam bomo olajali delo in
napore, ker bomo v blinji prihodnosti zgradili
zadrevalnike pred poplavami v ob ini.«
Predsednik Gasilske zveze Joe Sunik
pa je ocenil, da so bila drutva v ob ini
minulo leto zelo delovna. V PGD Moste so
nabavili novo vozilo GV1, v PGD Komenda so se lotili gradnje gara za tri vozila, v
PGD Kri pa so dobili novo vozilo za prevoz ljudi, novo prikolico za prevoz brizgalne, zamenjali pa so tudi vsa okna v domu.
Naloge v letonjem letu pa najbolje
predstavljajo tevilke v letonjem nan -

nem programu. Sprejeli so namre plan, vreden
330.000 evrov.
A. .

Na ob nem zboru PGD Kri je predsednik
drutva Andrej Lukanec e uvoda ugotovil,
»da so uspeno uresni ili obsene in zelo zahtevne naloge« iz letnega delovnega programa.

Glavni poudarek je bil namenjen nabavi in
opremi novega gasilskega vozila za prevoz motva. Kupili so ga z lastnim denarjem in tako lahko tudi zamenjali 15 let
staro vozilo.
V drutvu so bili lani tudi organizatorji
razli nih sre anj in akcij (regijsko sre anje
za ene, vseslovenska o i evalna akcija,
sodelovanje s sosednjimi drutvi ). Mladi gasilci so bili uspeni na mladinskih tekmovanjih, drutvo pa je poskrbelo tudi za letovanja
mladih v Savudriji. Ponosni pa so tudi na po-

novno osvojitev pokala s prvim mestom na
mo nem nogometnem turnirju v Radovljici.
Na skrbi pa so imeli tudi izvedbo in protokol
pri novi mai lana Martina Zlobka.
Kon ali pa so e eno pomembno akcijo. Na
gasilskem domu so namre zamenjali okna z
novimi aluzijami. V letonjem letu pa bodo v
drutvu, podobno kot lani, namenjali posebno
skrb izobraevanju in usposabljanju, v lanjevanju
mladih in ena v drutvo ter delu in vklju evanju
starejih gasilk in gasilcev v razli ne dejavnosti.
A.alar

Februarja 24) so tirje lani sodelovali pri
pregledu objekta novogradnje Kri 3, ker je
bilo javljeno, da se kadi iz kleti. Posredovanje
ni bilo potrebno. Marca (12) je pet gasilcev
izvajalo poarno strao na Krikem bajerju ob
spu anju lu k na Gregorjevo. Julija (4) smo
poskrbeli za zaporo glavne ceste skozi Kri ob
kolesarskem maratonu Alpe. Ob novi mai (3.
in 4.) smo skrbeli za varnost udeleencev v
prometu in za parkiranje. Ob podiranju »kuric«
sta dva gasilca skrbela za poarno varnost.
Septembra (19) so tirje lani zaradi mo nega
deevja iz rpali vodo iz kletnih prostorov novogradnje na Kriu 78. Decembra (24) so tirje
lani o istili meteorno kanalizacijo na Kriu
24 a. Devet lanov je (26) poskrbelo za zaporo
ceste ob blagoslovu konj na tefanovo.
Ob razglasitvi pove ane poarne nevarnosti
v naravi, smo nadzorovali gozdove in opozarjali krajane na nevarnost kurjenja v naravi. Ob
neurjih smo pregledali prevoznost cest in odstranili ovire (predvsem pozaprli jake za meteorno vodo).

Ob insko tekmovanje 5. in 6. junija je bilo
zdrueno z GZ Kamnik na stadionu v Mekinjah. Tekmovanja smo se udeleili s sedmimi
ekipami in dosegli naslednje rezultate: Pionirji
1. mesto (mentorja Andrej Lukanec in Mojca
Krovinovi ); Mladinci 3. mesto (mentorja
Emil agar in Rajko Bevk); lanice A 3. mesto
(mentor tefan Groelj); lani A prva ekipa 4.

Te aj za sodnika gasilskih in gasilsko-portnih disciplin sta uspeno kon ala Uro Sunik
in Mojca Krovinovi , te aj za uporabnika radijskih postaj Primo Kadivec, Gregor Poga ar,
Robert Novak, Rok Vrhovnik in Miran Cebek,
izpit za voznika C kategorije sta opravila naredila Gregor Vrhovnik in Miran Cebek.

bil servis motorne brizgalne Rosenbauer, oktobra pa so bile aktivnosti v mesecu poarne
varnosti: pregledali smo 34 nadzemnih hidrantov po vasi Kri. Ob insko vajo smo organizirali 15. oktobra na »grajske hleve«. Na vaji je
sodelovalo 19 gasilcev iz PGD Moste, 15 iz
PGD Komenda in 7 iz naega drutva - skupaj
51 gasilcev iz GZ Komenda. Imeli smo 4 drutvene vaje in utrjevali znanje o poznavanju in
delu z opremo. Novi vozniki so se nau ili, kako
se dela s rpalko in z GVC 16/25, ostali so
osveili znanje. Vozila in opremo smo pregledali in jih pripravili za nije temperature pozimi. Vsako prvo nedeljo v mesecu smo preizkusili delovanje radijskih zvez. S pozivniki je
opremljenih 9 operativnih gasilcev. Pri eli smo
z urejanjem garderobnih prostorov, delo bomo
kon ali.
Poveljnik Janez Hlade, G I.

e prejnje leto smo se odlo ili, da bomo
zamenjali vozilo za prevoz motva. Komisija
za nabavo vozila si je 13. januarja ogledala
vozilo Renault, v za etku februarja smo ga
odpeljali v Ljubljano v nadgradnjo, 25. februarja smo vozilo pripeljali domov, 22. maja pa
je bil slove4sen prevzem.
Aprila smo sodelovali pri sre anju lanic
regije Ljubljana III. v organizaciji GZ Komenda. Maja smo sodelovali pri izvedbi orientacije
mladine za GZ Kamnik in GZ Komenda na
Kriu. Janez Peterlin se je udeleil sejma INTERSCHUTZ 2010 v Leipzigu. Septembra je

Priznanja za dolgoletno delo so dobili:
Ana Poto nik (za 10 let), Matej krlep (20),
Peter Cviren ((20), Gregor Poga ar (20),
Andrej Lukanec (30); Priznanje Gasilske
zveze Komenda III stopnje: pela Hlade
in Robert Novak; Odlikovanje Gasilske
zveze Slovenije: Andrej Lukanec (II. stopnje), Milan Sunik (I. stopnje); Napredovanje: Simon Novak Toma Kosec (gasilec
II. stopnje).
A. .

mesto (mentor Janez Hlade);
lani A druga ekipa 3. mesto (mentorja Uro
Sunik in Janez Hlade); lani B 1. mesto
(mentorja Ivan Hlade in Joe Petek); Veterani
2. mesto (mentor Janez Peterlin).
Vsem mentorjem najlepa hvala za as in
trud. Zahvala tudi tefanu Grolju za kombi za
prevoz ekip na tekmovanje. Hvala tudi vsem
sodnikom za sojenje na tekmovanjih.
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nebu uganjali hudi a
(pripravljenost na intervencijo). V preteklem
letu smo za deurstva
porabili preko 522 ur.
19. januarja se je operativna enota odlo ila za
udelebo na dobrodelni
akciji »pomagajmo NELU« v pas teatru v
Mengu, v organizaciji
Radia hit. Pu anja krvi
se je udeleilo 13 operativcev in 1 operativka.
10. aprila smo bili organizatorji prikazne vaje
za posvet lanic Ljubljana regije III, kjer so se
dekleta izredno izkazala, saj jih je poveljnik
GZ Slovenije Matja Klari postavil ob bok
lanskim enotam. Bravo dekleta.
Udeleili smo se tudi medob inske vaje
TEHMAX Menge in Gasilskega relija  spretnostne vonje z gasilskimi avto cisternami na
Jezerskem.

Ker pa nekateri o itno nimamo nikoli dovolj,
smo se na poziv regije Ljubljana III, v ponedeljek, 20. septembra, udeleili akcije »pomo
Ljubljani» s tremi operativci. O sami akciji
raje ne bom ni komentiral, saj je vsaka beseda
odve . Mislim, da si zasluijo pohvalo udeleenci: David Brodar, Bla Male in Roman
Koncilija, ki so kljub neprespanemu vikendu
zmogli mo i in voljo ter se udeleili akcije, ki
je trajala od 6. ure do 20.15, ko smo se vrnili v
dom.
Vse leto smo opravljali e veliko deurstev;
tako smo ob sunih mesecih pregledovali gozdove, ob ve jih padavinah preverjali vodostaje.
Spomladi smo razbijali led v strugah in zagotavljali nemoten pretok, poleti smo neprestano
gledali v nebo in ob vsaki malo ve ji senci na

V juniju smo se z veteransko, tremi lanskimi,
ekipo lanic A, udeleili
ob inskega tekmovanja
v Kamniku. Mlaja ekipa lanov se je udeleila
tudi tekmovanja v mengeki Loki in v Hudem
pri Ivan ni. Posebno je
treba poudariti tiri ekipe nae mladine; kar
pomeni preko 40 otrok,
ki se e kalijo v bodo e
operativce. Veliko je o itkov, da premalo delamo z mladino, se ne udeleujemo raznih rolanj,
pikadov, smu anj, Menimo, da imajo otroci
tega dovolj e v oli v razli nih krokih in popoldanskih aktivnostih. Mi smo kon no le gasilci in ne koarkarji, nogometai, Poudaril
bom, da smo tudi mi portniki in delamo z
mladimi, a vendar nismo za v isti ko. Razlika
med galici in ostalimi je
preprosta: gasilci delamo za druge, ostali pa
zase in za svoje veselje.
V juniju smo se udeleili prikaza tekmovalne
discipline FC v Radovljici, kjer se je zanetila
tudi nepremagljiva elja,
udeleiti se tega zares
enkratnega tekmovanja.
FCC je (psihozi no)
najteje gasilsko tekmovanje na svetu. V
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telesni pripravljenosti se uvr a med najteje
porte. Zaradi preskusa telesne mo i gasilca, v
tem tekmovanju ni »taktiziranja«, ampak preskus psihozi ne kondicije, koncentracije, samoobvladovanja. Zagotovo je najteje gasilsko
tekmovanje, ki je bilo doslej v Sloveniji.
Kot poveljnik moram med drugim skrbeti
tudi za zi no pripravljenost enote. Zato sem
ocenil, da je ta preskus teak, vendar enkraten;
izredno dober trening in kvalitetno zi no in
spretnostno usposabljanje operativnih gasilcev,
saj vklju uje glavne spretnosti, ki jih gasilec
potrebuje na akciji: mo , kondicijo, spretnost,
sposobnost funkcioniranja v nepredvidljivih
situacijah, uporabo dihalne tehnike, premagovanje ovir, soo anje z viinami,
Skratka,
odraa napore, s katerimi se moramo soo ati,
vklju uje pa tudi znanje operativca.
Kdor, kot pravimo, ni isto nor na gasilstvo,
se tukaj najbr ni elel izpostavljati. To je tekmovanje, ki ti mora zlesti pod koo; kot na in
ivljenja, kot pripravljenost vsak hip pomagati
vsakomur, ki potrebuje pomo .

V Radovljici smo bili najmnoi neja ekipa
med 83 tekmovalci in uvrstitev Davida na 5.
mesto, le 60 stotink sekunde za zmagovalcem,
pove vse.
e enkrat estitke: Davidu Brodarju, Gregorju penku, Blau Maleu, Romanu Kosirniku in Romanu Konciliji za udelebo in za
TRPLJENJE Z RAZLOGOM.
Pripravili smo tudi 15 drutvenih vaj, ki so
sestavni del izobraevanja operative v usklajenosti, disciplini, ustreznem tehni nem znanju
in varnosti same enote na intervenciji. Za te
fante in dekleta lahko zatrdimo, da so pravi
operativci in dajejo mandat poveljniku, da
operativno usposabljanje, ki si ga je za rtal, ni
zaman in da smo gasilci v prvi vrsti operativci.
Na podlagi dobrega dela na podro ju operative nas je upan »povial« v III. kategorijo. S
tem smo si sicer nakopali ve odgovornosti, a
saj smo jo konec koncev hoteli. Ve letno
usposabljanje je tako obrodilo sadove. Glede
na iritev nae PCK, ki bo v ponos ob ini irom
Slovenije, obvozne ceste, so nai cilji jasni
 ho emo naprej.

potrebno kaj narediti
na ravni ob ine, da ne
bomo kasneje spet iskali krivca za neorganiziranost enot v zvezi.
Mislim, da se ve, kdo je
glavni, samo delati bo
treba za eti - tudi na
operativi.«

Tudi v tem letu imamo izdelan plan usposabljanja skozi vse leto; plan je osnovno vodilo
dela in usposabljanja. Poleg vsakoletnega izobraevanja v GZ Komenda, Centru na Igu,
Kamniku in v drutvu, rezultati ne morejo izostati.
Skupaj smo spoznali, da smo z vajami in
resnim pristopom lahko kos nesre am in nezgodam, ki se dogajajo. Nenazadnje pa je tudi
naa usoda odvisna od kolega, ki nam stoji ob
strani na akciji in samo usposobljenost in disciplina lahko uspeno zaklju ita akcijo.
Po letih proenj in moledovanja lahko re em,
da smo naredili korak v pravo smer. Po jesenskih poplavah, ko smo imeli v akciji kar 4 zasebna vozila, smo se kon no odlo ali za nabavo
vozila za prevoz motva GVM-1. Ker pa je
vedno problem denar, to ni bilo tako enostavno.
Narediti je bilo treba prizidek-garao zanj, in
jo moramo e dokon ati.
Najprej talca, nato kravca; vsaj tako naj bi
se delalo. Sedaj je vozilo pri nad graditelju in
kmalu ga pri akujemo v sestavu operative.
»Zatorej kolegi, e preden bo prepozno, bo

Priznanje za 50-letno delo je prejela Marija Slapar; Plaketo gasilskega veterana sta
prejela: Marjan Koncilija in Alojz Daj ar;
Priznanje gasilske zveze II. stopnje sta
prejela: Slavko Tancek in Joe Ravnikar;
Te aj za strojnika so opravili: Matej Tancek, Bla Male, Miha Grilc, Manca Pibernik, David Brodar, Uro Vidmar in Slavko
Tancek; Te aj za radijske zveze: Matej
Tancek, Katja Lah, Bizjak Tea in Uro
Vidmar;
Posebne zahvale za pomo pri gradnji
nadstreka in prenovi strehe so dobili:
Tondach Slovenije, Igor tebe, Andrej Plevel, Vilma Cibaek, Andrej Lap, Alu Zorman

Nekako se mi zdi, da
poro il nih e ne slii ali
jih no ejo sliati, saj je
zgornji odstavek citat
iz preteklega leta. V
enem letu se ni popolnoma ni spremenilo;
nasprotno, stvari se samo poslabujejo, kar
kae moja odstopna izjava iz vseh funkcij na
GZ Komenda. Pa mislite, da se kdo sprauje
zakaj?! Nih e. Zadeva sploh ni vredna kaknega sestanka na ravni zveze. e ve , podtikanja
in lai se e kar nadaljujejo, da o sprenevedanjih ne govorim. Ne elim se poveli evati.
Nasprotno. Sem pa vseeno poveljnik osrednje
enote v ob ini Komenda; to pa o itno nikogar
ne skrbi, saj je to operativna funkcija, na operativi se pa tako in tako NI ne dela. Z eno
besedo ZASKRBLJUJO E.
O itno se ne zavedamo, kaj je operativno gasilstvo. Zato smo, kar smo; kar ne bo storila
tvoja enota, bo morala druga in as je da se
prenehamo skrivati v mnoici. Recimo bobu
bob, ali smo operativci, ali pa drutva, ki skrbijo za vse drugo; po sili razmer smo pa e gasilci. Vem, da nas GZS posiljuje z raznimi aktivnostmi, ki ne bi smele biti prednostne in
kon no bi morali GZS jasno povedati, kaj je
njeno delo: Ureditev statusa prostovoljnega
gasilca, ki pa ga novo sprejeti zakon o gasilstvu ni, eprav na veliko govorijo. Ko bodo
uredili to, naj le pametujejo vsevprek. Mislim,
da se gasilcem ni potrebno nikomur ve dokazovati. al pa (vsaj v operativi) ista stali a
zavzema tudi naa Gasilska zveza Komenda.
Usmeritev operativne enote PGD Moste je jasna. Najprej smo operativci in tako bomo tudi
delovali. To je tisto, za kar smo in obstajamo.
To je realnost, to od nas pri akujejo sova ani,
ki nas potrebujejo!! e tega ne bodo spoznali
tudi v nai Zvezi, bomo primorani povezati se
s sosednjimi enotami z enim in edinim ciljem:
zagotoviti naim krajanom varnost, ki jo zasluijo.

in kakrne imamo e v na rtu, nan no sami
nismo kos. Zato upam, da s svojim delom in
prizadevnostjo mo anski gasilci nedvomno
zasluimo podporo.
BITI GASILEC NI HOBI. JE ODGOVORNOST, KI JO DOLGUJEMO SOVA ANOM IN LJUDEM, KI NAM ZAUPAJO.«
NA POMO !
Roman Koncilija, poveljnik

V petek, 25. februarja, smo imeli gasilci iz
PGD Moste redno mese no izobraevanje (v
prostorih O Moste; za kar se zahvaljujemo)
v sklopu usposabljanja operativne enote za
leto 2011. Tokratna tema je bila Prva pomo .
Operativci smo razdeljeni v skupine in oddelke po specialnostih za pripravo vaje in
neposredno pomo vodji intervencije v primeru nesre e, ki potrebuje speci no znanje
(nevarne snovi, tehni ne nesre e, neurja,
).
Tako smo v naem drutvu dekleta zadolena za izvajanje prve pomo i in podajanje
znanja o njej. Pripravile smo teoreti ni del s
pomo jo Power ponitove projekcije, na kateri smo obdelali Osnove prve pomo i, Prvo
pomo pri oku, naglih obolenjih in zastrupitvah, Prvo pomo pri pokodbah in Prvo pomo pri opeklinah. Ogledali smo si tudi
kraji lm o triai, ki smo ji dali velik pomen,
saj je prihod na mesto ve je nezgode klju nega pomena. Pridobljeno teoreti no znanje
smo prakti no preverile v skupinah (oivljanje, stabilni bo ni poloaj nezavestnega, ok,
pokodbe oprsja, trebuha, hrbtenice, Rautkov in Heimlichov prijem, imobilizacija pokodovanih delov telesa, povijanje okon in,
Esmarchova in Kompresijska obveza, uporabo zajemnih in koritastih nosil, priprava
ponesre enca za transport -spusti z viin,
dvig iz jam )
Obnavljanje znanja prve pomo i je izredno
pomembno, zato imamo izobraevanje vsaj
enkrat na leto.
Katja Lah

aka nas e veliko dela in z jasnimi cilji nam
bo uspelo. Operativno delo je v veliki meri
improvizacija. Zagotovo, vendar vsega ne
moremo prepu ati naklju jem. Vsekakor potrebujemo sodobnejo opremo, vendar brez
znanja, nam malo koristi.
Tu pa brez posluha ob inske uprave, upana in
vseh ostalih simpatizerjev gasilstva ne gre.
Tako velikim projektom, ki smo jih e izpeljali
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V asih so uspehe planinskih drutev merili po
tevilo opravljenih tur, po prvenstvenih vzponih in dobri organiziranosti. V asih vsesplone
recesije pa so se merila za uspehe drutva temeljito spremenila. V zaostrenih pogojih nansiranja prosto asnih dejavnosti, ko so
sredstva skromno razporejena, postajajo glavni
vir nansiranja sponzorji, predvsem pa prostovoljno delo lanov drutev in umno gospodarjenje.
Na Ob nem zboru PD Komenda se je 12.
marca zbralo 89 lanov in prostor je bil skoraj
premajhen. Udeleili so se ga tudi predstavniki
sosednjih planinskih drutev in nekaterih drutev iz Komende; predstavniki GRS Kamnik,
PD Kamnik, Menge, Morav e, predstavnik
Meddrutvenega odbora PZS, od doma ih pa
TD, Drutva narodnih no, DU in Konjenikega kluba Komenda.
Pred za etkom ob nega zbora je bil kratek
kulturni program, zbor pa je nato odprl predsednik Zoran Sodnik, ki je najprej odprl pogled
oziroma optimisti ni razgled na prvi doseeni
vrh prejnjega leta. Po letih investicijskih del
in nan nih teav so zabeleili »pozitivno nilo«. Zato gre zahvala vsem prostovoljcem pri
delu, sponzorjem, ob ini in v veliki meri tudi
novemu najemniku, ki je v domu nael svoj
interes in cilj, za katerega je prispeval znesek,
ki se napie s estimi tevilkami. Vsi odseki so
opravili zastavljene cilje; markacisti 180 prostovoljnih ur, nekaj dela pa so si prihranili e

za letonje leto. Drugi vrh je
drutvo doseglo s iritvijo zunanjih pokritih prostorov (terase z
opremo), drenao otrokega igri a, postavitvijo paviljona za zunanje prireditve, osvetljeno parkiri e
in delna preureditev
prostorov. Letos bodo dokupili e
nekaj igral za otroko igri e in z
DU uredili pot do balini a.
Vodniki odsek nadaljuje z
usposabljanjem (zimske ture),
varuhi narave so aktivni pri i enju. lska planinska sekcija
pri O Komenda deluje izredno
uspeno in vzgaja nove rodove
ljubiteljev planin. Trenutno imajo 29 lanov,
imeli so 9 izletov in pohodov; tudi skupaj s
stari. Uspel je planinski tabor mladih. Letos
ga nameravajo organizirati na Javornikem
Rovtu nad Jesenicami. Nikakor pa ne zaivi
mladinska sekcija. Kar nekaj mladih hodi plezat v plezalne stene v Kamnik in drugam, zato
bodo plezalno steno naredili tudi doma.
Podelili so tudi priznanja. Za 5-letno uspeno vodniko delo sta prejela priznanji Vodnikega odseka PZS Janez Uri in Franc Virjant.
Poseben rod so krjan ki na organiziranih
pohodih na enturko goro. Priznanja za pohode na to, lahko bi rekli kar komendsko goro, je
prejelo 23 krjan kov in 18 krjan evk; med

Teniki klub Komenda je v etrtek, 17. februarja,
imel redni letni ob ni zbor. Sestanek je bil v prenovljenih klubskih prostorih na Podbortu. Udeleilo se ga je okoli 30 lanov. Poro ila predsednik
kluba, nadzornega odbora in blagajni arke o delu
kluba v minulem letu so bila sprejeta.
Imeli smo nove volitve organov. Predsednik
je ponovno postal Primo Podbelek, podpredsednik pa Igor tebe, tajnik Drago Kolar, nance pa bo e naprej vodila Majda Klemen i .
lani upravnega odbora so Franc Omerzu,
Toma Hrovat, tefan Pojbi , Damijan Dolinar

in Aleksander Stojkovi . V nadzornem odboru
pa so Zvone Vindi (predsednik) in lana Janez
Petek ter Janez Komel.
Sprejeta je bila tudi nova letna lanarina in
sicer: druinska karta ( lani istega gospodinjstva) 110,00, lanska karta 90,00 , tudentska karta 60,00 , osnovnoolska 30,00 .
Karte veljajo za igranje tenisa na tenikih igri ih TK Komenda na Podbortu v sezoni 2011.
Na oglasni deski je razpredelnica, vanjo se
lani en dan prej vpiejo za eleno uro igranja.
Tenika sezona se bo pri ela konec aprila v

za etku maja, ko bo vreme. V Tenikem klubu
smo se lotili temeljite obnove igri a, nasutja
peska, menjave rt in za itnih ponjav na zunanji ograji. Ve informacij na enaslovu tenisklub.komenda@gmail.com .
Primo Podbelek, predsednik TK Komenda

Konec januarja smo na Gori uspeno organizirali tradicionalne polete. Pod gorjansko letalnico se je sredi dneva zbrala mnoica pogumnih
tekmovalcev, ki so se prili med seboj pomerit,
kdo bo s seboj odnesel veliki pokal in glavno
nagrado  vikend paket na Ambrou pod Krvavcem. Prireditev je potekala brez zapletov in
hujih padcev, gledalci pa so se med prireditvijo lahko zabavali ob nastopu komendskih maoretk, ki so v iztek kar dvakrat prile pokazati
svoje znanje, ter zaloki ruleti, ki je gledalce
obdarila z lepimi nagradami med drugim tudi
vikend paketom v Piranu. Tako gledalci kot

tekmovalci pa so se nasmejali komentatorju
Sre u Zupan i u s Klanca. Prireditev je obiskal
tudi upan ob ine Komenda Toma Drolec, ki
je nagovoril zbrano mnoico ter podelil pokale
najboljim. Slike in prispevki iz prireditve pa
na vas akajo na nai spletni strani www.goraskoki.com, kjer so objavljeni tudi rezultati
tekmovanja.
S samo organizacijo prireditve smo v drutvu zelo zadovoljni, saj je prireditev potekala
brez zapletov in po pri akovanjih. Za to pa se
gre predvsem zahvaliti vsem lanom drutva,
ki so s svojim znanjem, asom, delom in pred-

vsem izkunjami prispevali k profesionalni izvedbi prireditve. Prav tako gre zahvala PGD
Komenda za pomo pri zagotavljanju varnosti,
PGD Moste za mize in klopi, maoretkam,
vsem medijem in med njimi tudi Aplenci, gledalcem, ki ste prili bodriti tekmovalce kot organizatorje ter vsem sponzorjem, brez katerih
prireditev ne bi bila izvedljiva.
Lepo je videti, da takna prireditev zdrui
toliko ljudi. Prav to nas tudi motivira za nadaljnje delo v drutvu. Hvala in lep pozdrav!
Urban Jeraj, Drutvo SKG
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enskami Ivanka uli (338 pohodov), Iva
Lon ar (300) in Majda Drolec(245), pri mokih
pa Peter Lon ar (344 pohodov), tefan Kern
(267), Franc Drolec (266). Tudi bosonogih
krjan kov je vse ve . Za letos pri akujejo, da
jih bo na pohod prilo vsaj 100, lani jih je bila
le pe ica manj.
In na koncu e opozorilo. Vsi, ki parkirate
avtomobile ob vzponu na enturko goro, ste
tar a nepridipravov. Vlomi se kar vrstijo. Skoraj ga ni, ki ne bi doivel »presene enja«. Zato
v avtomobilu ne razkazujte, kaj vse je mogo e
ukrasti. Pomagalo bo.
Na rti in pohodi v letonjem letu so dosegljivi na internetu: info@pd-siol.net.
Tone Ogorevc

Mo pride domov precej nalit.
- ena: »Poglej se, kaken si e spet. Zakaj pije?!«
- Mo: »Ve, sem te hotel pozabiti, sedaj
te pa kar dvojno vidim.«

po ili, potem pa skupaj dvignili zastavo. Imeli
smo odli no ve erjo ter zabavni ve er, kjer
smo se malo pozabavali, nau ili slovenske
pregovore ter poro ali, kaj smo po eli na poti.
Soboto smo za eli s telovadbo, zajtrkom in
katehezo, pri kateri smo se pogovarjali o rojstnih dnevih. Nato pa je osli ek Siv ek zunaj v
gozdu izgubil svoj rep in mi smo mu ga pomagali poiskati s pomo jo gesla, ki smo ga ez
nekaj ur le uspeno sestavili in tako nali njeSkavti komendske ete Pogumno srce smo se
letos odpravili na Severni pol, kamor nas je
popeljal Medved Pu. V etrtek smo se zbrali
pred komendsko cerkvijo, kjer nas je veselo
pozdravil Medved Pu z njegovimi prijatelji
Zajcem, Pujskom, Sovo, Siv kom, Tigrom in
Kengo. Nato pa so nas odpeljali z avto-vozom
(avtobusom) v Ljubno ob Savinji, kjer smo
prespali v verou ni u ilnici. Naslednje jutro
nas je zgodaj zbudil alarm (voditelj zapiska s
pi alko, nato pa moramo v 10 minutah vse
pospraviti v nahrbtnik in se oble eni v kroje
zbrati zunaj v zboru - kvadratu). Po vodih smo
odli proti mihelu nad Mozirjem in za to pot
pa so nam nai voditelji dali kar ve ino dneva.
Ko smo prispeli, smo se namestili in malo od-

V petek, 18. februarja, smo se ufti s ustvi
odpravili na zimovanje nekam v Gozd Martuljek. Zbrali smo se ob treh in se iz obla ne
Komende zapeljali e malo naprej od skoraj
son ne Kranjske Gore.
Tam smo pustili avtomobile, do nae ko e
pa smo - sode po zemljevidu iz 80. let - imeli
dobre pol ure hoje do ko e. Za eli smo hoditi
po poti, ozna eni na zemljevidu, in ez kaki
dve uri ugotovili, da smo na napa ni. ez nekaj
ur iskanja smo ko o le nali. Najprej smo si za
ve erjo pogreli ufte, nato pa je sledil zabavni
ve er. Spat smo li ob enih zjutraj in se zbudili
e ez kratkih sedem ur. Zjutraj smo si najprej
malo premigali stare kosti, nato pa je sledil
zajtrk. Tema zimovanja je bila fantje  punce.
Hej iveli mi, medvedje obliznjenci!
Z nami je Medved Pu,
Ki ima s sabo lonec medu.
Skupaj gremo na severni pol
Ker so nam Madari zabili gol.
Sodnik gola ni priznal
Ker Madar gola sploh ni dal.
Madar je z nogo udaril ob tla
In naredil lukno kar za dva.
Na poti domov je priletela ebela
In se v Madara zaletela.
Madar je kmalu padel na tla
in tukaj se naa zgodba kon a.
Spesnili volkovi

gov rep. Ko je bilo velike igre konec, smo si po
skupinah skuhali tudi kosilo. Nato smo se vpisali v tri delavnice, ki so potekale popoldne.
Igrali smo se spretnostne igrice, delali lice iz
mo mase in zapestnice, kuhali ve erjo, zunaj
pa se nau ili narediti vedsko baklo in indijsko

Po zajtrku smo zato malo razpravljali o razlikah med spoloma.
Nato smo li ven. Najprej smo
preizkusili nae ute v igrici Angel
varuh, nato pa e na sluh. Na
mobitelu se je predvajala pesem,
mi pa smo hodili stran od mobitela, toliko asa, dokler smo e lahko
sliali zvok. Sledila je igrica podobna paintballu, kjer smo poskuali prenesti rover ka v nasprotno
bazo, medtem pa so nas nasprotniki poskuali zadeti s kepo. Izkazalo se je, da
velja: »Napad je najbolja obramba!«. In e je
bil as za kosilo. Fantje so na vedski bakli
zunaj skuhali makarone, punce pa smo jih kuhale notri malo na plinu, malo na plo i. Da
bodo fantje zadovoljni, naj omenim, da je njim
voda prej zavrela kot puncam. Ko so bili kuhani, smo jim dodali standarden dodatek  tuno
in kosilo je bilo pripravljeno. Po kosilu smo
posedeli v kuhinji in razpravljali o raznih temah
Za ve erjo smo imeli mnjami tople
kruhke in makarone . Po ve erji je sledil
zabavni ve er na temo zimovanja. Po zabavnem ve eru smo se pogovarjali o starih dobrih
asih, in okoli enih nas je ve ina odla spat.
Naslednji dan smo se zbudili ob sedmih, po
zajtrku in telovadbi pa smo spakirali in pospravili ko o. Ker nam je ostalo dovolj asa, smo
naredili nekaj kul fotk.
Nato smo se »zadrsali« do doline, kjer smo
se v Podkorenu udeleili sv. mae. Pri mai

zgradbo
za
vodo. Po veerji smo vsak
vod posebej
izvajali prej
pripravljeno
igrico, po tem
pa je sledila
e no na igra.
Razdelili smo
se v skupine
in vsaka je
dobila svoj
trak, ki si ga
privezal na
glavo, nato pa
si se moral v
temi priplaziti do drugega in posvetiti vanj ter
mu prebrati tevilko ( e si jo videl). Na na
zadnji dan smo imeli najprej telovadbo, nato
zajtrk in zatem pospravljanje prostorov. Potem
pa smo se odpravili k nedeljski sveti mai. Po
mai smo imeli portne igre in kosilo. Ko so
za eli prihajati stari, smo pospravili zadnje
stvari in odli ven, kjer smo se zbrali in izvajali klice. Nato je prila na vrsto manja pogostitev in odhod domov.
Matija, Optimisti ni sokol

smo tudi sodelovali, saj smo zapeli dve pesmi.
Po mai se je nae zimovanje uradno zaklju ilo
in e smo odhiteli domov.
Ana, Veselo odtekana ebela
Lahko bi spet zapisala, da je bil pretekli
mesec za skavte pester, ampak  kateri pa
ni? Mogo e pa ste vseeno v zadnjih asih
tudi v medijih sliali, kako besedo ve o
nas. Skavti smo praznovali dan spomina, ob
katerem je izla tudi Baden Powllova knjiga
Skavtstvo za fante. Bili smo na zimovanjih,
klanovci v hribih, izvidniki in vodnice na
potepih. Tudi skvovoditelji smo si tokrat
vzeli nekaj asa samo zase in se skupaj podali na s soncem obsijan Kamniki vrh. Za
razgled smo se sicer morali zadovoljiti z
oblaki in meglo, ampak mi smo pogledali
e malce dlje in videli, da se nam obetajo
lepi dnevi, polni dogodiv in. Komaj akamo! Bodite pripravljeni!
Simpati na ebela
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INDIJANKA: »Na sebi imam pas, veriico in
obleko. Nimam rnih las. e se izgubim, dam
roko na usta in kri im. Skupaj z drugimi indijanci ivimo v istem taboru, kjer se skupaj zabavamo in pleemo ob ognju, ki ga zakuri poglavar. Loka pa e nimam.«
(Ana Pibernik, 1. a)
SNENA KRALJICA: »Imam krono, pal ko
in sneno belo obleko. Pri aram sneg in zimo
ter pomagam, da pride pomlad.«
(Tina Jenc, 1. a)
DIMNIKAR: »Imam lestev, da splezam na
streho, in metlo, s katero o istim dimnik. O istil sem e veliko dimnikov, vendar jih nisem
tel. Pri sebi imam tudi gumbe za sre o.«
(Alex Kepert, 1. a)
GASILEC: »Imam gasilsko obleko in cev, s
katero gasim in kropim, na glavi imam pravo
gasilsko elado. Pogasil sem e poar v Mostah.«
(Nik Podbelek, 1. a)
PRINCESA METULJEV: »Sem cela roza,
imam krila in arobno pal ko, s katero aram
roice in metulj ke.«
(Tamara Kralj, 1. a)
GUSAR: »Imam gusarsko kapo, znak, kornje,
hla e, majico, pas in trak. Me in zaklad, v
katerem so denar, zlato in nakit, pa imam na
ladji.«
(Nejc Peterlin, 1. a)

Na pustni torek smo se odpravili po Komendi.
V sprevodu so sodelovale makare prvega,
drugega, tretjega, etrtega in petega razreda.
Ljudje, ki so nas pri akali ob cesti, so nas lepo
pozdravljali in ob udovali. Sprevod je bil zares
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dolg, maske pa izredno zanimive. Med nami so
bili pogumni gusarji, nene kralji ne, zanimiv
pav, razvejano drevo in e bi lahko natevali.
Izvirnost pa taka. Za name ek pa smo obiskali
e naega upana Tomaa Drolca na ob ini.
Naega obiska je bil vesel in zaelel nam je
veselo pustno rajanje e naprej. La ni, ejni in
utrujeni smo se vra ali proti oli v Mostah in v
Komendi. V prihodnje si elimo, da bi tak
sprevod postal olska tradicija.

Nekega dne je u iteljica Sabina Brigita tebe
povedala, da bomo igrali na zvo ne palice.
Zamislila sem si jih kot lesene pal ke, pri katerih vsaka oddaja druga en zvok. Ko pa je u iteljica pokazala, da so to dolge in kratke barvaste palice, sem si rekla »vau«, igrati na njih
mora biti zelo noro in zabavno. Nau ili smo se
pesem, zvenelo je noro. Tudi kuharici Mateji
smo zaigrali za rojstni dan. Bila je zelo ganjena
in imela je solzne o i. V razred sta prila celo
dva nemka u itelja iz Comeniusa. Skuala sta
igrati na palice. Bila sta navduena. e zdaj,
kadar imamo nastop, so ob utki pre udovito
krasni, fantasti ni. Te palice so noro zanimive
in so najbolji intrument, kar sem jih kdaj
spoznala.
Ula Kos, 4. b
Ko je zjutraj u iteljica prila z notami v na
razred, mi je zastal dih. Mislila sem si: »Saj
sploh ne poznam not, kako bom potem lahko
igrala?« S asoma pa sem se not nau ila, vendar
je bilo zelo teko, saj je bilo to zame isto nekaj
novega. Do prvega nastopa sem note e zelo
dobro poznala. Tudi drugi so bili zelo uspeni.
Nekaterim je bilo to zelo teko, saj malokdo v
naem razredu hodi v glasbeno olo. Zato sem
super vesela, da nam je uspelo. Upam, da se
bomo tako dobro nau ili e kakne druge pesmi.
Karmen Lah, 4. b

»Holaaaa!« so zakri ale panke, ko smo jih
pri akali na letali u Brnik. Njihov temperament
je bil takoj opazen. Vesele, nasmejane in zelo
komunikativne.
Njihovo znanje
angle ine je res
bolj borno, zato
sem kar vesela,
da se u im pan ino, saj mi je
kar prav prila.
Preko projekta
Comenius je k
nam prilo kar
trideset otrok, in
to iz estih raz-

li nih evropskih drav. V Sloveniji so bili pet
dni. Vsak dan smo izkoristili, kot da bi bil zadnji. Vstajali smo zgodaj in hodili spat zelo
pozno v no . U enke, ki smo gostile dekleta iz
panije, smo se e bolj povezale in ves as
preivele skupaj, saj smo s tem omogo ile tudi
druenje pank. Razkazale smo jim Komendo,
nao baro no cerkev sv. Petra, bile pa smo tudi
na ogledu Glavarjeve knjinice, ki ga je organizirala ola.
Seveda pa nismo smele izpustiti ogleda naega glavnega mesta. Pokazale smo jim tako
novi kot tudi stari del Ljubljane. Brez dvoma
pa nakupovanje ni smelo manjkati. Komaj smo
jih spravile iz trgovin, saj so bile zelo zagrete.
Ker pa nae gostje e nikoli niso drsale, smo
jih peljale tudi na drsali e, kjer je bilo obilo
smeha in mladostnike norosti. Zaradi navduenja smo jih zve er peljale e na ogled hokejske tekme, na kateri so glasno navijale.
V soboto smo odli v Postojnsko jamo in v
Lipico. Zve er pa smo imeli Comenius zabavo
v Mravlji u. Tam smo se naplesali in vnela se
je tudi kakna ljubezenska iskrica.
V teh dneh smo gostom predstavili nao dravo. Bila sem v narodni noi in zapela pesem
Slovenija, od kod lepote tvoje. Za konec pa
smo jih nau ili e plesati polko. Tudi gostje so
predstavili svoje drave. Zanimivo je bilo
spoznati druge kulture.
Kako velik in hkrati majhen je res svet! Koliko je e nepoznanega, neodkritega
Izmenjava u encev pa je vsekakor prilonost, da
odkrijemo del e nepoznanega sveta.
Lara Kos, 9. c

2. 3. 2011 smo imeli peti razredi tehniki dan.
li smo v Tehniki muzej Bistra. Vonja z avtobusom je hitro minila, saj smo se med potjo
pogovarjali. 5. b smo najprej odli na 2. delavnico - izdelavo zapestnic. Zapestnice smo delali na majhnih lesenih statvah. Veliko smo se
pogovarjali - nismo pa bili preglasni. Ko je
sledila menjava, smo li na 3. delavnico - eko
kviz. Mentorica je razdelila listke s tevilkami.
Ko je poklicala tvojo tevilko, si moral odgovoriti na 2 vpraanji in postaviti odpadek, ki si
ga dobil, na stol s pravim napisom. Cel razred
si je skupno pridobil 96 to k. Nato smo imeli
15 minut za malico. Po kon ani malici je priel
vodi . e na za etku je dajal vtis, da bomo z
njim preiveli lep as. Sprehodili smo se po
muzeju. Ogledali smo si veliko re i, najbolj pa
se spomnim naga enih ivali, najbr zato, ker
jih je bilo najve . No, vodi nam je povedal, da
ni bila nobena ival v muzeju ubita za namen
razstave. Vodi nam je bil zelo ve , dokazal
nam je tudi, da ima zajec 16 nog! Za konec
smo si ogledali se stare avtomobile. Bilo je kar
prijetno. Izvedela sem, da so v eko kvizu 5. a
pridobili 98 to k, 5. c pa 92. Bravo mi! Vonja
nazaj proti oli je hitro minila in odpravili smo
se domov. Bil je lep dan - dan, ki ga bomo
najbr vsi ohranili v lepem spominu.
Nea Dolmovi , 5. b

Iz nadaljevanja tega zapisa je videti, da je bil
mesec februar nekaka vaba za tatove vseh vrst.
So vlomi posledica prevelike osebne porabe
tatinskih potronikov ali pa je vmes e kaj
drugega. Teki asi za poteno preivetje v
asu recesije, ki vedno huje pritiska na posameznike? Kje pa so potem moralne zavore v
ljudeh, da stopijo na pota kaznivih dejanj?
Lahko postavimo domnevo, da so pogoste
kraje meani vzrok enega in drugega. Pa takno
ravnanje posameznikov ne bi smelo biti merilo
za sploni preplah. Tudi doma e premoenje je
mogo e ustrezno zavarovati.

Vlomilcem se je posre il vlom v stanovanjsko hio v Komendi. Brez plena pa so ostali
poskusi vlomov v stanovanjske hie v ejah, v
Komendi, v gostinski lokal v Komendi in v
podjetje v IC v ejah. V Mostah pa se je nepridipravu posre il vlom v vozilo, kjer si je ob
tej priliki »postregel« z rezervnimi deli. Bodo
ustrezali njegovemu vozilu? Upam, da ga bodo
kriminalisti izsledili prej, preden bi utegnil
priti po e kak manjkajo i del.

Je e res, da je gorivo za avtomobile vedno

draje. Ni pa res, da do goriva ni mogo e priti
na poten na in. O tem niso prepri ani tatovi, ki
so si na bencinskih rpalkah v nai ob in kar
sedemkrat brez pla ila »postregli« z gorivom.
Lastnika pa so zamenjali: denarnica v gostinskem lokalu, prenosni ra unalnik v Mostah in
registrske tablice avtomobila v Komendi.

V tem mesecu je bil (izjemoma) kren samo
enkrat. V gostinskem lokalu so se stepli gostje,
kren je bil Zakon o porabi alkohola in prekora en obratovalni as. In to vse isto asno. Saj
bi kaj pokomentiral, pa se zavedam, da so kritelji verjetno isti ljudje in lokali, kot vedno
doslej. Pomagalo ne bi ni , pomagali pa bodo
ustrezni ukrepi pristojnih organov. Upajmo!
Kot obi ajno e nekaj opaanj in opozoril, ki
gotovo ne bodo odve . Samo e jih bodo razumeli in upotevali tisti, ki jim je namenjena.
Kako prijetno je bilo zapisati ob priliki pregleda opreme koles in mladih bodo ih kolesarjev,
ki ga vsako leto organizirajo SPV, Osnovna
ola Komenda ob sodelovanju Policijske postaje Kamnik. Skoraj ni bilo nepopolno opremljenega kolesa, vse modre glavice so bile
opremljene s predpisano elado, ki je sestavni
del opreme vsakega olarja, ki se poda v olo s
kolesom. Pa se dobri nauki in zakonski predpisi kaj hitro pozabijo. Veliko je olarjev, ki se
vozijo v olo, e ve pa v prostem asu, brez
elade. Kaj lahko se zgodi, da je prav neupora-

ba elade (z zakonom je to predpisano) vzrok
celo najhujih nesre mladih kolesarjev. Otroci
hitro pozabijo. Odrasli pa morda ne utijo potrebe, da bi svoje nadobudnee preverjali, kako
opremljeni se podajajo na cesto. Razmislimo:
je ve vredno mlado ivljenje ali resna pokodba ali nekaj pozornosti starev in ne previsok
stroek za kolesarsko elado.
Prihaja pomlad (pravzaprav je e skoraj tu),
ko bodo mladi kolesarji vsakodnevni udeleenci v prometu. Samo malo morda »te narjenja« doma je potrebno, da se bodo pravilno
zavarovali. ola jim daje veliko potrebnega
znanja s tega podro ja, tudi SPV je vedno pozoren. Urejene in ozna ene so varne poti v olo,
pa e velikokrat sre am otroke, ki pre kajo
cesto, kjer bi jih najmanj pri akoval; da ne
spotujejo rde e lu i na semaforjih. Tudi odsevniki velikokrat ostajajo v epih. Tam jih
voznik avtomobila al ne opazi. Kot ne opazi
peca brez odsevnika v temi ali megli.
Pa e nekaj je mote e na cesti. Blato, kamenje, gnoj ali e kaj hujega. Zakon o varnosti
cestnega prometa jasno opredeljuje, da je vsak
onesnaevalec cesti a dolan cesti e o istiti.
Tu so e gradbeniki, ki v asih vozijo razli ne
materiale od bogve kod s kolovoza naravnost
na cesto in nato veselo dalje.
Mobiteli? Saj nismo vsi poslovnei, ki jim
telefoniranje med vonjo daje zunanji videz
pomembnosti.
Tone Ogorevc

ra una stroek oddaje po veljavnem ceniku
Evropski statisti ni urad Eurostat je objavil
(spodaj).
podatke o ravnanju s komunalnimi odpadki
V Zbirnem centru lahko brezpla no oddate
v EU za leto 2009. Povpre na proizvodnja
naslednje odpadke; papir in lepenko vseh vrst in
komunalnih odpadkov na prebivalca EU je v
velikosti, vklju no z odpadno embalao iz papirletu 2009 znaala 513 kg; najmanj na ekem Spotovani ob ani Komende!
in Poljskem (316 kg) in najve na Danskem
Marca prehajamo na poletni urnik obrato- ja in lepenke; steklo vseh velikosti in oblik,
(833 kg). V Sloveniji je znaala 449 kg na vanja Zbirnega centra Suhadole. Zbirni center vklju no z odpadno embalao iz stekla; plastiko,
prebivalca. Odstranjevanje odpadkov je na bo od ponedeljka do petka odprt od 6. do 19. vklju no z odpadno embalao iz plastike ali seravni EU potekalo na ve razli nih na inov: 38 ure, v soboto pa od 8. do 13. ure. Za ob ane stavljenih materialov; odpadke iz kovin, vklju % jih je bilo odloenih na odlagali ih, 20 % Komende, ki so vklju eni v redni odvoz komu- no z odpadno embalao iz kovin; les, vklju no z
jih je bilo seganih, 24 % recikliranih in 18 % nalnih odpadkov, velja brezpla no oddajanje odpadno embalao iz lesa; obla ila in tekstil;
kompostiranih. V Sloveniji je na odlagali ih lo enih odpadkov v Zbirni center Suhadole. Za jedilno olje in ma obe; barve, rnila, lepila in
pristalo 62 % komunalnih odpadkov, segan je prevzem odpadkov primernih za kompostira- smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi; detergenbil 1 % odpadkov, 34 % jih je bilo recikliranih nje (listje, trava, zeleni vrtni odpad), izrablje- te, ki ne vsebujejo nevarnih snovi; vse baterije in
in 2 % kompostiranih. Slovenija je po koli ini nih avtomobilskih gum, bitumenskih meanic, akumulatorje razen svin evih baterij, nikeljrecikliranih komunalnih odpadkov skupaj z gradbenega materiala ter gradbenih in izola- kadmijevih baterij ter baterij, ki vsebujejo ivo
Dansko na tretjem mestu v EU, za Nem ijo, ki cijskih materialov, ki vsebujejo azbest, se ob- srebro; elektri no in elektronsko opremo, ki ne
vsebuje nevarnih snovi ter kosovne odpadke.
reciklira 48 % komunalnih odpadkov, ter BelUporabnike naih storitev javne
gijo in vedsko (v obeh 36 %).
gospodarske
slube ravnanja z odKer je veliko izvajalcev javnih go- Izrabljene avtomobilske gume do 17 col
0,2754 /kos
padki nadalje obve amo, da je v
spodarskih slub ravnanja z odpadki Izrabljene gume tovorna vozila
0,5008 /kos
0,0831 /kg
prihodnje potrebno, pri oddaji lo ev Sloveniji lani uvajalo lo ene siste- Odpadki primerni za kompostiranje  trava/listje
Odpadki primerni za kompostiranje  veje (v mletje)
0,0278 /kg
nih frakcij odpadkov ter kosovnih
me zbiranja na izvoru (sistem »od Bitumenske meanice, ki ne vsebujejo premogovega katrana
0,0084 /kg
0,0084 /kg
odpadkov iz gospodinjstev v Zbirni
vrat do vrat« za meano odpadno Beton
Opeka
0,0084 /kg
center Suhadole (CROS), poleg
embalao ter bioloko razgradljive Meanica betona, opeke, plo ic
0,0084 /kg
0,1670 /kg
osebne identikacije predloiti
kuhinjske odpadke), bodo rezultati za Izolacijski material, ki vsebuje azbest - neza iten
material, ki vsebuje azbest - za iten
0,1521 /kg
tudi zadnji odrezek ra una ali
leto 2010 e bolji. Problemati no pa Izolacijski
Gradbeni material, ki vsebuje azbest  neza iten
0,1578 /kg
ra un sam.
e naprej ostaja seiganje odpadkov. Gradbeni material, ki vsebuje azbest za iten
0,1429 /kg
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Prazen dom je in dvori e,
nae oko zaman te i e,
ni ve tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,
bole ina in samota sta pri nas.

Pride as, ko si izmu eno srce
eli le spati,
v sen ve ni potovati.

ZAHVALA
2. marca 2011 nas je v 98. letu starosti
za vedno zapustila naa draga mama,
babica, prababica in praprababica

ZAHVALA
ob smrti

Ob tekem in bole em slovesu se iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelavcem in vsem, ki ste jo spotovali in imeli radi, za soalja, besede tolabe, podarjene sve e, cvetje
in premstvo na pogrebu .
Naj vam naa Dani ostane v lepem in trajnem spominu !
Mo Rajko, h erki Damijana s Pavletom, Darja z Robertom, sin
Rajko-Boris z eno Tanjo, vnuki Alen, Ajda, Maa, Tjaa, Ane,
Domen, sestri Joi in Metoda z druinama in brat Miran

Iz srca hvala vsem sorodnikom, sosedom, va anom ter znancem za
izro ena ustna in pisna soalja, darovano cvetje, sve e, sv. mae in
spremstvo na njeni zadnji poti. Iskrena hvala gospodu upniku
Zdravku agarju za obisk prvih petkov in lepo opravljen pogrebni
obred. Hvala pevcem in pogrebni slubi.
Ljuba mama,
vsa tvoja ljubezen ostaja v naih srcih.
Vsi njeni

en ur, Kamnik, Komenda, februar 2011

Srce tvoje je zastalo,
zvon v slovo ti je zapel,
misel nate bo ostala,
spomin za vedno bo ivel.

Marija Kepic, rojena 6. 4. 1913, Moste 91, stara 97 let
Marija Jerman, rojena 1. 6. 1928, Moste 10, stara 82 let

ZAHVALA
V 79. letu nas je mnogo prezgodaj zapustila naa zlata mama, stara mama,
sestra, svakinja in ta a

Ob njenem odhodu v ve nost se zahvaljujemo sosedom, sorodnikom,
va anom in sodelavcem za izre ena soalja, darove ro, sve in
cvetja.
Zahvala tudi gospodu p. Petru za darovano mao na pogrebni slovesnosti, pevcem Zupan za udovite pesmi, pogrebnikom Jeri ter
nenazadnje tudi vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Iz srca hvala vsem, ki ste jo spotovali in imeli radi. V spominu jo
bomo hranili kot marljivo mravljico s tremi pari rok. S prvimi skrbi
za druino, z drugimi opravlja kme ka dela in s tretjimi slui Bogu,
ki je vir ivljenja.
Vsi njeni.

Urednitvo Aplence

asopis Aplenca  Glasilo ob ine Komenda je naslednik asopisov Aplenca, ki je prvi izel 10. januarja 1992 in Glasila ob ine Komenda, ki je za el izhajati po ustanovitvi Ob ine
Komenda. Skupaj sta izhajala do konca leta 2006. Od 25. januarja 2007 pa je asopis Aplenca-Glasilo ob ine Komenda vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo pod zaporedno
tevilko 1135.
Aplenca-Glasilo ob ine Komenda izdaja Ob ina Komenda, Zaj eva 23, 1218 Komenda
Odgovorni urednik Aplence-Glasila ob ine Komenda: Andrej alar
Telefon: odg. urednik: GSM 031 638 699, e-mail: urednistvo.gok@komenda.si
Uredniki odbor: Marjan nidar(VEM), Botjan Perin(SD), Anton Poga ar (N.Si), Marija pehonja (LNO), Katja Tabernik (TRN), Damir Salajko (SDS) in Vesna ivadinov tebe
(LDS). lani urednitva: Viktorija Drolec, Vera Kepic, Tone Ogorevc, Joe Pavli , Katarina Pavlini , Tanja Sunik, dr. Marko erovnik, Katja Tabernik... Priprava za tisk in tisk:
BOLD. Naklada: 1880 izvodov. Izhaja enkrat mese no, vsa gospodinjstva v ob ini pa ga dobijo brezpla no.

Aplenca na spletu:
www.komenda.si

Aplenca-Glasilo ob ine Komenda, Leto 20, tevilka 4 bo izla bo izla
pred prazniki 22. aprila 2011. Gradivo za objavo, tudi estitke in oglase,
oddajte do etrtka, 7. aprila 2011

Oglase, zahvale do 8. aprila oddajte na zgo enki (CD) v
tajnitvu na ob ini, ali poljite po E-poti na naslov: urednistvo.
gok@komenda.si. Informacije tudi na GSM 031-638-699

Ansambel Slovenski muzikantje je med tistimi najstarejimi slovenskimi narodnimi ansambli, ki so s Slavkom Avsenikom, Alpskim kvintetom, Francem
Miheli em in e nekaterimi »orali ledino« v prepoznavnosti slovenske narodno zabavne glasbe v tujini. Njim velja zasluga, da smo Slovenci »izvozili«
danes po vsem svetu poznan in nadvse priljubljen glasbeni anr.
Ko smo v urednitvu Aplence izvedeli, da bo eden od pionirjev  ansambel Slovenski muzikantje svoj 45-letni jubilej ustvarjanja in nastopov
na tem podro ju proslavil v Komendi, smo bili e posebno veseli. Primo
Kosec (na sliki prvi z leve), sicer Mengan (bil je tudi kapelnik Mengeke
godbe), nam je povedal, da bo ansambel ob tevilnih drugih v Komendi
nastopil tudi s Klapo Mali grad in s Slovenskim oktetom s posebej za ta
ve er nastalima skladbama. Obeta se torej glasbeno bogat in vesel ve er.
Zato smo tudi v urednitvu Aplence skupaj s prirediteljem (Sre o
Korbar) poskrbeli za majhno presene enje. Vabimo vas na prireditev
k mizi prireditelja in Aplence. Izrebali bomo tirikrat po dve vstopnici. Prijave sprejemamo na naslov: Urednitvo Aplence, Zaj eva
23, 1218 Komenda ali na tel.: 031 638 699 do vklju no 30. marca do
12. ure. Pisno ali po telefonu sporo ite ime, priimek, naslov in pripiite - Slovenski muzikantje ter va telefon.

PODATKE za objave v NAPOVEDNIKU v Aplenci sporo ajte na Email: urednistvo.gok@komenda.si ali na GSM 031 638 699 do datuma, ki
je objavljen v Kolofonu o oddaji lankov, zahval, estitk za Aplenco.
OBVESTILA za uvrstitev v objavo JUMBO PLAKATOV sporoajte na urednistvo.gok@kolmenda.si ali GSM 031 638 699 do sredine
meseca za objavo na plakatnih mestih (Komenda, Moste) v ob ini v
naslednjem mesecu.
Sejem  Spomladanski sejem kmetijske, gozdarske in gradbene mehanizacije od 25. do 27. marca, vsak dan do 18. ure. - 26. in 27. marca
razstava ivine.
Zate, draga mati  Dramska skupina Kri organizira v petek, 25.
marca, ob 19. uri v Domu krajanov na Kriu prireditev ob materinskem dnevu.
Odbojkarska liga - 10. krog EL-TT odbojkarske lige 2010/2011, ki ga
organizira Drutvo prijateljev porta, bo v soboto, 26. marca, ob 14. uri
v portni dvorani v Komendi.
Jubilej Slovenskih muzikantov - Ansambel SLOVENSKI MUZIKANTJE bo v soboto, 2. aprila, ob 20. uri na koncertu s prijateljskimi
ansambli v portni dvorani v Komendi proslavljal 45 let nastopanja
s svojimi in poznanimi doma imi viami.
Predstavitev Magdalene Gornik  Ustanova Petra Pavla Glavarja bo v
Glavarjevi bolnici 2. aprila ob 20. uri predstavila najve jo slovensko
mistkinjo 19. stoletja Magdaleno Gornik. Vabljeni.
Pokal Komende  Dravno prvenstvo v orientacijskem teku na ultra
dolgi progi organizira Orientacijski klub Komenda v nedeljo, 3. aprila,
od 10. do 15. ure s starti pri Planinskem domu v Komendi.

Pohod na sv. Miklava  Sekcija za pohodnitvo DU Komenda organizira 9. aprila pohod na sv. Miklava. Odhod izpred ob 8.30 iz Most pri
Kralju.
Odbojkarska liga - 11. krog EL-TT odbojkarske lige 2010/2011, ki ga
organizira Drutvo prijateljev porta, bo v soboto, 9. aprila, ob 14. uri v
portni dvorani v Komendi.
Spominski park v Kamniki Bistrici  Pohod organizira sekcija pohodnikov DU Komenda 16. aprila. Odhod ob 8.30 iz Most pri Kralju.
Predavanje KO RK Moste  Krajevna organizacija RK Moste vabi v
petek, 15. aprila, ob 17. uri na predavanje in prikaz sprostitvenih vaj.
Predavanje in prikaz v O Moste bo imela vija medicinska sestra Petra
Papuga.
O istimo svoj kraj - Vsakoletna istilna akcija bo 16. aprila. Za etek
ob 8. uri. Organizator Turisti no drutvo Komenda v sodelovanju s
krajevnim odborom O istimo Slovenijo 2010.
FINALE Odbojkarske lige  Finale EL-TT odbojkarske lige 2010/2011,
ki ga organizira Drutvo prijateljev porta, bo v soboto, 16. aprila, ob
11. uri v portni dvorani v Komendi.
Meddrutveno sre anje pri Mlin kih  Organizirata ga 30. aprila
Sekcija pohodnikov in Kolesarska DU Komenda. Odhod ob 8.30 izpred
cerkve v Suhadolah.
Tridnevni izlet - Izletnika sekcija pripravlja od 4. do 6. maja tridnevni avtobusni izlet: Bodensko jezero  otok Mainau (otok ro)  Renski slapovi. Prijave zbira vodja izletov Marija pehonja do zapolnitve
sedeev na avtobusu. Pohitite!
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Obveš amo vse lastnike traktorjev in traktorskih priklopnikov, da bomo tudi v
letošnjem letu organizirali tehni ne preglede za omenjena vozila in sicer po
naslednjem razporedu:

V SREDO

V KOMENDI

20. april 2011

pri Kmetijski trgovini

V

V PODGORJU

ETRTEK

21. april 2011

od 14.00 do 17.00

od 7.00 do 19.00

na tehni nem centru

Za ZAMUDNIKE je možnost opraviti tehni ni pregled traktorja tudi vsak dan od 7.00 do
19.00 ure, v soboto pa od 7.00 do 12.00 ure na tehni nem centru CI & CA d.o.o.,Kamnik, v
Podgorju, 1241 KAMNIK.
NA NAŠEM TEHNI NEM
CENTRU
OPRAVLJAMO TUDI

CENITEV ŠKODE
POŠKODOVANIH VOZIL

KER JE BREZHIBNO VOZILO VARNO VOZILO, VAS PRI AKUJEMO!!!

TEHNI NI PREGLEDI
CI&CA d.o.o.,Kamnik
Podgorje 83/a, 1241 Kamnik
Tel.: 01 83 12 479
01 83 95 222
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Preivite druga en vikend v Termah
Snovik - dve osebi za dve no i samo 156
EUR. Ve o njihovi ponudbi si preberite na
www.terme-snovik.si.

Terme Snovik  Kamnik, d.o.o.
Snovik 7 , 1219 Laze v Tuhinju
Terme Snovik so najvije lee e terme v Slovenije in se nahajajo le 9 km od Kamnika v
vasi Snovik.

So prve eko terme v Sloveniji z mednarodno
oznako EKO Label za dosledno in odgovorno
ravnanje z okoljem. Poznani so po bogatih
sampostrenih EKO zajtrkih.
V januarju 2011 so praznovale 9. obletnico
obstoja.
Njihova termalna voda je bila leta 2006 priznana za naravno zdravilno sredstvo ter se
priporo a za lajanje teav z obolenji hrbtenice, osteoporoze in revmatizma.
Imajo 74 apartmajev za 4 osebe in 30 dvoposteljnih sob, masani studio, svet saven in
restavracijo Poto ka.
Ob anom KOMENDE nudijo 15-odstotni
popust pri nakupu prenosljivih vstopnic za
30 dvournih kopanj.

1. nagrada: 1x celodnevna vstopnica za termalne bazene Termah Snovik
2. nagrada: 1x 2h vstopnica za termalne bazene
Term Snovik
3. nagrada: majica Term Snovik
Reeno krianko (lahko napiete tudi samo REITEV GESLA) poljite na naslov:
Urednitvo Aplence, Zaj eva 23, 1218 Komenda DO VKLJU NO 7. APRILA. Na
kuverto napiite: ime, priimek, naslov in pripiite Nagradna krianka.
Nagrajenci krianke Dimnikarstvo Dovr-

tel d.o.o., Koroka cesta 45, 4000 Kranj v
Aplenci, Glasilu ob ine Komenda, tevilka
2-2011
1. nagrada  i enje, pregled dimnika z izto nico in meritve dimnih plinov  NEA
DOLMOVI , NASOV E 1, 1218 KOMENDA
2. nagrada  i enje in pregled dimnika z izto nico  STANE STELE, GORA PRI KOMENDI 1 C, 1218 KOMENDA
3. nagrada  i enje dimnika z izto nico 
SARA VERHOVNIK, ZAJ EVA CESTA
27, 1218 KOMENDA
estitamo! Nagrade lahko uveljavijo nagrajenci na podlagi tega potrdila in osebnega dokumenta pri DIMNIKARSTVO DOVRTEL
d.o.o., KOROKA CESTA 45, 4000
KRANJ

RA UNOVODSKE STORITVE
za družbe, s.p. in društva

PRVI MESEC BREZPLA NO
MIBOS d.o.o.

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

Ljubljanska 3c, Kamnik
01/839-47-97
brezpla na dostava po vsej Sloveniji
akcija velja do 15.04.2011 oz. do razprodaje zalog

15,99€

8,99€

15,99€
199,99€

9,99€
SAMO 5€

SAMO 5€
SAMO 5€

