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Dva dogodka, ob vseh drugih, ki jih v maju in juniju doslej ni bilo
malo, sta e posebno simbolizirala bogato pestrost dogajanj v ob ini
Komenda. In ko se spominjamo dogodkov izpred dvajset let, ki smo jih
simboli no postavili tudi ob prazni nem spominu na naslovnico dananje tevilke Aplence, nas za trenutek v sedanji realnosti obda misel,
kako bogata je letonja estitka z vsemi dogajanji, ki jih ta trenutek
premore Komenda z imenom Ob ina.
Na vrh simbolike praznika, sta, kot da sta nekako oven ana z vsemi
tevilnimi prireditvami zadnjih tednov, stopila Valeta in prikaz znanja in
dela maoret oziroma Twirling kluba S palico do sonca.
Praznik devetoolcev je etev podpore in skrbi starev ter ole in
u iteljev, da so prili do prvega ivljenjskega cilja. S palico do sonca
pa je pravo Sonce znanja, veselja, tevilne, nevidne druinske podpore
ob trdem mentorskem delu vseh v veliki ekipi.
Predstavitev in zaklju na nastopa prvih in drugih v portni dvorani v
Komendi sta vesel, sve an predah v za eto poletje pred novim jesenskim
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Devetoolci  Ob pozdravu ravnateljice Mire Rek, direktorice ob inske uprave Majde Ravnikar, jih je nagovoril in jim estital tudi upan
Toma Drolec. Ob inske nagrade pa so dobili Lara Kos, David
Osolnik, Klara Novak, Matic Ani in Lara Kova .
Maorete  Njihov program celoletnega dela, ki so ga kronale z rezultatom podprvakinj na dravnem prvenstvu in z jesenskim nastopom na evropskem prvenstvu, je bil prava paa za o i in duo; in
velika estitka starem za njihovo podporo.
delovnim nadaljevanjem. Naj
bo zato ta trenutek slovesen
predah tudi Praznik prehojene
samostojne poti; kajti: Jutri
nas aka nov dan.
Andrej alar

Pogled na veliko dvigalo v Komendi e nekaj
asa ugiba, ali se dvigalo premika, ali ne. Nazadnje obvelja trdno prepri anje, da se dvigalo
premika. Premika pa se v smeri, kot pa zapiha
sunek vetra.
Kako komentira to neobi ajno gibanje
dvigala, smo najprej vpraali upana.
»Pravzaprav je vse skupaj precej stresno.
Doslej smo bili vajeni, da so dela povsod potekala bolj ali manj teko e in bila tako tudi konana. Sedaj pa se zatika.
Kar zadeva vpraanje o dvigalu, je res, da ga
premika veter. Vendar naj najprej povem, da je
trenutno v ob ini in za ob ino najbolj pomembna gradnja in izgradnja medgeneracijskega sredi a. Brez pospeenega za etka te
gradnje bodo posledice zelo, zelo neprijetne.«
Lahko malo bolj pojasnite?
»O tem projektu in gradnji, o vsebini, je bilo
e veliko govora in napisanega. Tudi to, da
mora biti medgeneracijsko sredi e zgrajeno
do konca poletja prihodnje leto. Recimo, da za
hip pozabimo, da so nai stareji ob ani v domovih po Sloveniji, da naj bi se zdravniki preselili iz sedanjih v bolje prostore, da se drutva,
ki so soustanovitelji zavoda, ne bi prihodnje
leto na jesen preselila iz sedanjih v nove prostore. Ne moremo pa spregledati tirih oddelkov v medgeneracijskem sredi u za varstvo
najmlajih. e jih prihodnje leto ob za etku
novega olskega leta ne bo, bo blizu 100 (sto)
mal kov v ob ini ostalo brez varstva.«
Kaj se pravzaprav dogaja, ali bolje, se ne
dogaja?
»Vsa dosedanja politika glede varstva predolskih otrok in vzgoje otrok v ob ini je temeljila na izgradnji prizidka k oli v Mostah, na
gradnji tirih oddelkov v medgeneracijskem
sredi u in kasneje na izgradnji centralnega
vrtca. Mislim, da bi se gradnja slednjega lahko

pri ela leta 2013 in bila kon ana, otroci pa v
vrtcu, leta 2014. Je pa ta program odvisen od
vodno varstvenih soglasij in izgradnje vodnega
zadrevalnika pred poplavami na Tunjici. S
tem v zvezi naj zato e enkrat poudarim, da vsi
tisti, ki govorijo, naj takoj pri nemo z gradnjo
centralnega vrtca, ali no ejo sliati za te zapreke, ali pa res niso dovolj pou eni.
Reitev je ta trenutek le v medgeneracijskem
sredi u in tirih oddelkih za blizu 100 otrok v
njem. Po zadnjem sestanku s SDS in SLS (s
svetniki oziroma vodji) upam, da sem jih prepri al in se ne bo zgodilo, da gradnje ne bo;

eprav je bilo sliati o itke na ra un pripravljenega programa nanciranja.
Vendar tudi tistim, ki ne podpirajo gradnje,
smo e nekajkrat obrazloili in predstavili vse
izra une skupaj z Graditeljem iz Kamnika. A
na ob inskem svetu predstavljeni nan ni nart gradnje ni dobil ve inske podpore. Zato bo
e takole bom rekel: etudi, recimo, njihovi
pomisleki veljajo, bodo nenazadnje v domu
komendske organizacije, zdravniki, stanovalci
v oskrbovanih stanovanjih, stareji, otroci v
varstvu. Skratka, vse bo namenjeno naim obanom in ez 15 let (po vrnitvi posojila) bo

Tudi letonjo jesen smo pripravili dovolj
praznih mest za varstvo najmlajih.
V prizidku v Mostah bomo dobili tudi
dva nova prostora za vrtec.
V ob ini smo za eli s 7 oddelki vrtca,
danes jih je ve kot 2 krat ve .
Zadnja leta pa smo tudi prav v vrhu rodnosti na 1000 prebivalcev v Sloveniji.
Nedvomno tudi zato, ker uspevamo zagotavljati varstvo. Kaj lahko pa se nam zgodi,
da ga naslednje leto bomo mogli, e ta trenutek ne za nemo z izgradnjo.
Torej za blizu 100 otrok gre.
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ne iniciative pa so po tem e
dvakrat prepri ale, da sem
si premislil. Danes mi je zelo
al. Popustili smo in razdrli
smo pogodbo za kanalizacijo, pred tirimi leti pa opustili sortirnico oziroma
MBO. Danes vidimo, kolikne so izgube in o njih raje
ne razmiljam.
Sem pa zato tokrat prosil
vse predstavnike SDS in
SLS, naj ne onemogo ajo
programa ob ine, ob inske
uprave in pustijo zavodu, da

dom brez obremenitev in v 100-odstotni lasti.
In nenazadnje se ob tem tudi spraujem, kje je
boter, ki bi vse naredil in podaril ob ini, etudi
le-ta pri tem ne bi ni sodelovala?«
Se torej kae izkunja ve , kakrnih je e
bilo nekaj?
»Pa se res vse pogosteje spomnim, kako sem
moral pred 13 leti po KS dneve, tedne, mesece
in mesece prepri evati, kako prav in nujno je,
da gremo v svojo ob ino. Takrat sem imel na
za etku 99 % ljudi proti mojemu predlogu. Ni
bilo lahko. Tudi takrat so me spraevali po izra unih. Smeno, le kako naj bi jih imel. Civil-

Prav gotovo vse ob ane najbolj zanima, kako
to, da gradbi e, kjer naj bi e sredi naslednjega leta stalo sodobno medgeneracijsko
sredi e, sameva.
Vse tako zgleda, da vzduje, ki ga je utiti na dravnem politi nem parketu, vpliva
tudi na razmiljanja in delovanja nekaterih
naih ob ank in ob anov, na odlo itve in
dejanja nekaterih naih svetnic in svetnikov,
ki bi eleli tik pred zdajci spreminjati projekt
po vsebinski plati in tudi arhitekturno. In to
navzlic temu, da le-ta ni od v eraj in da je
bil vseskozi transparenten, kdorkoli je elel,
je dobil na vpogled projekte in e dodatno
razlago. Vendar roko na srce, zanimanja
skoraj ni bilo, z izjemo nekaterih posameznic.
Tudi na lanskih junijskih zborih ob anov
so le ti imeli monost, da povpraajo kar jih
skrbi, oziroma zanima glede gradnje, pa spet
ni bilo posebnega zanimanja. Razen na Kriu
in v Komendi par vpraanj glede na ina nanciranja. Iz tega bi lovek sklepal, da je
ve insko mnenje naklonjeno projektu in da
zaupa tistim, ki so odgovorni zanj. Naj spomnim tudi, ko smo leta 2008 akali na koncesijo za institucionalno varstvo starih ljudi v
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imenu) lahko prosim za zaupanje, in upam, da
vse skupaj ni le politika, ki se je iz drave preselila tudi v vasi.
elim si, da ko to berete, bo gradbi e e
oivelo in s tem presekalo negotovost, ki je
zadnje pol leta krojila nao usodo in po utje.«
Kaj pa veter in erjav?
»Prilo je do ustavitve nanciranja zaradi
dolo enih razmerij med investitorjem, gradbincem in banko. Potrebna so usklajevanja in
dokler ji ne bo, Tehnik no e nadaljevati z deli.
Sem pa prepri an, da se bodo dela nadaljevala
o emer bom lahko tudi ve rekel v naslednji
Aplenci oziroma na seji ob inskega sveta.«
Andrej alar

se zgradi ta dom. Ne
pozabimo vendar, da
so ljudje, ki so se do
danes e izkazali in
ki so prepri ani v ta
projekt, e prepri ali
vse svetnike v prejnjih ob inskih svetih, da so do danes
100-odstotno podpirali ta projekt in ta
program. Mislim, da
zato (v njihovem

domu za stare ljudi, smo le-to po vsej verjetnosti uspeno dobili tudi s pomo jo Nove Slovenije in SDS. Ravno v tistem obdobju smo takratnim SDS poslancem dravnega zbora RS
predstavili na projekt medgeneracijskega sredi a, nad katerim so bili prav vsi navdueni in
za katerega so nam obljubili vso podporo.
Mislim, da bi bilo zato dobro, da druno
osveimo kronologijo razvijanja in nastajanja
medgeneracijskega sredi a s sprehodom po
sprejetih sklepih ob inskega sveta ob ine Komenda: na 34. seji 28. 9. 2006 je bil sprejet
sklep, naj OS Okomenda sprejme razvojni
program skrbi za kakovostno staranje in soitje
med generacijami v ob ini Komenda za obdobje 2006-2015, kjer se zadnja 9. to ka programa glasi: »Na temelju rezultatov raziskave o
ivljenju in potrebah tretje generacije v ob ini
ter sodobnih reitev pri nas in v svetu ustanoviti ob inski medgeneracijski center, ki bo obsegal sodobni dom za stare ljudi v obliki gospodinjskih skupin, tevilne dnevne programe
(zlasti socialno oskrbo na domu, dostavo hrane
na dom, dnevno varstvo, razli ne prostovoljske
programe za medgeneracijsko povezovanje in
aktivno ivljenje tretje generacije) ter varovana
stanovanja. Krajevni medgeneracijski center

bo izvajalec in povezovalec vseh javnih pobud na podro ju skrbi za kakovostno staranje
in solidarno soitje med generacijami.«
4. seja, 21. 12. 2006 OS Komenda sprejme
informacijo o nadaljnjih aktivnostih pri izvedbi projekta »Ob inska mrea medgeneracijskih programov za kakovostno starost in
soitje generacij.«
25. seja 18. 6. 2009 Sklep: Ob inski svet
Ob ine Komenda se seznani s projektno dokumentacijo (vizualna predstavitev) in jo
potrdi. Ob inski svet OK potrdi razpis do
pogodbe za Medgeneracijsko sredi e Komenda.
Vem, nismo v najboljih asih. Le-ta zahtevajo preudarne in gospodarne odlo itve. Toda
ali je odlo itev, da opustimo izgradnjo medgeneracijskega sredi a in za nemo z ne em
novim, na primer klasi nim domom za 150
do 200 ljudi, kot je sliati govorice posameznikov. e zanemarimo ves denar, as, energijo za razvoj sodobnega inovativnega sredi a in se osredoto imo samo na izdelavo
novih projektov, soglasij, dovoljenj. Potrebovali bi verjetno najmanj tri leta, da o denarju
ne govorimo.

Motnja hotenja  kot hotenje razumemo
na »normalen« dnevni ritem. e je to hotenje moteno, se zgodi, da vsakodnevne
stvari le s teavo opravljamo. (npr. gospa,
ki ivi v svojem stanovanju, zjutraj nima
energije, ne da se ji vstati, e ji pa to vendarle uspe, pa skoraj nima ve mo i, da bi
pospravila stanovanje ali la nakupovat)
Difuzni strahovi  so strahovi, ki ne poznajo ne vzroka ne razloga. Ta strah »pred
ni emer« je strah, ki ga je teko zdraviti,
ker ne nudi izhodi a. (npr. gospoda je
strah, ko je v stanovanju, ko gre v trgovino,
ko je sam, pa tudi, ko dobi obisk)
Nezainteresiranost  skoraj vsak lovek
ima dolo ene konji ke ali stvari, ki jih rad
po enja. Nekateri radi gledajo televizijo,
drugi berejo asopise, tretji so strastni zbiratelji ali portniki. Zdaj za to ni ve interesa. (npr. gospod je bil navduen ribi ,
poleg tega je rad plesal, zdaj pa nikamor
ve no e, njegovi konji ki ga ne zanimajo
ve )
Motnje koncentracije  vsak pogovor,
vsak lm, mnoga vsakodnevna opravila
zahtevajo nao koncentracijo in odzivanje.
Pri motnjah koncentracije lahko tudi stvari,
ki smo jih prej delali »avtomati no«, ne
zmoremo ve . (npr. gospa je rada igrala
ah, pogosto je bila nepremagljiva, zdaj pa
izgublja e najenostavneje igre, ker se ne
more ve koncentrirati)
Ob utek preobremenjenosti  ko za
nekoga stvari, ki so bile prej samoumevne,
zdaj predstavljajo veliko oviro, ki jo je
teko premagati. (npr. gospa je bila zelo
dobra gospodinja in kuharica, zdaj pa se
uti preobremenjeno e samo ob misli, da
bi si morala pripraviti zajtrk)
Depresivnost  ki ni manifestna depresija
(depresije imajo ve inoma nek vzrok ali
razlog), temve se kae v vsakodnevnih
stvareh. (npr. gospod nima volje do ivljenja, ne razveseli se ve vnu kov, ne ro na
vrtu, ki so mu bile prej v ponos, zanemarja
gospodinjstvo in sebe)
Apatija  kot popolna ravnodunost.
Oseba se skorajda ne odzove, e jo nagovorimo. Telesna zanemarjenost v takih situacijah ni redka, ker se oseba ne umiva, se
ne preobla i, ipd. Apati ne osebe se ne
odzivajo in nimajo lastne pobude.
Hitra utrudljivost  je zelo individualen
pojem. Vsak lovek ima svoje lastne meje.
O hitri utrudljivosti govorimo takrat, e
nekdo ne more ve dosegati svojih meja.
(npr. gospod je zelo rad kosil travo za hio,
vedno mu je uspelo v enem kosu; zdaj
kve jemu e pripelje kosilnico iz garae,
potem pa je tako utrujen, da o konji trave
ne razmilja ve )

Tipi ni simptomi napredovalne demence
demence so:
Motnje spomina 
lovek pozablja dolo ene stvari, ki so se zgodile pred kratkim. (npr.
gospa je imela vse popoldne obiske, takoj, ko
so odli, se je sosedi
potoila, da je nikoli
nih e ne obi e)
Teave pri prepoznavanju in razumevanju
 gre preteno za probleme v komunikaciji.
Dementen lovek ne
prepozna ve besed kot
takih, smisla besede ne
dojame in se ne more ve odzivati. Napa no presoja situacije, zamenjuje ljudi, ne
more ve zbrano brati asopisa, spremljati
televizijskih poro il, pogovorov s svojci,...
(npr. gospa je v domu za stare ljudi vedno
zlagala brisa e, med zlaganjem ne ve ve ,
kaj naj po ne z njimi)
Motnja govora  prizadeta oseba opazi,
da ne najde besed in stavkov ne more dokon ati. Pogosto ljudje, ki imajo take probleme, zelo malo govorijo, uporabljajo
enozlone besede ali pa sploh ne govorijo.
Motena orientacija v asu in prostoru
 za nas je samoumevno, da se znamo orientirati v asu in prostoru. Dogaja pa se
nam, da npr. na dopustu radi pozabimo na
datum in dan v tednu. Pri ljudeh z moteno
orientacijo v asu in prostoru se to dogaja
vsak dan. Ne vedo kje so, zakaj so tam,
kjer so, ne vedo ali je dan ali no , pomlad
ali zima.
Pomanjkanje motivacije za vodenje
gospodinjstva  pri tem ne gre samo za
pomanjkanje motivacije, ampak tudi za
odsotnost vedenja o obliki in na inu dela.
Kaj pa naj z metlo? emu slui vedro?
Zanemarjanje telesne nege  »Sem se
e umila, si o istila zobe, se oblekla?«
Odgovor na to vpraanje ni ve mogo .
Prizadeta oseba tega ne ve in kar je e bolj
alostno, teh pojmov sploh ne razume
ve .
Razdraljivost  pogosto se pojavi takrat, ko prizadeto osebo popravljamo.
Globoko v sebi namre ve, da so bila njena
dejanja in besede nezadovoljivi, vendar si
tega no e priznati. Ob asno se odzove z
agresijo.
Moteno socialno vedenje  ljudje z napredovalno demenco se zelo umaknejo
vase. Tako neko druaben lovek postane
samotar. Ni ve zmoen vzajemnega daja-

nja in jemanja. e, kdo e kaj ho e od
starega dementnega loveka.
Negotovost pri hoji  s staranjem se pojavijo telesni primanjkljaji. Ob asno se
pojavlja omoti nost. Skupek prej omenjenih komponent, moteno socialno vedenje,
moten odnos do asa in prostora ter somatske bolezni prispevajo k negotovi hoji:
kam naj grem? Kaj me aka tam? Ali je to,
kar po enjam, pravilno?
Nesamostojnost  je posledica mnogih
prej natetih dejavnikov. Drugi nekaj delajo za starega loveka in ne skupaj z njim,
kar vodi v popolno odvisnost, v nesamostojnost. (Hulsen, 2007)
Ko demenca napreduje, ivi lovek v svojem
svetu, v asih je sre en, v asih alosten. Besen
in agresiven pogosto postane ele takrat, ko se
ne uti razumljenega, ko za nemo popravljati
njegove navidezne napake in dejanja, ki so za
nas nerazumljiva. Stari ljudje z demenco niso
otroci, ki bi jih morali vzgajati!
Kako bi skupaj s lovekom, obolelim za demenco, nali neko obliko komunikacije, da ga
ne bi pustili samega na tej poti? Pri tem ni v
ospredju telesna nega, ki je seveda pomembna,
ampak vpraanje, kako dementnemu loveku
zagotoviti ivljenje, ki mu ohranja dostojanstvo, ne da bi ga vedno znova opominjali na
njegove primanjkljaje.
To bomo storili zagotovo tako, da bomo pozorni in znali prepoznati simptome zgodnje
demence, jih ne zanemarili, kar bo nam in naim dementnim svojcem izboljalo kvaliteto
ivljenja. Z razumevanjem in sprejemanjem
bolezni, brez o itkov, jeze in nenehne slabe
volje.
Zelo priporo am knjigo, avtorice Astrid van
Hulsen: Zid molka  oblike dela z osebami z
demenco na primeru validacije in drugih novih
teorij.
Mojca raj, koordinatorka pomo i na domu
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predstavili ljudske plese in kulinariko svoje
drave. Zadnji dan smo namenili tekmi »prijateljskih tafet«. Tu so ekipo sestavljali po trije
tekmovalci, vsak iz druge drave. V skladu z
orientacijsko navado smo si po koncu tekmovanja zamenjali drese; slovenski so bili zelo
zaeleni.
Italija je bila krasna izkunja. Za tekmovalce
in za trenerje. Takna, da bomo vsi udeleenci
z velikim motivom zagrizli v delo, da se ez
dve leti uvrstimo na Svetovno olsko prvenstvo
na Portugalskem.
Nejc Zorman

Na 14. Svetovnem olskem prvenstvu v orientacijskem teku, ki ga je od 21. do 27. maja gostil
italijanski Trentino, smo Slovenci pustili viden
pe at. Opaeni smo bili zaradi tevilne delegacije, saj smo tekmovali v vseh kategorijah,
glasno navijali in dosegli tudi zelo dobre rezultate.
V mo ni konkurenci (nastopilo je prek 500
tekmovalcev iz 24 drav) francoskih, ekih,

predvsem pa skandinavskih portnikov smo
Slovenci pokazali ve , kot smo vajeni iz preteklih tekmovanj na takni ravni.
Glavnina naih je zasedla mesto okrog polovice uvr enih, e ne vije. To velja tudi za
komendske tekmovalce. Monika Ravnikar je
bila pri osnovnoolcih med boljimi slovenskimi predstavniki, dobro se je odrezal tudi iga
Kotnik, Nejc Smolej bil uspeen med srednjeolci. Z odli nim tekom in 4. mestom med
osnovnoolci je presenetil Patrik elik iz Cerknega. Slovenci smo dosegli e 4 zelo visoke
uvrstitve; med prvih 15 udeleencev.
Ker orientacija ni port, ki vse stavi samo na
tekmovanje, ampak vklju uje tudi druenje in
spoznavanje novih ljudi in tujih krajev, smo
portniki in njihovi spremljevalci as v Dolomitih porabili e za ogled nacionalnega parka
Paneveggio Pale di San Martino in vzpon na
goro Rosetta. Na mednarodnem ve eru smo

Komendski orientacijsti smo v prvi polovici
letonjega leta nanizali kopico dobrih rezultatov, Orientacijski klub Komenda pa je
trenutno tretji najbolj uspeen slovenski
orientacijski klub.
V enski lanski kategoriji sta teko premagljivi Flerinova in Drevenkova, pri dekletih gre odli no Moniki Ravnikar, ki je
svojo kvaliteto potrdila tudi na Svetovnem
olskem prvenstvu. Fantje ne zaostajajo;
lanska ekipa je v tafetnem teku osvojila
naslov dravnega prvaka, tudi uvrstitev
med najbolje tri med posamezniki ne primanjkuje v nobeni starostni kategoriji.
Pred jesenskim nadaljevanjem sezone
nas aka e soorganizacija najbolj obiskanega slovenskega orientacijskega tekmovanja Orienteering Online pokala, ki se ga
udelei prek 1000 doma ih, predvsem pa
tujih portnikov. Avgustu se bo Mojca Flerin udeleila Svetovnega prvenstva v Franciji, mladinci pa orientacijskega Silva
kampa na ekem.

V okviru tretjega letonjega sre anja upanov
Razvojnega partnerstva sredi a Slovenije, ki
je 20. maja potekalo na Bogenperku, je bila
sprejeta Strategija razvoja in trenja turizma
Srca Slovenije kot turisti ne destinacije 2011
 2018. Pri pripravi strategije je aktivno sodelovalo 10 ob in, sicer pa dokument vklju uje
16 ob in na obmo ju Srce Slovenije: Dol pri
Ljubljani, Domale, Hrastnik, Ivan na Gorica,
Kamnik, Komenda, Litija, Lukovica, Menge,
Morav e, Rade e, entrupert, martno pri Litiji, Trbovlje, Trzin in Zagorje ob Savi.
V strategiji so bili iz sedmih podvizij (temelj
vseh je seveda turisti na prepoznavnost tako
za doma e kot tuje goste) osnovani cilji (poveana doba bivanja, oblikovanje programov po
ciljnih skupinah, pove anje zasedenosti turisti nih zmogljivosti), iz teh ciljev pa sledijo
prioritete: povezovanje (organiziranost na po-

dro ju turizma), razvoj ponudbe (zelena ponudba), razvoj trajnostnega turizma (25 odstotno pove anje potronje), trenje (pod skupno
znamko Srce Slovenije) in krovna znamka
oziroma ve anje prepoznavnosti. Celoten dokument je dosegljiv na spletni strani Centra za
razvoj Litja (www.razvoj.si), v rubriki »Izdane
publikacije«.
upani so na majskem sre anju obravnavali
tudi osnutek projekta Lokalna samooskrba v
Srcu Slovenije, ki postaja vse bolj aktualna tema. Pomembnost obravnavane teme je potrdila
tudi prisotnost treh predstavnikov Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Matja
Ko ar, direktor Direktorata za varno hrano je
predstavil prednosti lokalno pridelane hrane in
poudaril pomen kratkih poti od pridelovalca do
porabnika. Zadrugo Jarina je ozna il kot zgleden primer v Osrednji Sloveniji, saj je uspela

povezati toliko kmetov in ol na obmo ju.
upani so se seznanili z dobrimi praksami
lokalne samooskrbe s hrano in energijo, ki se
e izvajajo na obmo ju. Svojo uresni eno vizijo na podro ju samooskrbe z energijo je predstavil upan Ob ine entrupert, Rupert Gole,
ki je poudaril pomen uvajanja lokalnih energentov v okolje. Center za razvoj Litija in zadruga Jarina sta e uspeno vzpostavila mreo
lokalne samooskrbe s hrano. upani so na
sre anju sklenili, da pozovejo javne zavode v
ob inah, naj pri javnih razpisih dajo prednost
lokalno pridelani hrani.
lani Obmo nega sveta RPSS so sprejeli tudi
sklep, da se ob ini Ivan na Gorica in entrupert
pridruita v Razvojno partnerstvo sredi a Slovenije. Ob ini bosta uradno sprejeti, ko bosta na
svojih ob inskih svetih sprejeli ustrezne sklepe.
Ana Savek, Center za razvoj Litija
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Gojenci, lani delovne skupine INCE Menge,
in njihovi mentorji so v enoti INCE Menge v
Mostah pripravili prikaz njihovega dela. Zvezda dneva je bil vsekakor Botjan s svojo prisr nostjo, z zlatimi rokami in z umetniko duico.
Z ljubeznijo do gline oblikuje ka e, ka ice in
polke. Iz ka ic nastajajo sklede, vaze, podstavki, uporabni in dekorativni umetniki izdelki. Botjanovo ustvarjanje usmerja in strokovno
vodi mentorica Sabina Kremar z Mlake.
Janko nam je e na vhodu hie igral za dobrodolico na orglice.

Direktorica Enote Vladka Pacek je
predstavila delo zavoda. Posebna zahvala pa je bila namenjena mentorici
Sabini. Videla je v Botjanovih rokah
in tankih ka icah umetniki talent.
Skupaj ustvarjata izjemne izdelke,
skupaj z Botjanovimi kratkimi prstki
zlepita ka ico nad ka ico. Mnogokrat
se je bala, da se bo v rokah vse kar
zdrobilo; pa sta sr nost in energija
ustvarjanja izdelek povezala v celoto.
Povedala je, da ima Botjan poseben
ut in ljubezen za umetniko doivetje.
Hini ansambel nam je zaigral in
zapel nekaj lepih slovenskih pripovednih pesmi. Tina Ves pa je ob glasbeni
spremljavi prebirala svoje pesmi. Poln zvezek
jih ima, poleg pesmi narie e risbico in doda
kakno noto.
Pesem o neusliani ljubezni:
Ljubezen je ena.
A za ljubezen sta dva,
ki se vedno poljubljata.
Kako preprosto!

V drubi vodstva Zavoda in mengekega
upana Franca Jeri a smo si ogledali tudi
ostale prekrasne izdelke iz gline, kamen kov
in narisane estitke. Veliko dobrega doma ega
peciva so pripravili in ob kozar ku in klepetu
smo vsi ugotavljali, kako zelo so nas gojenci
in mentorji zavoda napolnili s ustvi. Pripravili so nam udovit dan. Razstavo, ki je tudi
prodajna, si je vredno ogledati.
Katja Tabernik

Letonje Pokrajinsko sre anje pevskih zborov
DU Gorenjske je bilo 20. maja na Bledu. Organizator: DU Bled. V avli Osnovne ole dr. Josipa Plemlja, ki je izredno akusti na, vendar
premajhna za taka sre anja, se je zbralo 12
zborov. Peli so, poleg doma inov, e zbori DU
iz kofje Loke, Preddvora, Kamnika, Morav ,
Jesenic, Domal, irov,Trzina, Radovljice,
Lesc in Komende. Skupaj je nastopilo ve kot
320 pevk in pevcev.
Strokovni ocenjevalec je bil Zdravko Dobravec, ki je odlo il, da bo na letonji reviji
pevskih zborov v Cankarjevem domu v Ljubljani Gorenjsko regijo zastopal enski pevski
zbor Lipa iz Radovljice.
V kratkem osebnem pogovoru je visoko
ocenil na zbor, predvsem je izrecno pohvalil
basovsko zasedbo zbora, pa tudi splona ocena

celotnega zbora je najmanj prav dobra, in
vsekakor spada med 4 najbolje zbore na
tem sre anju.
Pred nastopom je imel zbor e intenzivno vajo (deljeno po glasovih), kjer
sem spoznal recept za uspeh zbora, ki ga
»na Nace« vodi z izostrenim posluhom,
izrazito muzikalnostjo in odli nim poznavanjem taktike dela s tako tevil nim
zborom. Pevovodja pripravi pevce tako
dobro, da na nastopih pojejo brez not in
se osredoto ajo na pevovodjo, ki z dirigiranjem lahko e v zadnjem trenutku izostri
mojstrstvo podajanja napeva.
al je publika na vseh podobnih nastopih
malotevilna  je temu kriva neobve enost,
premalo publicitete v kraju dogajanja, nezanimanje turisti nih organizacij za promocijo i-

vljenja v tretjem ivljenjskem obdobju v
dravi? Od vsakega nekaj  rezultat pa je, da se
skoraj samo pevci posluajo med seboj. Verjetno je tudi nekaj na tem, da organizatorji nimajo dovolj sredstev za najem dvorane, ki bi
sprejela ve obiskovalcev. koda!
Tone Ogorevc

Vsi se e spomnimo asov, ko so igre po bivih
krajevnih skupnostih bile sestavni del druabnega sre evanja, druenja in zgled uspenega
delovanja. Pa je takno delovanje z menjavami
generacij po asi zamrlo in skoraj isto utihnilo.
Zaradi tega je Upravni odbor na svoji seji
sklenil, da v okviru DU ponovno oivi dramsko
sekcijo, ki bo zdruevala dramsko dejavnost,
recitatorje, pisce besedil (poezijo in prozo) in
tako pripomogla k bogatejemu preivljanju
tretjega ivljenjskega obdobja ustvarjalcev in
obogatila kulturno ponudbo v ob ini.Znano je,
da vsi v taki sekciji ne morejo (nekateri tudi ne
elijo) javno nastopati, so pa nujno potrebni

sestavni del delovanja tudi kot tehni no osebje.
Skratka za vse se najde delo, ki kot skupni sad
prizadevanj najde svoj odraz v priznanju publike.DU se pri svojem delu te sekcije ne namerava zapirati v ozke kroge oseb dolo ene starostne
kategorije, pa pa vabi medse vse, ki bi jih veselilo odrsko ustvarjanje in sodelovanje. Ohranili bodo uspeno medob insko sodelovanje s
prireditvijo »Skupaj se imamo etno« in sezoni
2011/12 dodali kulturnemu utrinku najmanj
eno premiero. Stiki s sosednjimi drutvi (ne
samo z upokojenskimi) bodo pogosteji zaradi
izmenjave gostovanj. Novi vodja dramske sekcije DZ Franci Martinjak, »novope eni upoko-

jenec« in e kar star gledaliki ma ek, bo zadeve spravil v tek.Zaradi tega vabimo vse, ki jih
zanima odrsko ustvarjanje v kakrnikoli obliki,
da se javijo po telefonu vodji sekcije na tel.
041-848-311, ali pa v pisarni drutva v asu
uradnih ur. Vsakega bodo veseli.Po zbranih
prijavah bo sestanek vseh prijavljenih, kjer se
bo govorilo o delu, razporedu dela in podrobnostih sodelovanja. Kratka avdicija za igralce
najbr ne bo odve , tudi kako predavanje o
dramski igri bo dobrodolo  vse za boljo
kvaliteto dela in organizacijo vaj in podobnega.
Prijave pri akujejo do 30.6.2011!
Tone Ogorevc
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Te dni mineva 20 let odkar smo Slovenci, pod vodstvom takratnega
Demosa, dosanjali tiso letne sanje generacij in si priborili lastno dravo.
Tudi Komenda, kjer je bil v kratkotrajni vojni uni en prvi tank sovrane
vojske, je aktivno sodelovala pri tem procesu. Svoboda, demokracija,
pluralnost, trno gospodarstvo, vklju itev v zahodnoevropske povezave so bile klju ne vsebine, ki so nas gnale na poti osamosvojitve. e
se ozremo nazaj in pogledamo kakno skupnost smo zapustili, smo
lahko zadovoljni, saj smo v teh dveh desetletjih, vsaj navzven, naredili
zelo veliko. Pa vendar...
Nenavajeni politi ne odgovornosti samih sebi in po dolgih letih
ivljenja v nedemokrati ni dravi, se e kar prebijamo skozi otroke
bolezni demokracije. Krogi okoli skeptikov osamosvojitve so dravo
dodobra izkoristili za lastne potrebe in nas za name ek zadnji dve
leti potisnili na voz, ki drvi po strmem klancu navzdol. Pri a smo
razpadu sistema vrednot, v imenu katerega se je Slovenija osamosvojila. Neko plansko je zamenjalo gospodarstvo klanov, mediji e
danes trobijo vsi v isti rog, zakoni se izvajajo za navadne dravljane
medtem ko so elite zavarovane. Tudi Komenda pri vsem tem ni izjema.
A smo in moramo biti optimisti. Slovenci bomo, kot trden in prizadeven narod, slej ko prej pometli tudi s tranzicijskimi virozami. Pomembno je, da kljub kaoti nemu stanju, ki trenutno prevladuje v nai drubi,
vemo da alternativa obstaja in je znana.
Ob najve jem slovenskem prazniku vsem ob ankam in ob anom elimo spro eno praznovanje in vas, na predve er praznika, vabimo na
kresovanje v ejah.
Bojan kof
predsednik OO SDS
www.komenda.sds.si

e dolgo in e vedno govorimo o duhovni, moralni in ekonomski krizi
v nai dravi. O krizi vrednost. Kam pa lahko gremo po vrednote? Politika na taka vpraanja ne daje odgovora.
Peto junijski nedeljski referendumi so bili po vsebini razli ni, rezultati pa skoraj pri vseh enaki. Na ta na in so dravljani izrekli nezaupnico vladi, njeni politiki in tudi vladni koaliciji, ki ne uvidi, da je izgubila vsakrno kredibilnost. Slovenija ne sme biti ve suenj politi nega
kup kanja. N.Si vidi reitev edino v pred asnih volitvah. Politika je
poslanstvo, je dar in talent za delo za skupno dobro. Ljudje so postavili politike, ki morajo biti v slubi naroda, ne posameznikov. Zato ni
dopustno, da bi zdajen vzorec vodenja drave prenesli v lokalno skupnost. Preteklosti ni mo zavrteti nazaj, sedanjost pa lahko piemo z
veliko za etnico. Ustvariti moramo vijo stopnjo zaupanja, ki je v tem
asu na nizki ravni. Vsi v politiko vklju eni v nai ob ini moramo
prevzeti odgovornost za trenutno klimo in teiti k dialogu, komunikaciji brez »polen«. V N.Si elimo soustvarjati prijazno ob ino z ljudmi
zavezanih resnici in potenju, ki jim ni samo za nabiranje to k ob
morebitnih uspehih, ampak tudi za korektnost pri doseganju le-teh in
tako izpeljati na rtovane programe. To elimo tudi Sloveniji. Praznujmo 20. rojstni dan nae skupne edine domovine, ki je najve ja vrednota.
Danica Zmrzlikar
OO N.Si Komenda
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Potem, ko nam je premier nastavil ogledalo, ko smo v njem preverili do
sedaj neizpodbitno vrlino Slovencev  delavnost, je morala vlada pogledati v svoje nance in predlagati, kaj lahko zase in za dravljane postori DANES. Do sedaj so se vsi ukrepi vlade, tudi pokojninska reforma,
nanaali na JUTRI, Slovenija pa je v krizi in recesiji DANES. Vlada do
danes, navkljub obljubi, ni sprejela nobenega ukrepa na gospodarskem
podro ju gradbenitva, niti ne razmilja o morebitnih ukrepih za obuditev lesne industrije. Sliani predlogi vlade so usmerjeni na zaustavitev
zaposlovanja v javnem sektorju.
Zmanjevanje zaposlenih v javnem sektorju je bil cilj te in pretekle
vlade. Po analizah zaposlenosti, ne pa tudi po analizah strokov dela
vseh, ki so pla ani za storitve dravne uprave, dosega aktualna vlada
bolje rezultate. Ti pa so zanemarljivi, ker mese ni primanjkljaj v dravnem prora unu dosega skorajda 190 milijonov evrov. Vlada daje na ta
na in vzor ostalim subjektom javnega sektorja, tudi ob inam, kako
ravnati. V tej lu i so videne tudi nan ne teave nae ob ine, ki ima e
skorajda vse od svojega nastanka podoben problem. Prihodki ob ine
niso in ne sledijo odhodkom.
Kako prekiniti to padanje v brezno negativnega kapitala? Teko. Voditelji, njihovi prijatelji in zavezniki, so vpeti v omreja. Poti iz omreja ni. Pri
omrejih strankarska barva ni najbolj pomembna. Tudi plakaterji, tisti, ki
so se na podro ju predvolilnega plakatiranja e posebej izkazali, so notri, v
omreju. Omreje je mogo e prekiniti samo na na in, da se drava umakne
iz »dravnega« gospodarstva. Da bodo lani omreja odrezali sami sebi
vejo, ki pelje v smer pre udovite jadrnice, je nerealno pri akovanje.
LDS ob inski odbor Komenda, dr. Stanislav Zarnik

e dobre tri mesece in kon ana bo prva etrtina mandata po lanskih
oktobrskih volitvah. e nekaj asa pa se zdi, da je predvolilni program,
za katerega smo dobili podporo volivk in volivcev, nekaterim pomenil
le vstopnico za nastopanje, ne pa besedo, ki je vredna celo ve od napisane pogodbe.
Res je, da je program tega tiriletnega mandata v ob ini v precejnji
meri nadaljevanje in uresni evanje nekaterih projektov, ki so bili za eti
e prej. Vendar to ne pomeni, da je to program nekega drugega obdobja
in druga nih potrjenih potreb in vrednot. Nenazadnje so bile to odlo itve
skupnih dogovorov, stali in predlogov, ki so pretehtano za razvoj obine pomenili obvezo ob inskemu vodstvu, izvoljenim in upravi na
podlagi zaupanja ve ine ob anov.
Danes v TRN-u ocenjujemo, da smo se vsi v nastopih strinjali, da
za eto nadaljujemo in usklajujemo s potrebami in monostmi. Varstvo
najmlajih ob anov na primer, ki nas aka ez leto dni, je naloga, za
katero smo vsi odgovorni, saj gre za program Medgeneracijskega sredi a, ki je bil e sprejet, prav tako obljuba starejim za starostno bivanje
v doma i ob ini. Zadrevalnik pred poplavami je projekt, ki je bolje, da
je zgrajen »danes«, da ne bomo jutri alostno presene eni. Stave niso
tiste, ki zagotavljajo (ali pa ne) poslovno stanovanjski center. Komunalni programi so nujni in povezani z razvojem tako kot vzgoja, varstvo,
kultura, rekreacija, port
In porok za to? Ob poslovni coni smo vsi, saj smo zagotavljali, da
smo odgovorno sposobni in vredni zaupanja v tem mandatu za stareje,
za center, za varstvo najmlajih, za Na koncu nas lahko aka kazanje
s prstom na odgovorne neodgovornee.
Zoran Sodnik, Lista TRN

Politologa na klopci (satiri ni ske v gorenjskem nare ju)
Son no nedeljsko dopoldne v eni od hitro razvijajo ih se ob in, zvonovi kli ejo na farno praznovanje, dva posedata na blinjem vrtu
A lohk e est mau ub insk' cajt'ng ber'm?
K'r ud udzad dej.
Na znam
Zna pa kej druzga!
- - bim-bom, bim-bom, bim-bom - No dobr', kva se dri, naa, ber
- - dinga-donga, dinga-donga - Ja kuga paj zdej to?! ist n' ne razum'm! Lej !
Kuga le (?): ub insk' urad'n listje...
- - plenkplonk-plenkplonk, tink-tink-tink, plenkplonk-plenkplonk,
tink-tink-tink - ...o mat'r nabijajo u turn'!! Pa lih dons, k' mam ma ka!
Sej sam mau pr'trkava! Putrp mau! Ti sam puslu, kuga tletla piejo:
d' so »podedovali zate eno stanje« , ma, ma pisun zate eno glavo!,
pa pol; »namen naega zaprosila« , ja, brez fehtajna pa res na mor'jo!,
pa, puslu ti to; »pregonljiva kazniva dejanja«!?... ja, misl'm !? Tip je
zih'r sluven ino pricov! Est b' ga e nau u!! Al pa tola
a lohka mau b'l putih'm? Pa e un u turn' nabija, k' bujast'n!!
D'b'ga sej kembl' usekov pu nabl'h! Eh, pust naklada e! To zato
ludem talajo, d' pol nuben na more re t, d' ni vedu.
' ni e kej druzga udzad!? A pa ti ve, kuga pumen tala l. r.* na konc,
pol pa up'n ta pa ta ?
Vi, l. r. pa pumen; prvi razred.
Ja, u kero olo pa pol hod tala n' up'n?
Za tromarja bo!
Aaa.., zato tolkat tletla pie: I. faza, II. faza, !
Ma, pust ga! Bo e enkat nulo najdu! Uff, kva nabija! D' b' j'h

Prosim (skoraj zahtevam), da v tej Aplenci objavimo jasna navodila za
vonjo v naem prvem kroi u. Vsakodnevno se namre dogaja, da
vozniki proti Mlaki vozijo kar naravnost (v levo smer kroi a ), tisti z
Mlake pa mislijo, da imajo prednost, ker vozijo skoraj naravnost. Tako
so mislili tudi prej. Vozniki, ki prihajamo iz smeri Gora, se e vedno
po utimo ogroene od oferjev, ki vozijo na pamet in nikakor ne znajo
brati prometnih znakov.
Morda bi gospod Ogorevc poskrbel za uradno razlago kroi a in
opozorilo.
Hvala in lep pozdrav
Tone

e dubiv pu nabl'h, e-pe-pejovc** farovk'! D' b' mo zatekl', k' pr
zamorc!
Kva s' ti rasist!!
- - binga-bonga, binga-bong, binga-bonga, binga-bong...- N' ne sli'm!! Kdo je terorist ?!
- - diiing-doong, diiing-doong - Uff, kva nabija...!
*l. r.: lastnoro no; **e-pe-pejovc: epp - ekonomsko propagandni
program
Ta ske seveda ne problematizira zvonjenja, ampak diletantske politi ne povzpetnike in njihove servilne perogrize. Ob nedavni izredni seji
Ob inskega sveta na temo PCK, je bilo vsega za izvoz.
e uvodoma bi dva svetnika sejo malo zaprla za javnost (ah, ta mala,
sre na politi na druinica!), na kar upan seveda veselo opleta po zraku
z gratis »kartico transparentnosti« (to je medtem e vrnil). Potem soglasno sprejmejo dnevni red, ki ga predlaga taisti upan, ki se je otepal izredne seje, kot hudi kria. In potem tevilke, vpraanja, tevilke, , in
izigravanje brez konca in kraja: da bi morali pobudniki pripraviti (vsebinsko?!) gradivo za sejo, da so se seznanili s poslovanjem (ta je sploh
huda), da je upan (tudi ex/tra/ nadzornik) menda edini moen zastopnik
v skup ini rme in podobne nebuloze. Za satirika bolje ne bo nikoli!
Zato imam kar nekaj aljivih idej za nazive ulic v naselju brez pravega imena - PCK, ali kje drugje po ob ini: »Aleja poaganih dreves«,
»Ulica potnih nabiralnikov«, »Bulvar O eta ob ine« (in e esa),
»Potena pot« ('fensi'), »Pot neodvisnih bleferjev« (e ena taka), »Zapufana cesta« (standardna), »Prospekt transparentnih obljub« ali »Svetnika«, »Ulica nekaterih« (ve se, katerih), pa manj precizno, ulica »Doloenih posameznikov« in - uh!, da ne pozabim; »Mo nikova«, najbolj
nevtralen in uravnoteen predlog.
Kot vidite, se bodo kar cufali zanje! Celo Komisija za geografska
poimenovanja bi gotovo potrdila njihovo pristnost in izvirnost. Tako bi
po astili vse tisto, kar je mnogokrat v naih mislih in se ob tem spominjali ljudi, ki se jih niti slu ajno ne spomnimo, ki jih nismo poznali, oz.
smo samo mislili, da jih poznamo. Slava jim!
Stane Mo nik

Po majski preventivni akciji pregledovanja koles in vonje z njimi je
Svet za preventivo in vzgojo s predsednico Andrejo rtanec 11. junija
pripravil tudi prikaz in preizkus s tako imenovanim zaletav kom. Ekipa
gasilcev iz PGD Moste z Romanom Koncilijo pa je reevala kolesarja in
mopedista ter vkle enega ponesre enca iz avtomobila. Vse je bilo zelo
verodostojno, le tistih, ki jim je bilo namenjeno-ob anom, tako reko ni
bilo. Zato je razumljiv komentar predsednice Andreje rtanec: »Ne
vem, kaj je s temi Komend ani .«
Ja, kot, da je preventiva (vaja) pomembna le za tiste, ki z
njo elijo pomagati; eprav tudi
A. .

Predlagam, da vsi, ki se vozijo z avtomobili, in ne vedo, kako se vozi v
prvem kroi u v ob ini Komenda, sami deponirajo voznika dovoljenja
na Policijski postaji Kamnik, dokler ne bodo opravili dodatnega te aja.
Laja pot pa je: Ob deponiranju voznikega dovoljenja na policijski
postaji prosite, da vam posodijo Priro nik DOBER VOZNIK Ministrstva za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste. Ko ga boste
znali »na pamet«, pojdite spet po vozniko dovoljenje na policijsko
postajo.
P.S.: Sicer pa to, kar sedaj nekateri po nejo, pomeni vonjo v nasprotno
smer, za kar pa je kazen lahko »najmanj odvzem voznikega dovoljenja«
Joe
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Na Podbort je priel leta 1960, ko je imel 18
let. Takoj se je pridruil dramski skupini pod
vodstvom profesorice Ane Razpotnik. Seznanil
se je z reiserskim delom in kmalu prevzel to
nalogo tudi pri Kulturnem drutvu Komenda.
Kar 23 dramskih del je reiral v razli nih obdobjih. Spomnimo se Kr marice Mirandoline,
Lanivca, Micki je treba moa, Kralj na Betajnovi, Gosposka kmetija, Kajn, Mati, Kam iz
zadreg, Zaklad, Klob i , Deseti brat in vrsta
drugih. Generacije igralcev so se sprehodile na
odru pod njegovim vodstvom.
Potem pa je pred dobrimi tirimi desetletji
ustanovil Folklorno skupino. Obe skupini, tako
dramsko kot folklorno, je vodil potem etrt stoletja, nakar je zaradi slube moral to delo prekiniti.

Angleki pregovor pravi: »Nisem tako bogat,
da bi kupoval poceni blago.« S podobno razlago bi lahko razloili predstavitev Staneta tebeta, predsednika Strojnega kroka Pata Bistrica o namenu in delovanju kroka. Ja, ker so
bogati, so 1994. leta na kmetje sprejeli pobudo
svetovalne slube o praksi, ki so jo takrat e
imeli v vici, Avstriji, Nem iji, Italiji. Pred
tem se je neredko dogajalo, da so v asih tudi
zaradi »slovenske folklore«, kmetje, eprav
zelo teko, kupovali drage kmetijske stroje;
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Ko pa je ob prelomu
stoletja stopil v tretje
ivljenjsko obdobje, je
spet oivela njegova reijska ilica. Tako smo
doma, pa tudi po slovenskih odrih, videli
upanovo Micko, odlomek iz Petra Pavla Glavarja, Ljubezen pod vako lipo, Za bolji jutri,
Naj le imajo moki vedno prav in odlomek
Krjavlja iz Desetega
brata.
Pod njegovim mentorstvom je imela folklorna skupina v zadnjih desetih letih prek 500
nastopov po Sloveniji in tudi na Hrvakem. e
prek 50kilometrskih let je bilo dolgo njegovo
brezpla no delo z veliko volje in odrekanja.
Zato je Valter pred tirimi leti dobil tudi zlato
priznanje ob ine Komenda.

tudi zato, ker ga je kupil sosed. Tako smo nenadoma postali bogati.
»Zdruenje za medsosedsko pomo , na
kratko Strojni kroek, pomeni pomo kmeta
kmetu; vendar proti pla ilu, na podlagi strokovnega cenika, ki sta ga vericirala kmetijsko
in nan no ministrstvo,« nam kroek predstavi
Stane tebe, doma iz ej, ki je e 11 let predsednik Strojnega kroka Pata Bistrica.
»Kroek deluje sedaj 16. leto in zdruuje
150 kmetov v ob inah Kamnik, Komenda,
Menge, Cerklje, Vodice in en ur. V asih
smo v Sloveniji poznali Strojne skupnosti, ki
pa niso zaivele, saj je vsak delal s skupnim
strojem, nih e pa ni bil odgovoren zanje. Mi
sedaj delamo po ceniku. Kmetovalec ima stroj,
ki dela nekaj dni na leto, in z njim opravlja
usluge kmetom proti odkodnini, ki pokriva le
stroke. Torej s stroji, ki jih imajo kmetje, in bi
bili predragi za posameznika, opravljamo potrebno delo.«
In koliko kmetov potem ima stroje, da z
njimi opravljajo storitve drugim?
»Preko 60 jih je. Najve kmetov ima sejalni-

11. novembra letos bo 69 let, ko se je rodil
na Ptuju. Svojo kulturno nagnjenost pa je razvijal na Duplici, kjer je Stol skrbel za res lepe
pogoje kulturnikom. Tako je Valter stopil na
dramski oder in ne seznanil tudi s plesom folkloristov. Ko je leta 2000 priel med upokojence, je usmeril svojo aktivnost k plesu, folklori.
Nenazadnje je za el plesati tudi sam, ko mu je
bilo komaj 13 let. Po desetih letih njegovega
kreativnega in umetnikega vodstva FS Drutva
upokojencev, je s plesalci doivel lepe uspehe.
Nenazadnje 500 nastopov ni ma ji kaelj.
Ko se je letos poslovil,od »aktivnega« nastopanja s skupino, razumljivo ni bilo enostavno.
»Vendar, to ne pomeni, da sem se isto odmaknil od mojih plesalcev,« je pripomnil.
»Seveda bomo e skupaj.«
Seveda bomo, Valter in to si vsi skupaj elimo - da se e im ve krat sre amo, dobimo.
Andrej alar

ce, ker se malo rabijo in za razli ne pridelke
(ita, koruze), balirke in podobne. To so dragi
stroji, po nekaj deset tiso evrov.«
Kaj pa je sicer e program delovanja
kroka?
»Kar aktivni smo. Imamo strokovne ekskurzije, prikaze varnega dela z motorno ago, demo konje, pobiranje, baliranje razvoz, siliranje. To so prikazi, na katerih se obi ajno
predstavlja nekaj rm. Tako smo imeli s Kmetijskim zavodom Ljubljana zanimiv prikaz
pravilnega oranja, setve brez oranja, apnenje
Smo pa letos obiskali tudi Posavje, Bizeljsko,
Breice. Sodelujemo namre tudi z drugimi
kroki; v Sloveniji jih je 45 in v njih okrog
5.500 lanov.«
Kako pa sodelujete s Konjenikim klubom
na sejmih v Komendi?
»Zelo dobro. Sejem v Komendi je za nae
lane, za kmete, nekaken izziv in pomembna
prednost, saj je tako reko »na dvori u« izziv.
Zato smo tudi hvaleni za dosedanje dobro
sodelovanje.«
Andrej alar

V soboto, 21. maja, je bila v Komendi e 5. VN
OB INE KOMENDA. Nastopali so najprej
rekreativni kolesarji in kolesarke na »odprtem«
ob inskem prvenstvu, za njimi pa mladi kolesarji in kolesarke, ki so se pomerili za naslove
dravnih prvakov oziroma prvakinj.
Po petih letih nam je Kolesarska zveza Slovenije spet dodelila organizacijo Dravnega prvenstva, kar je za nas velika nagrada za dosedanje
delo. Organizatorji se letos lahko pohvalimo z
rekordno udelebo, saj je na vseh dirkah nastopilo prek 200 kolesarjev in kolesark, prav tako pa
se je ob progi zbralo kar lepo tevilo gledalcev,
ki so spodbujali mlade portnike in portnice.
Sedaj e tradicionalna proga je potekala na
3.300 metrov dolgem in zelo zahtevnem krogu,
s startom pred ob ino Komenda in ciljem na
vrhu vzpona pred cerkvijo sv. Petra.
Nekaj minut ez deveto so se najprej na dobrih 20 kilometrov (6 krogov) dolgo preizkunjo
pomerili rekreativni kolesarji ter na tri kroge
tudi nekaj kolesark. Da klanec ni kar tako, smo
videli e v prvem krogu, ko se je v ospredju
skupina najboljih e vidno zmanjala. V vsakem krogu je bila nato selekcija vse ve ja in na
koncu sta v ospredju ostala le e dva najbolja,
ki sta se pomerila za prestino zmago. Najhitreji med mokimi je bil Mitja Oter (Franco
Gomme) pred Bojanom Ropretom (Bambi),
tretje mesto pa je zasedel Borut Vovk (Bambi),
med enskami je lansko zmago ponovila Saa
Jeretina iz KD Menge pred Mojco Amon (Klub
Polet Garmin), tretja pa je bila Urka Mer on
(Radenska KD ivljenje). Ob inski prvak oz.
najhitreji med kolesarji iz ob ine Komenda je
postal Bla Jeraj, pred Jurijem Kernom in
Slavkom Luarjem. V enski konkurenci pa je
postala ob inska prvakinja Tanja Koncilija.
To no ob desetih pa so se po predvajanju
slovenske himne, za naslove dravnih prvakov
pomerili De ki C in letos prvi v enotni kategoriji tudi Deklice. Pet krogov je bilo za fante,
stare 12 let in manj, in za dekleta kar zahtevnih,
a vseeno jih je zmagovalec David Kosovel
David  Perftech Bled prevozil s povpre no
hitrostjo malo manj kot 33 km/h! al pa je dirko
zaznamovala sodnika napaka pri tetju krogov,
zato nekateri tekmovalci niso vedeli, da je e
cilj. Po pritobi ve ine trenerjev je obveljala
odlo itev, da tekma teje za Pokal Slovenije,
al pa dirka ni bila regularna in ne teje kot dravno prvenstvo. Vseeno pa smo pri deklicah

dobili novo dravno prvakinjo; Katjo
Jeretina iz kolesarske ekipe Radenska
KD ivljenje, pred Polono Klemen i
 Sava Kranj in Ano Majnik  Radenska
KD ivljenje. Zelo dobro so nastopali
tudi doma i kolesarji ekipe Radenska
KD ivljenje, saj je bil e odli en esti
Matic etina in deveti Pavel Cizelj.
Sedem krogov, ali dobrih 23 kilometrov, je v printu skupine osmih kolesarjev pri de kih B najhitreje prevozil,
in tako postal novi dravni prvak, Martin Lavri pred igo Jermanom, oba iz doma e ekipe
Radenska KD ivljenje, tretji pa je bil Matic
Katranik  Sava Kranj. Od naih tekmovalcev
(ekipe Radenska KD ivljenje) je bil odli en
esti e doma in iz Komende Tadej Poga ar, ki
je pred tekmo veljal za favorita (zmagal je e
na dveh letonjih dirkah), vendar mu tokrat ni
uspelo med najbolje tri.
De ki A so morali prevoziti 10 krogov oz.
33,6km, na startu pa se jih je zbralo natan no
27. Tudi tu je za zmago odlo al ciljni print kar
velike skupine 21 kolesarjev, kjer pa sta dvojno
zmago slavila kolesarja novomeke Adria
Mobil; 1. Gorazd Per in 2. Vito Petri Vito.
Doma o ast je s tretjim mestom »reil« iga
Kreft, odli en etrti pa je bil e an Levi nik;
oba Radenska KD ivljenje.
Na zadnji dirki, na kateri so se v petnajstih
krogih oz. 50 kilometrih pomerili e mlaji
mladinci, so bile hitrosti e zelo visoke. Na
startu je bila skupina 70 kolesarjev in kolesark,
kar je za slovenske razmere zelo lepa tevilka.
Dirka je bila zelo dinami na, saj so se ves as
vrstili poskusi pobegov, ki pa niso trajali prav
dolgo. Dva kroga pred ciljem je napadel Bla
utar, ki sta mu lahko sledila le iga Ru igaj
in Tim Zubanovi . e v naslednjem krogu je
bilo videti, da se bodo slednji trije pomerili za
prva tri mesta. Lansko zmago doma ih kolesarjev sta letos e nadgradila v dvojno zmago
iga Ru igaj (1.) in Bla utar (2.); oba Radenska KD ivljenje, tretje mesto pa je pripadlo Tim Zubanovi u. Za etrto mesto se je nato
pomerila e skupina 15 kolesarjev; osvojil ga
je v printu Jon Boi Jon  Adria Mobil
Slavnostno podelitev nagrad so popestrile
maoretke iz Komende, medalje in pokale za
najbolje pa so podeljevali predsednik Kolesarskega kluba Bexel Jurij
Kern, predsednica Kolesarske zveze Slovenije mag. Milena ernilogar Rade in generalni sekretar
Kolesarske zveze Slovenije Milan
Knez.
Ob tej prilonosti se e posebej
zahvaljujemo Ob ini Komenda za
vso pomo in sponzorstvo pri izvedbi kolesarskega tekmovanja, gasilcem PGD Komenda za odli no izvedeno varovanje in vsem pomo nikom
kolesarskega kluba Bexel in kolesar-

ske ekipe Radenska KD ivljenje iz Ljubljane.
Vsekakor pa tudi posebna zahvala vsem pokroviteljem in sponzorjem, ki ste pripomogli, da je
prireditev tako dobro uspela. Naslednje leto pa
za 6. VN OB INE KOMENDA e na rtujemo
tudi nekatere novosti, ki bodo dirko naredile e
bolj zanimivo.
Rezultati Dravnega prvenstva Slovenije
- deklice: 1. Katja Jeretina (Radenska KD ivljenje), 2. Polona Klemen i (Sava Kranj), 3.
Ana Majnik (Radenska KD ivljenje), 4. Maa
Pia Ustar (Radenska KD ivljenje), 5. Karin
Penko Karin (Radenska KD ivljenje); de ki
C: 1. David Kosovel (Perftech Bled), 2. Luka
Sagadin (Perutnina Ptuj), 3. Peter ranc
(Perftech Bled), 4. Matic mit (Perftech Bled),
5. Alja Jarc (Adria Mobil); * dirka velja za
Pokal Slovenije; de ki B: 1. Martin Lavri
(Radenska KD ivljenje), 2. iga Jerman
(Radenska KD ivljenje), 3. Matic Katrnik
(Sava Kranj), 4. Grega Matija erne (Perftech
Bled), 5. Denis Ki in (KK Gorje); de ki A: 1.
Gorazd Per (Adria Mobil), 2. Vito Petri (Adria
Mobil), 3. iga Kreft (Radenska KD ivljenje),
4. an Levi nik (Radenska KD ivljenje), 5.
Nejc Rogina (Perutnina Ptuj); mlaji mladinci: 1. iga Ru igaj (Radenska KD ivljenje),
2. Bla utar (Radenska KD ivljenje), 3.
Tim Zubanovi (KK Gorje), 4. Jon Boi
(Adria Mobil), 5. Miha Tomain (Sava Kranj).
Rezultati ob inskega prvenstva Komende
 Rekreativci - moki do 15 let: 1. Matej
Pribani ; moki do 30 let: 1. Mario Gortner
(Bambi), 2. Ane akelj (Bambi), 3. Jernej
Petovar (Team Turbo Tropovci); moki do 50
let: 1. Mitja Oter (Franco Gomme), 2. Borut
Vovk (Bambi), 3. Jani Preeren (BVG Gul );
moki nad 50 let 1. Bojan Ropret (Bambi), 2.
Jure Majnik (Radenska KD ivljenje), 3. Joe
Lindi (D Strahovica); enske do 30 let: 1.
Mojca Amon (Klub Polet Garmin), 2. Tanja
Koncilija (D Suhadole); enske nad 30 let:
1. Saa Jeretin (KD Menge), 2. Urka Mer on
(Radenska KD ivljenje), 3. utar Alojzija
(Radenska KD ivljenje)
Ob insko prvenstvo Komende - moki: 1.
Bla Jeraj, 2. Jurij Kern (KK Bexel), 3. Slavko
Luar; enske: 1. Tanja Koncilija (D Suhadole)
Miha Koncilija
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Najpomembneje gasilsko tekmovanje za vse
generacije spodbudi vsa drutva v ob ini, da
trenirajo in se u ijo. Vsak gasilec, ki je lan
desetine, si vsaj nekajkrat vzame as za vaje,
nekatere desetine pa imajo vaje skozi celo leto.
Letos je Gasilska zveza Slovenije dodala k
tekmovanju novo disciplino »redovne vaje«;
zato, da se uniformirani gasilci nau imo in
navadimo pravilnega korakanja, posluanja
povelj, vodje pa pravilnega poveljevanja svojim enotami. In nova disciplina je na tekmovanjih naredila kar nekaj sivih in prejetih kazenskih to k.
eprav so vremenoslovci
napovedovali bolj deeven vikend, se nas je
vreme usmililo.
Gasilska zveza Komenda organizira gasilsko
ob insko tekmovanje skupaj z Gasilsko zvezo
Kamnik, saj bi ga zaradi teavnosti in potrebnih sodnikov sami teko organizirati. Tako so
se na Mekinjskem stadionu v soboto pomerile
mladinske ekipe in stareji gasilci in gasilke, v
nedeljo pa lani A in B in lanice A in B.
Iz GZ Komenda se je tekmovanja udeleilo
25 desetin: 6 iz PGD Kri, 7 iz PGD Moste in
12 iz PGD Komenda. Najbolje so se uvrstili:

Po vseh tekmovanjih in aktivnostih v spomladanskem delu leta, moramo gasilci misliti naprej, saj za poletjem pride jesen in za njo zima.
Zima pa nas zelo skrbi, saj novi prizidek ni
izoliran; ne znotraj ne zunaj. Na nan no pomo Ob ine Komenda pri dokon anju, etudi
je obljubljena in so sredstva predvidena v prora unu za leto 2011, zaradi nan ne krize vedno manj ra unamo. Niso pa nas e nikdar
razo arali nai krajani.
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mlaje pionirke iz PGD Komenda, mlaji
pionirji iz PGD Komenda, mladinke iz PGD
Komenda, mladinci iz PGD Komenda, stareje gasilke iz PGD Komenda, stareji gasilci iz PGD Kri, lanice A iz PGD Komenda, lani A iz PGD Komenda, lani B iz PGD
Kri, lanice B iz PGD Komenda.
PGD Komenda je osvojila tudi pokal Obine Komenda.
Vse zmagovalne ekipe se bodo jeseni pomerile na regijskem gasilskem tekmovanju, ki bo
prav tako v Kamniku.
Mihaela Poglajen

V Komendi je bilo 28. maja 7. regijsko tekmovanje v orientaciji, ki ga je organizirala Gasilska zveza Komenda. Vso organizacijo je prevzela PGD Komenda.
Na tekmovanje se je prijavilo kar 92 ekip v
kategorijah: mlaje pionirke in pionirji, stareje
pionirke in pionirji, mladinke in mladinci. Vse
ekipe, ki so se uvrstile na regijsko tekmovanje,
so se marale udeleiti tudi ob inskega tekmovanja in dose i eno od prvih treh mest, v
manjih zvezah, kot je na primer naa, pa se
regijskega tekmovanja lahko udeleita le prvi
dve ekipi.

Na startu, kontrolnih to kah in cilju je delalo
preko 30 sodnikov. Ve kot 10 gasilcev je skrbelo za parkiranje avtomobilov in za malico.
Zaradi dopoldanskega deja je bilo tekmovanje
prestavljeno na popoldne.
Celotno tekmovanje je potekalo po gozdu in
zato z veliko monostmi, da ekipa zaide, kar se
je nekaterim ekipam tudi dogodilo.
al ekipam iz nae Gasilske zveze doma i
teren ni kaj prida pomagal, saj so bile najbolje
mlaje pionirke, ki so dosegle e vedno odli no
4. mesto.
Mihaela Poglajen

Zato se zopet obra amo na vas. Z nabiranjem
prispevkov za bronaste, srebrne, zlate in diamantne zidake bomo obiskali vse domove in
vas prosili, da prispevate po svojih mo eh. Za
vse darovalce bomo izdelali spominske plo ice, kjer bodo tudi nai zanamci lahko videli,
kdo je pomagal pri gradnji. Vrednost zidakov
za zi ne osebe je:
BRONASTI ZIDAK od 30,00 do
49,99

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

olski sklad Osnovne ole Komenda Moste je
skupaj z u itelji in u enci tudi letos 28. maja
dopoldne v prostorih ole v Mostah, in tudi
pred olo na igri u, pripravil sedaj e dobro
poznano in med u enci, e posebno pa med
stari sode po obisku, priljubljeno veselico.
Ponudba iger, zanimivosti in tudi dobrot je
bila letos e bogateja, e bolj zanimiva. In ker
ima vsaka veselica tudi namen, ta pa je bil med
drugim tudi izkupi ek v skladu, ki potem podpira razli ne aktivnosti med letom? Tudi z njim
so bili prireditelji nadvse zadovolji. Nabralo se
je namre prek 4 tiso evrov.
Torej veselo, zabavno, zanimivo in e koristno povrhu.
Zato: »Hvala vsem,« je pokomentirala letonjo veselico ravnateljica O Komenda Moste
Mira Rek.
alar

V Ljubljani je
bilo 29. maja
Dravno prvenstvo v modernih
tekmovalnih
plesih.
Vsako leto se
na to tekmovanje
prijavijo
najbolji plesalci
Slovenije.
Letos sta prvi
skupaj zdruili
mo i in pa plesno znanje Eva Weisseisen in
Monika Karnar, ko sta obe postali mladinki in
tako osvojili na Dravnem prvenstvu 2. mesto.
Eva je lani s svojo skupino osvojila odli no 6.
mesto na Svetovnem Prvenstvu v mladinski

kategoriji in 5. mesto na DP v jazzu. Monika,
ki je takrat plesala za pionirsko kategorijo, je
osvojila z malo skupino naslov Svetovnega
prvaka, na DP 4. mesto v jazzu solo in 4. mesto
v show solo.
S tem uspehom sta si zagotovili vstopnico
na vsa mednarodna in svetovna tekmovanja.
Takoj po DP sta odpotovali na Svetovni pokal v Novi Sad in se tam uvrstili
v nale in zasedli odli no 7. mesto. Sedaj ju
aka e eno DP v show, jeseni pa Svetovno
prvenstvo show dance v Riesi (Nem ija) in
Svetovno prvenstvo jazz v Mikolajkem na
Poljskem.
Dekleti drui prijateljstvo in veselje do plesa.
Veliko plesnih uitkov in plesnega veselja
jima elimo tudi v prihodnje.
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Konjeniki klub Komenda je tudi konec minulega meseca, ob prazniku ob ine Komenda,
organiziral kasake dirke in med njimi tudi
spominsko dirko za memorial Janka Juhanta,
ustanovitelja Konjenikega kluba 1955. leta.
Med uspehi Konjenikega kluba Komenda

je bilo v 56 letih kar
nekaj pomembnih in
velikih dogajanj. e
izlu imo dva, sta to
zmagoviti dan, ko so
na dirkah tekmovalci
iz kluba osvojili kar
pet zmag. To je bil v
55 letih obstoja in delovanja kluba najve ji
doseek klubskih tekmovalcev. Drug pomemben dogodek pa je
bil ob odprtju novih
hlevov lani tudi zlato
priznanje, ki ga je klub dobil ob
ob inskem prazniku.
Letonji dogodek konec maja na tekmi na
hipodromu v Komendi pa bo nedvomno z zlatimi rkami obeleil kroniko 56-letnega delovanja kluba. Na prvi letonji konjeniki prireditvi v Komendi ob ob inskem prazniku in
memorialni dirki Janka Juhanta v
nedeljo, 29. maja, so namre
tekmovalci iz Konjenikega kluba Komenda med sedmimi dirkami osvojili kar 6 krat prvo mesto;
in tako postavili nov rekord med
zmagami na enem tekmovalnem
dnevu v zgodovini kluba.
e posebno ustvena pa je bila
6., spominska dirka, za memorial
Janka Juhanta. Med devetimi
tekmovalci v tej dirki je bil tekmovalec tudi Roman Jerovek,
vnuk starega o eta Janka Juhanta.
Bilo je adrenalinsko, stresno e
pred za etkom, na startu in predvsem med dirko. Roman Jerovek

V Planinskem drutvu Komenda uspeno negujejo in nadaljujejo tradicijo nekdaj, v asu Milana inkovca, nadvse
priljubljene prireditve pod naslovom Dvanajst ur enturke
gore. eprav so danes tovrstni teki ali pohodi postali domala e kar nekaj vsakdanjega in obi ajnega, so zvesti privrenci enturke gore e vedno vztrajni in se na dan prireditve
tudi po ve krat napotijo gor in nazaj. Letos je bil med okrog
dvajsetimi teka i najbolji Igor Alpner iz Godi a, ki je edini
naredil pet krogov s asom 6 ur in 56 minut, drugi pa je bil
med vsemi Zvone Kemperl s tirimi krogi in 6 ur ter 10 minut.
A. .
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je na 1800 metrov zmagal pred drugo uvr enim Viktorjem Dolinkom iz KK Ljubljana.
Premagal ga je za dve desetinki sekunde z rezultatom 1,20.7 in tako osvojil tudi pokal Obine Komenda, ki je bila pokrovitelj memorialne dirke Janka Juhanta.
alar

tiriletna kobila Glori Sage
(Toma Zakrajek, KK Komenda), petletni rebec Tersugill (Peter Zadel ml., KK Komenda) in osemletni rebec
italijanske reje Giano Caf (Toma Prebil, KK Ljubljana).

Letonji tretji tekmovalni dan za kasa e so pod
vodstvom predsednika Alojza Laha, v lepem in
son nem vremenu pripravili lani Konjenikega kluba Komenda. Pod obronki Krvavca se je
v sedmih dirkah pomerilo 62 kasa ev, najve
uspeha pa so imeli tekmovalci doma ega kluba, ki so zmagali v prvih estih dirkah. ele v
zadnji sedmi dirki je serijo doma ih zmag
uspelo prekiniti tekmovalcema iz KK Ljubljana. V osrednji dirki dneva »Memorialu Janka
Juhanta« sta na dobro pripravljeni 1800-metrski tekmovalni stezi slavila tiriletna kobila
Jolly GJ in Roman Jerovek iz doma ega kluba
s kilometrskim asom 1:20,9, pred petletnim
rebcem Play Catchem na vajetih Viktorja
Dolinka iz KK Ljubljana in petletnim kastratom Vincennes z Joetom Judeem iz KK
entjernej. Poleg osrednje dirke je okrog 1500
gledalcev videlo e est kakovostnih kasakih
dirk, v katerih so slavili triletni rebec Jerry
Lou GJ (Roman Jerovek, KK Komenda), tiriletna kobila italijanske reje Nubia Lavec
(Milan an, KK Komenda), tiriletni kastrat
Jasper HV (Mirko Gregorc, KK Komenda),

Rezultati kasakih dirk v
Komendi (29. maj 2011):
1. dirka, avtostart 3- do
4-letni slovenski kasa i, 1800
metrov, brez zasluka:
1. Jerry Lou GJ (Roman Jerovek, KK Komenda), 1:22,2,
2. Hania Vita (Maksimiljana
Marinek, KK Komenda),1:22,3, 3. Luna GP
(Sao Kukolj, KK Ljutomer), 1:23,1;
2. dirka, avtostart 3- do 6-letni kasa i, 1800
metrov, zasluek do 1600 evrov:
1. Nubia Lavec* (IT) (Milan an, KK Komenda), 1:17,6, 2. Icona (Miha Jan, KK Triglav
Bled), 1:17,2, 3. Melanea Vita* (IT) (Bla Jan,
KK Triglav Bled), 1:17,9;
3. dirka, avtostart 3- do 7-letni kasa i, 1800
metrov, zasluek do 400 evrov:
1. Jasper HV* (AT) (Mirko Gregorc, KK
Komenda), 1:21,7, 2. Srdian (AT) ( adomir
urkovi , KK entjernej), 1:22,2, 3. Teo Noble
(AT) (Vojo Maleti , KK entjernej), 1:22,7;
4. dirka, avtostart 3- do 6-letni slovenski
kasa i, 1800 metrov, zasluek do 800 evrov:
1. Glori Sage (Toma Zakrajek, KK Komenda), 1:20,8, 2. Diamond MS (Andrej Marinek, KK Komenda) 1:20,9, 3. Anubis (Darja
Antolin, KK Ljutomer), 1:22,7;
5. dirka, avtostart 3- do 14-letni slovenski
kasa i, 1800 metrov, zasluek do 7000
evrov:
1. Tersugill (Peter Zadel ml., KK Komenda),

1:18,4, 2. Jack M (Viktor Marinek, KK Komenda), 1:18,7, 3. A Mystery (Mirko Gregorc,
KD Krim), 1:19,1;
6. dirka, MEMORIAL JANKA JUHANTA, avtostart 3- do 14-letni slovenski kasa i,
1800 metrov, zasluek do 3000 evrov: 1.
Jolly GJ (Roman Jerovek, KK Komenda)
1:20,9, 2. Play Catch (Viktor Dolinek, KK
Ljubljana) 1:20,9, 3. Vincennes (Joe Jude,
KK entjernej) 1:22,2;
7. dirka, avtostart 3- do 14-letni kasa i,
mednarodna odprta dirka, 1800 metrov:
1. Giano Caf* (IT) (Toma Prebil, KK Ljubljana), 1:17,7, 2. Angel Sirrius (Marko Gorenc, KK Ljubljana), 1:17,8, 3. Hand Right
(Vito adl, KK Ljutomer), 1:18,0;
Tekst in foto: Darko Hacin

V soboto, 11. junija, je bil 6. Pohod bosonogih.
V lepem son nem vremenu se je ob 8. uri na
Jur kovi Dobravi zbralo rekordnih 106 bosonogih, ki so se, seveda bosi, podali na krono
6 kilometrov dolgo pot na enturko goro.
Pred 6 leti, ko smo li prvi na to pot, nisem
pomislil, da bo to postalo tako mnoi no. Ko
pa lovek stopi bos v gozd in doivi pravi dotik
z naravo, je to posebno doivetje. Menim, da
bi morala danes vsa drutva in organizacije
nameniti ve poudarka takim pohodom, ki res
koristijo boljemu po utju in zdravju ljudi.
Najstareji lan je imel 74 let, najmlaji pa 5
let. Vsak pohodnik je dobil majico in medaljo
na zaklju ku v planinskem domu v Komendi.
Mislim, da nas bo drugo leto e ve .
Pavel velc
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Ob ob inskem prazniku sta bila v soboto, 14.
maja, tenika turnirja v konkurenci mokih
dvojic in ensk posamezno. V nedeljo, 15.
maja, pa sta zaradi slabega vremen turnirja
mokih posameznikov in enskih dvojic odpadla in bosta enkrat prihodnji . V konkurenci
mokih dvojic sta zmagala Sao Kaplja in Ale
Pravdi , 2. mesto pa sta osvojila Dane Ramak,
Zvone Vindi, 3. mesto pa Aljoa Kolar in
Duan Horjak, na nehvalenem etrtem mestu
pa sta pristala Miha Ber i in Primo Centa.
Zmagovalca tolailne skupine sta postala Joko Ogrinec in iga Zore.
V konkurenci ensk posamezno je bila 1.
Branka Boben, 2. Ivanka Ogrinec, 3. pa Petra
Sren. Udeleba bi lahko bila e bolja, saj je
mo i merilo 30 tenikih igralk in igralcev.
V petek, 27. maja, je na lan Alojz Mlinar,

lastnik podjetja Koviles za lane TK Komenda
organiziral turnir mokih dvojic. e na za etku
nas je prijetno presenetil z darili, ki so jih prejeli vsi nastopajo i na turnirju, ki se ga je udeleilo 22 tekmovalcev. Mesta so si razdelili
takole:1. Marko Lah Marko in Primo Centa,

2. Matej Slapnik in Sao Kaplja, 3.
Alojz Mlinar in Primo Podbelek.
Zmagovalca tolailne skupine sta bila
Zvone in Tadej Vindi. Prav tako je
podjetje Koviles stalni sponzor TK
Komenda in je ob tej prilonosti dostavil tudi dve blendi s svojim logotipom,
ki e visita in krasita ograjo TK Komenda.
Ponedeljek, 30. maja, je bil rezerviran za e kar tradicionalna sre anje
med lani TK Komenda in TK Litija. Vsaka
ekipa je prispevala 4 moke pare, ki so se pomerili med seboj po sistemu vsak par z vsakim.
Odigranih je bilo 16 tekem. Rezultat 9 proti 7 pa
je bil v prid doma i ekipi TK Komenda. Po
tekmovanju pa je bilo seveda druabno sre anje.
Ob koncu naega druenja je bila ekipa TK Litija odlo ena, da nam poraz in pogostitev
vrnejo na svojem doma em terenu.
lani TK Komenda se bomo seveda
povabilu z veseljem odzvali
in se strinjali z njihovo pogostitvijo, le s porazom se
kar tako ne bomo sprijaznili
in bomo naredili vse, da bo
ostal pri ekipi Litije.
Ob koncu meseca junija
oz. ob koncu olskega leta,
med 27. 6. in 1.7. bo e 6.
zapored teniki te aj za nae najmlaje od 1. do 5. razreda
osnovne ole. Otroci so prijavnice e
dobili v oli pri svojih razredni arkah, lahko pa se prijavijo tudi na e-naslov tenisklub.komenda@gmail.

com do pri etka te aja. Kot vsako leto bo te aj
med 8. in 12. uro na TK Komenda na Podbortu. Cena tedenskega te aja je 40,00 . Za
otroke bodo skrbeli pedagoki delavci in teniki
u itelji naega kluba. Prav tako bomo otrokom
ponudili e druge druabne igre ter poskrbeli za
njihovo okrep ilo in gaenje eje. Ob koncu
tenike ole bodo, udeleenci prejeli simboli ne
nagrade. Teniki pozdrav!
Predsednik TK Primo Podbelek

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.

Ob DNEVU DRAVNOSTI estitamo in
vabimo k skupnemu praznovanju 20.
obletnice samostojne domovine.

EBELO Petru Podlipniku (levo) in Valterju Matou, ki z delom nesebi no ohranjata e
staro izro ilo delujo ih mlin kov; Peter 6 let, Valter pa 7 let.
e pa bi omenili vse sodelujo e,
bi morali imeti cel panj ebel.

Dva OSATA, saj so se ta mesec
kar »razcveteli«. Prvega podeljujemo, po tem,
ko smo preverili, da imajo
i
tisti obdelovalci zemlje, ki so obvestili svoj
svojega programskega za itnika, da nas obvesti, e kako prav. Da takole »kolega kolegu«
gnojnico zlije pred njegovo njivo s koruzo, je pa
gnojn
res is
isto »naa folklora« (naj e sosedu koza ).
Drugega pa tistim, ki pol leta »cajtajo uboge
Druge
novoletne jelke«.V Mostah so se je usmilili (jo
novole
odstranili) minuli teden, v Komendi pa v za etku
odstra
tega te
tedna, ob zaklju ku redakcije, e ne.
EBELE so priznanje in vzor za delo in skrb na razli nih poEBE
dro jjih, OSATI pa ogledalo, ki nam ni za vzor.
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Osnova za pla ilo vrtca je cena programa, v
katerega je vklju en otrok.
Ceno programov predolske vzgoje krijejo
stari oz. zakoniti zastopniki otroka in ob ina.
Ob ina krije del cene programa za:
otroke, katerih stari imajo na njenem
obmo ju stalno prebivali e;
otroke, ki imajo na njenem obmo ju stalno prebivali e skupaj z enim od starev;
otroke tujcev, katerih vsaj eden od starev
ima na njenem obmo ju za asno prebivali e in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.

Pla ilo starev dolo i ob ina na podlagi lestvice, ki stare razvr a v razrede, upotevaje
mese ni bruto dohodek na druinskega lana v
primerjavi z bruto pla o na zaposlenega v Republiki Sloveniji in upotevaje premoenje
druine. V posameznem pla ilnem razredu
pla ajo stari dolo en odstotek cene programa,
v katerega je otrok vklju en.
Stari pla ajo najve 80 % in najmanj 10
% cene programa.
Stari, ki prejemajo denarni dodatek po
predpisih o socialnem varstvu, so pla ila
za asno opro eni.
Za dneve, ko otroka dejansko ni v vrtcu in
stari odsotnost javijo vzgojiteljici do 8.
ure zjutraj, je pla ilo zmanjano za stroke
prehrane v deleu, v katerem stari sicer
pla ujejo program vrtca.
e je v vrtec vklju en ve kot en otrok iz
druine, stari za starejega otroka pla ujejo za en razred nijo ceno, za mlaje pa so
pla ila opro eni.

Stari uveljavljajo zniano pla ilo z oddajo
Vloge za zniano pla ilo vrtca pri pristojnem
ob inskem organu (Ob ina Komenda, Zaj eva cesta 23, Komenda). Vlogo odda eden od
starev (vlagatelj) na obrazcu, ki ga dolo i
minister, pristojen za predolsko vzgojo.
Obrazec VRT/1 je na voljo na spletni strani
Ob ine Komenda (www.komenda.si), na dr-

avnem spletnem portalu e-uprava, na spletni
strani Ministrstva za olstvo in port in v knjigarnah.
Podatke o dohodkih in prejemkih vlagatelja
in druinskih lanov pridobi ob inski organ
po uradni dolnosti od dav nega organa.

Vlagatelj priloi vlogi:
Potrdila o bruto pla i za obdobje zadnjih
treh mesecev (priloijo ga stari, ki v letu
2009 niso bili v delovnem razmerju vseh
12 mesecev)
za polnoletne druinske lane, ki nimajo
dohodkov, vlagatelj priloi ustrezni dokument o njihovem statusu (potrdilo o olanju, ).
Kot dohodek iz dejavnosti se teje dobi ek,
ugotovljen na podlagi dav nega obra una akontacije dohodnine od dohodka, doseenega z
opravljanjem dejavnosti, brez upotevanj znianj in olajav, pove an za zavarovalno osnovo
v skladu z zakonom, ki ureja pokojninski in invalidsko zavarovanje. Samostojnim ustvarjalcem na podro ju kulture, ki jim je priznana
pravica do pla ila prispevkov za socialno varnost iz dravnega prora una, se dohodek pove a
za pla ane prispevke za socialno varnost.
e stari v koledarskem letu, za katerega se
ugotavlja letni dohodek druine, niso bili v
delovnem razmerju vseh 12 mesecev, se za
dolo itev pla ila upotevajo vsi dohodki, ki
izhajajo iz odlo be o dohodnini, razen pla in
denarnih nadomestil za as brezposelnosti.
Tem dohodkom se priteje povpre na letna
pla a starev, izra unana na podlagi pla iz teko ega leta, zniana za odstotek rasti povpre ne mese ne pla e na zaposlenega v Republiki
Sloveniji glede na preteklo koledarsko leto. V
tem primeru se vlogi priloi potrdilo delodajalca o bruto pla i za obdobje zadnjih treh mesecev pred oddajo vloge za zniano pla ilo vrtca.

Skladno s 13. lenom Pravilnika o pla ilih
starev za programe v vrtcih (Ur. list RS, t.
129/06 in 79/08), stari oddate vlogo za zniano pla ilo najkasneje 15 dni pred predvideno
vklju itvijo otroka v vrtec, to pomeni, da morate vloge za otroke, ki bodo sprejeti v vrtec s
1. 9. 2011, oddati najkasneje do 15. avgusta
2011
V kolikor imate v vrtec e vklju enega

enega ali ve otrok in jim je bila e izdana
odlo ba o viini pla ila vrtca za leto 2011,
za novega otroka v vrtcu uveljavljate
oprostitev pla ila na obrazcu Vloga za
oprostitev pla ila vrtca za drugega in nadaljnje otroke, ki so hkrati vklju eni v vrtec
(obrazec je dostopen tudi na spletni strani
Ob ine Komenda), kateri priloite potrdilo o vpisu otroka v vrtec oziroma fotokopijo pogodbe med stari in vrtcem o sprejemu
otroka.
Na podlagi vaih vlog vam bomo izdali odlo be o viini znianega pla ila za program
vrtca za leto 2011 (od 1.9. do 31.12.2011)!
Stari, ki vloge ne oddajo, pla ajo 80 % cene
programa, kar je polno pla ilo.
e se med letom spremeni tevilo druinskih lanov ali e pride do zaposlitve ali izgube zaposlitve enega izmed druinskih lanov
ali spremembe vrste virov dohodkov ali do
namestitve otroka v rejniko druino ali drugo
obliko institucionalnega varstva, se pla ilo
dolo i na novo. Spremembo mora vlagatelj
sporo iti pristojnemu ob inskemu organu v
roku 15 dni ko je sprememba nastala. Sprememba se ugotavlja na osnovi ustreznega dokumenta. Novo pla ilo se uveljavi s prvim
dnem naslednjega meseca, ko je vlagatelj
sporo il spremembo, razen v primeru spremembe stalnega bivali a in zaposlitve, ki se
uveljavi s prvim dnem naslednjega meseca po
nastanku spremembe.
Na podlagi odlo be o dolo itvi viine pla ila, vrtec (ola) vlagatelju izstavi ra un za
pretekli mesec, ki ste ga stari dolni poravnati v predpisanem 8 dnevnem roku, sicer vam
vrtec (ola) zara una zakonite zamudne obresti.

Vlagatelj je materialno in kazensko odgovoren za resni nost podatkov, ki jih navede v
vlogi. e pristojni organ ugotovi neresni nost podatkov, dolo i polno pla ilo vrtca za
celotno obdobje od dolo itve pla ila.
Mateja Drolc, dipl.upr.org.
Vija svetovalka III
Komenda, 8.6.2011

Na podlagi 16. lena Statuta Ob ine Komenda (Uradne objave GOK, t.
02/09-UPB1) in dolo il Pogodbe o upravljanju in vzdrevanju portne
dvorane Komenda, Ob ina Komenda, Zaj eva cesta 23, Komenda, objavlja
RAZPIS
ZA ODDAJO PROSTIH TERMINOV V PORTNI DVORANI
KOMENDA ZA OLSKO LETO 2011/2012
1. Termini za najem 1/3, 2/3 ali 3/3 portne dvorane Komenda, za olsko
leto 2011/2012 (september 2011  junij 2012), so naslednji:
za portne klube in drutva v ob ini Komenda, rekreativne skupine
in ostale
zainteresirane: od ponedeljka do petka, od 16.00 do 23.00 ure;
za tekme, turnirje, razli na tekmovanja in po potrebi za prireditve
(kulturne, zabavne ipd.): sobote in nedelje.
2. Prednost pri izboru razpisanih terminov za najem portne povrine v
portni dvorani Komenda imajo:
portni klubi in drutva ob ine Komenda;
doma i uporabniki portne dvorane, ki so dvorano koristili v olskem letu 2010/2011;
uporabniki, ki so imeli sklenjeno pogodbo o najemu za celotno
lansko obdobje brez pred asne prekinitve najemne pogodbe;
uporabniki, ki so zainteresirani za najem dvorane v celotnem razpisanem obdobju;
uporabniki, ki imajo poravnane vse obveznosti za sezono 2010/2011.
1. Prijave za proste termine se oddajo na naslov: portna dvorana
Komenda, Glavarjeva c. 37, Komenda.

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

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

eleni termin: ___________________________________________

__________________________________ (vpiite dan in uro)
Povrina dvorane:

1/3

2/3

3/3

(ustrezno obkroite)
Vrsta rekreacije: _________________________________________
(vpiite zvrst rekreacije oz. dejavnosti)

Podpis vlagatelja:

1. O izidu razpisa bodo zainteresirani pisno obve eni najkasneje do 20.
avgusta 2011.

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

tevilka: 671-0003/2011-1
Ob ina Komenda

Blia se as poletnih dopustov. Da boste lahko nemoteno odpotovali na dopust, vas elimo opozoriti, da pravo asno
preverite veljavnost vaih osebnih dokumentov.
V kolikor vam je e ali vam bo v prihodnjih dneh potekla veljavnost osebne izkaznice ali potnega lista, nas im prej
obi ite na sedeu upravne enote in vloite vlogo za zamenjavo ustreznega dokumenta. To lahko storite tudi na katerikoli upravni enoti v RS.
S tem si boste pravo asno zagotovili veljavnost osebnih dokumentov in se hkrati izognili morebitni akalni dobi.
Uradne ure Upravne enote Kamnik:
v ponedeljek in torek od 8. do 12. in od 13. do 15. ure,
v sredo od 7.30 do 12. in od 13. do 17.30 ure,
v petek od 8. do 13. ure.
UPRAVNA ENOTA KAMNIK
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Z avtobusom smo se odpeljali v ivalski vrt. V
ivalskem vrtu smo si najprej ogledali pelikana. Potem smo se odli malo poigrat in pomalicat. Dva soolca sta videla tablo z vrstami
ivali. Ogledali smo si jih. Potem smo li v vivarij. Ogledali smo si ku arje, pajke, ka e,
elve in li inke. Ogledali smo si e papagaje,
kakaduje in ptice. Potem smo si li ogledat jeevce in kapibare. Videli smo slona, kako kaka
in lula. Hodili smo po pesku in zagledali opice.
Videl sem, kako plezajo po vejah. Potem smo
odli k vodnici. Rekla je, da naj gremo v krog.
Prinesla je madagaskarskega tenkreka. Boali
smo ga in ga imeli v rokah. Potem je prinesla
e kraljevega pitona. Imeli smo ga za vratom.
Bil je hladen. Potem smo odli gledat antilopo.
Imela je roge. Gledali smo e zebro. Imela je
rne in bele proge. Vodi ka je prinesla tudi pi an ka. Boali smo ga. Potem smo li v hio
inkubator. Videli smo jajca. Vodnica nas je peljala k morskemu levu. Videli smo, kako je
delal trike. Za nagrado je dobival ribe.
Potem smo se odpeljali nazaj v olo.
Gaber Kremar Pan ur, 2. a
V eraj smo se z avtobusom odpeljali v ivalski
vrt. Najprej smo si ogledali pelikane. Potem
smo li v vivarij. Tam smo si ogledali kraljevskega pitona in ku arja. Potem pa e papagaje. Bilo jih je veliko. Hodili smo naprej, dokler
nismo prili do jeevcev. Zelo so imeli lepe
bodice. Zelo mi je bil ve tudi slon. Samo takrat ne, ko je kakal. Ko smo li gledat tigra,
nam je vodi ka povedala, da je tigru tigrica
poginila in da jo skoraj vsak dan kli e.
ana Zgonec, 2. a

Nekega dne je u iteljica v u ilnico pripeljala
sool evo staro kolo, ki ga ni ve potreboval.
Razloila nam je, da bomo kolo prebarvali in
okrasili za akcijo Ghost bikes, v spomin na
kolesarje, ki so se ponesre ili, pa tudi v opozorilo voznikom, naj bodo strpni do kolesarjev.
Kolo smo prebarvali na belo, da se bo videlo
tudi pono i. Barvanje je bilo zelo zabavno, ob
koncu smo bili vsi popackani z barvo. U iteljica je kolo okrasila e z roami in pentljo.
Hinik je nae kolo odpeljal v Ljubljano.
ez nekaj asa smo dobili sporo ilo, naj u iteljica izbere sedem u encev, ki bodo prili na
predstavitev te akcije. Izbrala je tiste, ki so
barvali kolo.
24. maja nas je etrto olsko uro zunaj akal
kombi. Med vonjo smo se pogovarjali o marsi em. Ko smo izstopili, smo se malo razgledali, nato pa odli do Mestne hie. Popeljali so
nas v sobo, kjer imajo ob inske seje. Ko smo
se posedli, so nam na mize prinaali sadje in
pija o. Sedeli smo kot kralji, ker vsega tega
sploh nismo pri akovali. Sledila je razlaga,
zakaj in kako je nastal ta projekt ter podupanove besede. Odli smo si pogledat kolesa treh
ol: nae, moravke in vodike. Med ogledovanjem so nas e intervjuvali. U iteljica nas je

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

V petek, 27. maja, smo imeli u enci petih
razredov O Komenda Moste naravoslovni
dan. Odpravili smo se na Gorenjsko. Z avtobusom smo se odpeljali v Mojstrano. Ogledali
smo si slovenski planinski muzej. Dobili smo
super vodi ko, si ogledali lm o Sloveniji, potem pa je bil muzej prepu en samo nam.
Igrali smo se z ra unalniki, si ogledovali slike
o zgodovini planinstva, najbolj pa mi je bilo
ve v bivaku. Po ogledu muzeja smo imeli
malico, potem pa smo si ogledali slap Peri nik
in moram vam povedati, da je bil slap pre udovit. Poslikali smo ga, se pogovorili o njem,
potem pa smo se z avtobusom odpeljali naprej
v dolino Vrata. Avtobus nas je odloil na parkiri u, zato smo odli pe do Aljaevega doma.
Tam smo si odpo ili in se kasneje e slikali pri
Spomeniku padlim partizanom gornikom. Bilo
je zelo zabavno. Nazadnje smo se z avtobusom
odpeljali do Zelencev, kjer izvira Sava Dolinka. Narava je bila zelo lepa. Ta dan je bil zelo
zanimiv, zato se ga bomo e dolgo spominjali.
Doroteja Petek, 5. c

entacijskem teku v italijanskih Dolomitih.
Svetovno prvenstvo je trajalo sedem dni, od
sobote do petka. Treningi, tekme, izlet, portne
aktivnosti in e marsikaj  teden je bil kar prekratek. Skupaj s prijatelji iz Nove Zelandije,
Kitajske, vedske, Anglije, Poljske, Portugalske, kotske
in Slovenije smo preiveli nepozabne dneve.
Najbolj mi je bila ve prijateljska tekma. To
je tekma, v kateri v skupinah po trije skupaj
tekmujejo tekmovalci iz treh razli nih drav. S
Francozom in Belgijcem smo se zbrali eno uro
pred startom ter si razdelili naloge. Naloga
vsakega posameznika je bila, da pobere nekaj
kontrolnih to k. Moja sotekmovalca sta upotevala, da sem dekle in mi nista dala preteke
naloge. V prvem sklopu sem pobrala tri to ke,
v drugem sklopu dve in v zadnjem spet tri. Ni
cilj smo prili 33. med priblino 200 trojkami.
Na tej tekmi sem spoznala veliko novih prijateljev. Slovenci smo bili e posebej veseli, da
je bila v zmagovalni trojki Slovenka.
V Italijo bi e kdaj odla, toda e bi bilo zagotovljeno, da ne bi imeli za kosilo in ve erjo
zgolj in samo pato in sir. Sicer pa mi je bil ta
teden zelo ve , e posebej tekme in druenje s
tekmovalci iz drugih drav. Na alost pa smo
spet nali kontrolno to ko v Komendi in se
prehitro vrnili domov. Veselim se e naslednjega olskega svetovnega prvenstva, ki bo ez
dve leti na Portugalskem.
Za konec pa e to: Orientacija je zakon 
uporaben in koristen port, ki ga oboujem.
Monika Ravnikar, 7. a

Tekaki evlji, dres slovenske reprezentance,
kompas Vse pripravljeno. Komaj sem akala, da bo napo il as odhoda v Italijo. Od 21. do
27. maja sem se namre s slovensko reprezentanco ter u enci in dijaki iz Cerknega in Idrije
udeleila olskega svetovnega prvenstva v ori-

V ponedeljek, 23. maja, smo v
oli imeli predavanje o alkoholizmu. Najprej so nam povedali, kaj
vse lahko lovek naredi (in esa ne
more), ko preve spije. Med nose nostjo nikakor ne smemo uivati
alkohola niti ne smemo vinjeni voziti, tudi samo do doma ne! Na raun posameznikovega popivanja
trpijo predvsem drugi, npr. rodijo
se druga ni, bolni otroci, alkoholizirani povzro ijo prometne nesre e,
v katerih se pokodujejo nedolni
... Izvedeli smo tudi, kako dolgo po
zauivanju alkohola se treznimo.
e spijemo samo 0,1 promila alkohola, se treznimo eno uro. e polovica piva
zado a, da se ponesre imo.
Sledilo je drugo predavanje, ki ga je vodila
naa socialna delavka Danica Kuhar. Tam smo
izvedeli, kako varno pijemo in postreemo z
alkoholom. Povedala nam je tudi, da tablet in
alkohola nikakor ne smemo zauivati hkrati,
saj se tako u inki podvojijo.
Razdelili smo se v skupine in vsaka skupina
je kaj izdelala v zvezi z obravnavano temo. Jaz
nadaljevanje na naslednji strani
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nadaljevanje s prejnje strani
sem bila v likovni skupini, kjer smo izdelali plakate. Ob koncu smo se
zbrali v ve ji u ilnici in vsaka skupina je predstavila svoj izdelek. Najbolj zanimiva je bila gledalika skupina, ki je zaigrala igro, v kateri so
bile nazorno predstavljene posledice ezmernega zauitja alkohola.
Ker pa so u itelji seveda zahtevali, da si tudi kaj zapomnimo, smo
morali odpisati e kratek preizkus.
Naravoslovni dan si zaslui dobro oceno, saj mislim, da se mladi
premalo zavedajo, kaj storijo, e za nejo prezgodaj uivati alkohol.
Vsaka ola bi morala izvesti tak naravoslovni dan. Sama bi v program
vklju ila e kaken videoposnetek, v katerem bi si lahko mladi ogledali
hude posledice alkoholiziranosti. Tudi nose nice bi morale biti na predavanju, da bi spoznale, da z uivanjem alkohola ne kodujejo le sebi,
pa pa tudi svojemu nerojenemu otroku. Mislim, da je naa ola zelo
dobro organizirana, kar se ti e predavanj in osve anja u encev o nevarnostih. Dan je bil zanimiv in predvsem pou en.
Gabi Repenek, 8. a

Zakaj je naa eta legendarna? Seveda lahko
brez problema v hipu natejemo vsaj sto razlogov, ampak vam povem samo enega: ker imamo pet legendarnih vodov. In to uradno kvaliciranih.
ez celo leto (malo pa e lani) so se namre
trudili in izpolnjevali tiri naloge, ki so bile
potrebne za slovesni naziv »legendarni vod«.
e lani so pripravili sre anja za vse bive lane
voda. Nekateri v malce manjem, drugi pa v
precej ve jem tevilu smo se zbrali, spoznali

Pri skavtih je vse po starem, kaj pa pri vas?
Tudi? Pa se imate tako dobro kot mi?
Ste se v zadnjem mesecu igrali s prijatelji,
jedli slastne lu ke, se plazili po blatni reki,
noreli na koncertu s 450 brati in sestrami, se
lovili s tevilkami na elu in opravljali nore
kazenske naloge v zaporu? Ste naredili dobro delo in prebarvali hio nekemu gospodu,
ste igrali odbojko s prijatelji, pripravljali
poletni tabor, imeli piknik s preve hrane,
ste se nasmejali do solz? Mi smo po eli vse
to in e ve . Vse v enem mesecu, ki je spet
prehitro minil. Pa naj e kdo re e, da ni no
biti skavt!
Pa lep za etek poletja!
Komendski skavti
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dnic iz cele Slovenije.
»Meni je bila najbolj ve ovira, ko smo li v
rov pod plahto, ker je bila to to ka z najve
blata. In fajn je bilo, ko smo na koncu plesali
in peli! « Saa

mlaje in stareje skavte, ki v skavtskem imenu
nosijo isto ival, se najedli in se  seveda 
spomnili na vse neumnosti, ki smo jih skupaj
upi ili pri skavtih. Druga naloga je bila pripraviti dobro delo za sovrstnike. Vodniki so
pripravili sre anje in povabili svoje soolce in
prijatelje ter jim predstavili del ek skavtskega
ivljenja. Tretja je bila zelo prijetna: ez celo
leto so v okviru voda praznovali svoje godove.
etrta pa je bila preprosta: priti (in preiveti)
IV. izziv.
Ta legendarni dogodek se je zgodil tisto zadnjo soboto v maju, ko je najbolj deevalo. V
polni bojni opremi (deniki, pelerine, malica
) smo pod streho akali zaspanega voznika,
da nas odpelje v Novo mesto in voditeljice
smo se e resno spraevale, kako bo to izgledalo. Ampak ker nas ima Nekdo tam zgoraj rad,
se je de do Novega mesta e umiril. In vodi so
pogumno odli na orientacijo po Novem mestu.
Pogum se je vsekakor izpla al, saj so na koncu
lahko odli na pot preivetja. Za nevednee:
pot preivetja je pot z najrazli nejimi ovirami,
ki jih mora premagati, namen pa je (mame,
tole lahko presko ite!... no, namen je, da se
imbolj umae in da se ima fajn). Na poti je
bilo blato, bile so gume, vrvi, blato, voda,
kripci, blato, mraz, podzemni rov in seveda
blato. Zares ni lepega, kot v enem dnevu videti 450 nasmejanih in blatnih izvidnikov in vo-

»Najbolj zanimiva in zabavna to ka je bila
tista, kjer smo morali s kanujem pripluti z ene
strani na drugo, seveda z vodi em. Ta to ka mi
je bila najbolj zanimiva, ker se e nikoli nisem
peljala s kanujem. Na poti preivetja pa mi je
bila najbolj ve to ka z gumami, kjer so gume
visele tik nad gladino reke, mi pa smo morali
ez njih priplezati do drugega konca reke.
Plezanje je bilo malo naporno, ampak je bilo
veliko bolj zanimivo, ker smo bile nabite z
adrenalinom, saj nismo vedele, ali bomo vse
varno prile na drugi breg ali pa bomo padle v
vodo. Bila je res zabavna to ka.« Karmen
Ko smo se umili pod gasilskimi cevmi in za
silo posuili, nas je akalo kosilo, kvadrat vseh
et, slovesna podelitev tablic in zaklju ni koncert s skavtsko skupino Ana in pow. Pow lanov
te legendarne skupine je seveda iz Komende.
Nismo se e dovolj naplesali, ko je bil e as za
odhod. In smo li. Z blatom za uesi, s skavtsko
pesmijo na ustnicah in z nasmehom proti domu
kot legendarni vodi.
ebele, gazele, abce, sokoli in volkovi  vi
ste legende!
Katarina, Simpati na ebela

Premor po koncu lanske sezone ni za slovenski
avtokros (AK) prinesel prav ni dobrega. Uresni ile so se najtemneje napovedi, tako da letos zaradi pomanjkanja prog (zaradi lastnikovega nesoglasja) ni mono izpeljati dirke v
Sopotnici, zaradi sosedskih odnosov pa do nadaljnjega ne bomo spremljali tekmovanj v Tunjicah; umika nekaterih tekmovalcev, ki so
obupali nad ma ehovskim vedenjem krovne
zveze za avto port A2005, pa tudi nezainteresiranih organizatorjev o itno ne bo razpisanega tekmovanja za dravno prvenstvo (DP).
A tisti vozniki, ki dirkajo predvsem za lastno
duo, se znajdejo po svoje.
e v minulih sezonah smo vse pogosteje
spremljali nae predstavnike na dirkah za
Evropsko prvenstvo (EP), redno so se udeleevali tudi prireditev na hrvaki Rupi, nekateri
pa so se pojavljali tudi na preizkunjah za DP
sosednjih drav. e lani je bil v tujini najdejavneji Marcel Grgi , ki je odprl tudi letonje
nastope slovenskih fantov prek meja.
Sredi aprila se je z novih izzivov eljno ekipo in prenovljenim motorjem odlo il za nastop
na 2. dirki letonjega EP v AK v francoskem
St. Martin Valmerouxu. Potem ko je zelo solidno opravil e s treningi, je vtis le e popravil
v 1. kvalikacijski vonji, ki jo je kon al kot 5.
v svoji skupini oz. 15. skupno. e na ogrevanju
pred 2. vonjo pa je prilo do okvare motorja
in sanj o novi odli ni uvrstitvi je bilo konec.
Dirko je brez to k kon al na 26. mestu.
Na praznik dela pa so sezono odprli relikrosisti. Standardno prizori e v Logatcu je proti
koncu dneva popestrilo muhasto vreme, ki je
poskrbelo za kar nekoliko nepri akovane rezultate. V diviziji 1 je slavil legendarni Marjan
Nagode, v diviziji 2 pa Slavko Zorman. A nas
seveda ob generalni razvrstitvi najbolj zanima
razplet v diviziji 3, kjer smo imeli na tartu
Roberta Kocipra. eprav je imel na svojem
buggy-ju obute e precej zdelane gume, se je
kar dobro kosal s konkurenco in v obeh setevkih kon al kot 8. Ker pa so se pred njim zvrstili nekateri tekmovalci, ki niso prijavljeni v DP,
je Robi na svoj konto v generalni razvrstitvi

zapisal 24 to k za 7., v diviziji 3 pa celo 28
to k za 5. mesto. Zmagovalec pozivne dirke 16
najhitrejih je postal Dejan Petri , divizije 3 pa
Philipp Mattesrdorfer, a je tudi tu poln izkupiek to k odnesel Cerkni an, saj Avstrijec ni
prijavljen v prvenstvo.
22. maja pa se je kar nekaj tekmovalcev iz
Slovenije odpravilo na dirko za italijansko DP
v AK v blinjem Gonarsu. Pesti smo lahko stiskali tudi za 3 Komend ane - Grgi a, Igorja
Kerna in Janeza Zgonca. e po prostih treningih je Zgon eva ekipa Dorjan racing ugotovila,
da se njihovega buggy-ja ponovno lotevajo resne teave na motorju, tako da so se odlo ili
zaklju iti z dirkakim vikendom. V prvih vonjah za merjeni trening smo tako spremljali le
e 4 Slovence, od katerih se je najbolje odrezal
kasneji nesre nik Kern, ki je e na svojem prvem sre anju s to progo postavil kar 2. as v
svoji diviziji. V drugem delu uradnih treningov
pa je prav Kern s spektakularnim prevra anjem
poskrbel, da je vsem zbranim ob dirkali u v
Gonarsu za nekaj asa zastal dih, a smo kmalu
izvedeli, da v nasprotju s svojim buggy-jem na
sre o ni utrpel hujih pokodb. e kmalu po
zdravnikem pregledu ga je zajetna skupina
navija ev in ljubiteljev avtokrosa, ki so si prili
ogledat dirko iz domovine, z aplavzom pozdravila v svoji sredi. Nekoliko manj od pri akovanj
je pokazal Grgi , ki pa nam je razloil, da je
moral po okvari prvega motorja na pretekli
dirki za EP v Franciji, tokrat nastopiti z rezervnim. Vseeno je bil na
koncu edini slovenski
predstavnik v nalni
vonji divizije 3, kjer
je pristal na 7. mestu.
e naslednji vikend
je Grgi odpotoval na
4. dirko za EP, ki jo je
gostil nemki Seelow.
A Marcelu na za etku
sezone sre a ni naklonjena, saj je tudi tokrat
e v zgodnji fazi dirkakega vikenda konal s svojimi nastopi,
razlog pa je bil v okvari elektronike. Upajmo,

da se ga ni prijel »Zgon ev sindrom« in da bo
v prihodnje nael formo iz lanske sezone.
Za etek tega meseca pa so v borbe ponovno
krenili vozniki paralelnega relikrosa (PRK),
tokrat premierno na poligonu za karting v Vrtojbi. Spet smo spremljali kar nekaj nekdanjih
in e vedno aktivnih avtokrosistov, med njimi
tudi Kocipra. Tokrat se mu je lmsko izlo z
dobavo novih gum za asfaltno podlago, tako
da je bilo kmalu jasno, da bo tokrat bistveno
nevarneji kot v Logatcu. Domneve je potrdil
e kar na kvalikacijah, ko je s asom 44,43
sekunde postavil dotedanji rekord proge. Le 6
stotink za njim je zaostal generalni zmagovalec
1. letonje dirke, Petri . Debelo sekundo za
njima je 3. as postavil Botjan Petrov i , ki se
je v zadnjem asu s svojim buggy-jem specializiral samo na PRK.
Divizija 1 je tokrat pripadla Danieleju Traniju, v diviziji 2 pa je bil najuspeneji ponovno
Zorman. Najhitreja divizija 3 je postregla s
pri akovanim nalnim obra unom med Kociprom in Petri em, ki je izkoristil izkunje z
dirk na asfaltnih podlagah in se veselil kon ne
zmage. Zelo podoben je bil razplet tudi v dirki
za generalno razvrstitev, saj je na prvih petih
mestih vrstni red enak kot v diviziji 3. Petri si
je s tem prakti no e zagotovil naslov prvaka
tako v svoji diviziji kot tudi v generalni razvrstitvi, Kociper pa je po predstavi v Vrtojbi
najresneji kandidat za vice-prvaka v obeh setevkih. Vse to seveda ob domnevi, da bo zadnja dirka potekala v obi ajnih okoli inah in
brez okvar dirkalnikov glavnih akterjev. Kako
se bo dejansko razpletlo, bomo videli ele konec septembra.
Precej prej pa bomo v akciji ponovno pozdravili avtokrosiste, saj so tuji koledarji dirk
zelo zanimivi. e prvi julijski vikend se bo
cela eta ljubiteljev tega blatnega porta iz
Komende pa tudi drugih koncev Slovenije podala na 700 km dolgo pot v eko Novo Pako,
kjer bosta med drugimi svoje mesto med najboljimi dirka i v Evropi tudi letos iskala Grgi
in Kociper. Do zaklju ka redakcije pa e ni bilo
znano, e je Marcelu uspelo svoj dirkalnik
pripraviti e za dirko teden dni pred tem v
nemkem Cunewaldeju.
Sre o Zupan i
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Prijetno toplo vreme je privabilo veliko tevilo
rekreativcev in malo bolj tekmovalno usmerjenih teka ev na tradicionalno Ob insko prvenstvo v krosu. Start in cilj prireditve je bil na
zelenici pred cerkvijo sv. Klemena v centru
Suhadol. Razli no dolge proge, glede na starostno kategorijo, so zmogli prav vsi nastopajo i.
Najmlaji (predolski otroci) so vsi prejeli posebno za ta namen izdelane lesene spominske

medalje. Prvi trije uvr eni v posameznih
starostnih skupinah pa so prejeli kolajne z
ob inskim grbom. Razveseljivo je, da se z
rekreacijskim tekom ukvarja vedno ve je
tevilo ob anov vseh starostnih kategorij
in tako lepo skrbijo za svoje zdravje.
Razgibana gozdna proga do »mlin kov«,
kjer se je v poto ku mono odejati, je po
izjavah nastopajo ih zelo lepo speljana in
jo radi koristijo za vadbo. Sliati je bilo
tudi nekaj pohval portnemu drutvu Suhadole za dobro organizirano prireditev.
Rezultati - predolski: 1. Tija Omerzu,
0:00:23; 2. Vita Malus, 0:00:25; 3. Anamarie tern, 0:00:26; 4. Tilen Zupan, 0:00:28;
5. Nik Sitar, 0:00:30; 6. Ana Juhant, 0:00:35;
7. Sao aga, 0:00:38; 8. Enej Vladovi ,
0:00:40; 9. iva Kodrin, 0:00:52; 10. Anja
Mubi, 0:00:58; enske 7 do10 let: 1. Katja
Gorta, 00:03:51; 2. Klara Kodrin, 00:05:29; 3.
Maa agar, 00:05:28; enske 11 do 15 let: 1.
Katja Urani , 03:13:00; enske 31 do 50 let:
1. Urka Urani , 00:25:51; enske nad 50 let:

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

Po predlogu, naj bi DU Komenda letos organizirala pokrajinsko prvenstvo balinarskih sekcij
gorenjske regije, so nai na ta predlog kar hitro
pristali, saj je to prvenstvo sovpadalo z 10-letnico obstoja sekcije. Tekmovanje, ki se ga je
udeleilo 15 mokih in 8 enskih ekip, je bilo
24. in 25 maja na drutvenem balini u. Organizatorji so poprijeli za delo in zaupano tekmovanje izpeljali tako, kot znajo samo organizatorji naega drutva; brezhibno, korektno in v
splono zadovoljstvo vseh 166 tekmovalcev iz
16 drutev.
Posamezna drutva so dosegla naslednje
uvrstitve: 1. mesto-moki  ekipa Komenda I
(20 to k), drugouvr eni so bili balinarji DU
iri (15 to k), tretji pa balinarji iz Predoselj
( 11 to k).
enske ekipe pa so se razvrstile: 1. mesto 

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

Za dobro voljo pa e ta misel: kaj bi bilo, e
bi igrali s kroglami, ki bi bile kot kocke s tevilkami? Bi pa igrali » lovek ne jezi se«, pa
bilo zadovoljstvo zopet popolno!
Tone Ogorevc

elja vsakega kolesarja je, da osvoji kakno
pomembno razdaljo ali vrh. Tako smo se tudi
Grilc, prijatelja, Martinjak in velc odlo ili, da
se podamo v panijo. To je Jakobova pe pot
(Camino de Santiago). Dolina poti je 850 km,
s skupno viino 10.800 m. Vsak dan smo prevozili od 90 do 130 km.
Ta pot je bolj priznana, kot pepot. Zadnje
ase pa se razne skupine odlo ajo zanjo tudi s
kolesi. Trasa je lepo ozna ena z jakobovo
koljko, ki jo vsak dobi ob pri etku, ko se vpie. Ob poti smo imeli postanke po mestih;
ogledali smo si znamenitosti krajev. Pot pa je
bila zelo zahtevna, saj smol morali vsak dan
kolesariti, postaviti otor, zjutraj vse skupaj

pospraviti in kolesariti naprej. Imeli smo sre o, da smo pot
lahko prevozili brez deja v ekipi
16 kolesarjev (dva kombija + dva
oferja). Ko smo se e vra ali
proti domu, smo se ustavili tudi v
Lurdu in se zahvalili Mariji za
sre no kolesarjenje in povratek
domov.
Zato, da imamo vso pot posneto s kamero, je zasluen Martinjak. Tako bomo celotno pot
prikazali tudi v Planinskem domu
v Komendi, datum pa bomo posebej objavili.

22

Kljub obilici dela si je vsake toliko asa nujno
vzeti as tudi za pregled in oceno opravljenega
dela v preteklem obdobju ter narediti primerjavo med zastavljenimi cilji ter rezultati, ki smo
jih uspeli dose i. Sluba Medob inskega inpektorata in redarstva, skupne ob inske uprave ob in Trzin, Komenda, Lukovica, Menge,
Morav e in Vodice, s sedeem v Trzinu, prvenstveno deluje s ciljem preventivnega delovanja.
Pri svojem delu pa, tudi na obmo ju ob ine
Komenda, zaznamo zelo raznovrstne kritve
predpisov, nad katerimi nadzor izvaja naa
sluba. V 2010 so tako najbolj izstopale nepravilnosti s podro ja cest, s katerimi smo se
ukvarjali v tretjini uvedenih postopkov v Komendi.
Preko celega leta zaznavamo tevilna onesnaenja cesti . Ta povzro ajo tako kmetje v
asu oranja kmetijskih povrin, ko le redko
upotevajo predpisane 4-metrske odmike, v
primeru oranja pravokotno na cesti e oziroma
1-metrski odmik pri oranju vzporedno s cesti em. Zaradi premajhnih odmikov so kmetje

prisiljeni obra ati stroje na cesti, s imer povzro ajo e onesnaenja cest. Le-ta so prav v
deevnih obdobjih e posebno nevarna za voznike. Tovrstni posegi tudi povzro ajo velike
stroke vzdrevalcu cest in posledi no ob ini,
saj preorana njiva tik do bankine ali v asih e
celo v cestno telo, pomeni pokodbo cesti a,
ki ga je za varnost udeleencev v cestnem
prometu potrebno nujno sanirati. Obenem viji

posevki tik ob cesti u
tudi zmanjajo vidljivost
in preglednost na cesti.
Onesnaenja cesti
mnogokrat povzro ajo
tudi tovorna vozila, ki
dovaajo in odvaajo
potrebni material z gradbi . Investitorji oziroma
izvajalci gradbenih del,
kljub visoki zagroeni
kazni, le redko poskrbijo
za i enja pnevmatik
ob izvozu z gradbi a na
cesto. Veliko tevilo
prevozov teko naloenih kamionov pa obenem
pomeni tudi hudo obremenitev za vse lokalne
ceste, ki praviloma v
ve ini primerov niso bile
predvidene za tako velike obremenitve.
Dodatno delo pa tako vzdrevalcem cest kot
javne infrastrukture povzro a
tudi neurejeno odvodnjavanje z
zasebnih parcel, ki na cesti a
in v meteorne kanale odplavljajo zemljo in pesek; in jih maijo.
Poleg onesnaenja cest velja
omeniti tudi znatno pove anje
nedovoljenih prekopov na cesti
in izvajanja razli nih posegov
v varovalnih pasovih ob inskih
cest brez soglasja
upravljavca. Nedovoljene ali neskladne
gradnje ter odlaganje
razli nega materiala
v tem pasu lahko
posledi no povzro a oviro v cestnem
prometu. V okviru nadzorovanja teh
aktivnosti zato nadziramo tako
ustreznost pridobljenih upravnih
dovoljenj in soglasij za izvajanje
posegov, kot pridobitev dovoljenja
investitorja. Preverjamo tudi ustreznost zavarovanja del na cesti ali ob
njej, saj je ustrezna prometna signalizacija in ureditev
lahko ivljenjsko pomembna.
Veliko pozornosti namenjamo
tudi razra enosti ivih mej in
drugega rastlinja ob ob inskih
cestah. Lastnike zemlji ali
upravljavca cest pozivamo, da
takne ovire preglednosti sanirajo.
Velik problem za varnost v
cestnem prometu so tudi dotrajani in slabo vzdrevani objekti ob
cestah. Ne kvarijo samo videz

naselja, ampak so tudi potencialna prometna
nevarnost. Enako velja za lastnike objektov ob
cestah, ki kljub jasno zapisani zahtevi v ob inskem odloku o cestah, na strehe ne namestijo
snegolovov in lebov. Po opozorilu pa ve ina
lastnikov zadevo uredi.
Zaradi pomanjkanja parkirnih povrin predvsem okrog ol in vrtca je tudi v ob ini Komenda potreben nadzor zaradi krenja predpisov s podro ja mirujo ega prometa. Vozniki
svoja vozila parkirajo tako na avtobusnih postajali ih, plo nikih, krii ih ter podobnih
lokacijah, s imer ovirajo ostale udeleence v
prometu.

Kjer so ceste e tako in teje prevozne, nepravilno parkirana vozila ovirajo tudi zimsko
slubo pri pluenju in posipavanju cest ter
onemogo ajo odvoz komunalnih odpadkov.
Vse to povzro a nejevoljo pri ob anih. Kar pa
zadeva zapu ena in izrabljena vozila, se je
tevilo le-teh v primerjavi s prejnjimi leti ta
zmanjalo. Torej lastniki postajajo vedno bolj
ozave eni?!
nadaljevanje v naslednji tevilki
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Maja po navadi izbruhne ljubezen. V taki ali druga ni obliki. e se e
vsi ne ljubijo med seboj, pa to ustvo brez sramu izbruhne na plan, ko
gre za tujo lastnino. Tako v maju ni bilo kritev javnega reda in miru, je
pa bilo kar nekaj dogodkov, ki storilcem niso ravno v ast in kaejo na
vseob i razkroj vrednot in nekakno »potrebo« po prisvajanju tuje lastnine. Spotovanje lastnine bi morala biti ena prvih vrednot za kvalitetno sobivanje in zaupanje.

kolesu odpeljal domov kupljene
roe ali kaj drugega, okodovanec
pa je to moral storiti pe ali pa
prositi koga za pomo . Neprijetno
za okodovanca in nesramno od
storilca.
Tudi ta mesec je dvema voznikoma zmanjkalo goriva, pa sta ga
brez pla ila nato ila kar na bencinskih servisih.
Z vozila v Komendi sta bili
ukradeni registrski tablici, saj jih
je tako lahko sneti iz okvira! Pa je
bilo e kaj napisanega o zavarovanju tablic na vozilo: Samo malo
dobre volje in droben vijak zagreni

Vlomi
Gostinski objekt je postal tar a vloma 7.maja. Je bila kriva eja ali pa
morda elja po ve jem plenu? Storilec bo to moral temeljito pojasniti
pristojnemu organu.
Podjetja v Industrijski coni v ejah so prepogosto na »udaru« nepridipravov. Ta mesec so vlomilci obdelali kar dve podjetji. Zgodilo se je
5. in 16. maja. So pa kriminalisti nepovabljenim gostom e na sledi?
Neko je bilo tako vpraanje postavljeno nekoliko bolj humorno: »Jim
e dihajo za ovratnik«? Kakorkoli e  menim, da je za ita lastnine, ki
je prepu ena lastnikom objektov, predvsem v no nem asu bolj slabo,
ali pa sploh ne varovana.
Tatvine
No, teko je dale pea iti, so mislili »sovraniki zdrave pe hoje« in
verjetno so zato menjala lastnike kar tri kolesa. Brez vpraanja, neprostovoljno. Tako sta bili izpred Osnovne ole v Komendi ukradeni kolesi 6. in 18.maja. Izpred vrtnarije v Mostah si je nekdo na ukradenem
Ni te med nami,
a vendar vedno si z nami.

V SPOMIN

A. .

Sedem let bo minilo 27. junija, ko se
je v 59. letu po hudi bolezni poslovila naa draga ena in mama
ivljenje nepridipravu pri takem opravilu. Pa pravo mesto na tablici je
treba poiskati.
Bogve, kdo si gradi novo hio, pa mu je zmanjkalo nekaj materiala.
Zato je /verjetno/ z gradbi a v IC v ejah ukradel gradbene elemente,
ki jih je nujno rabil.

Zahvaljujemo se vsem, ki se je spominjate in ji prinaate cvetje in
sve e na njen prerani grob.
e enkrat iskrena hvala.
Vsi njeni
Klanec, junij 2011

Matja Leskovek, rojen 4. 7. 1937, Mlaka 24a, star 73 let

Kritev javnega reda in miru tokrat policijske statistike niso zabeleile.
Zgodilo pa se je nekaj, o emer e dolgo asa ni bilo ve potrebno
opozarjati. 20. maja so na olski poti psi brez povodca ogroali mimoido e. Saj je straljivo sre ati kosmato mrcino, ki prosto teka naokoli!
Lastniku je bila izre ena globa! Morda bo v bodo e le premislil, ali
je ceneji povodec za psa ali pa pla evati globo in imeti slabo vest pred
lovekom, ki bi ga morda pes popadel.
Prometne nesre e
K sre i se je 19. maja zgodila samo ena na Kriu. Vzrok: nepravilni
premik vozila. Uboga plo evina in povzro itelj!
Tone Ogorevc

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: 1950 izvodov. Izhaja enkrat mese no, vsa gospodinjstva v ob ini pa ga dobijo brezpla no.

Aplenca na spletu:
www.komenda.si
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Aplenca-Glasilo ob ine Komenda, leto 20, tevilka 7, bo izla
29. julija 2011. Gradivo za objavo oddajte do etrtka,
14. julija 2011.

Oglase, zahvale 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

Na Plitvi ka jezera  Izletnika sekcija Drutva upokojencev organizira izlet na Plitvi ka jezera. Odhod 4. julija ob 5.30 iz Komende.
Interesenti se lahko prijavite kot obi ajno za izlete.
Kresovanje na Klancu  Organizirajo ga 24. junija pri Brunarici ob
Mlinarjevem jezu ob 19. uri lani Drutva SAK (skupina aktivnih
Klan anov). Vabijo na gola in pija o ob dobri glasbi.
Praznovanje dneva dravnosti  Tradicionalno praznovanje ob
Dnevu dravnosti, ki ga vsako leto pripravi na parkiri u za ob ino
( e bo slabo vreme pa v dvorani kulturnega doma) Drutvo kulturnih umetnikov Kaj Ti Mar v Komendi, bo v petek, 24. junija, ob
19.30.
Vabilo na kresovanje  V Cono B v ejah vabijo v petek, 24. junija,
SDS, SLS, N.Si, Lista VEM  Vsem enake monosti Komenda in LNO.
Po govoru in kulturnem programu bodo ob glasbi postregli s hrano in
pija o. Za etek ob 20.30.
Ribiki piknik  Turisti no drutvo Komenda ga z Ribiko druino
Bistrica organizira pri bajerju na Kriu soboto, 2. julija, od 11. ure
naprej. Povabljeni na veselo druenje ob hrani, pija i na druabne igre.

S kolesi na pot - Kolesarska sekcija 7. julija vabi na pot s kolesi: Moste
 Kri  Komenda  Preddvor - Komenda. Odhod ob 8. uri izpred bive
trgovine Scorpio.
Kasaka prireditev  Konjeniki klub Komenda organizira kasako
prireditev na hipodromu v Komendi v nedeljo, 10. julija. Za ete ob
14.30.

Po drugi poti  S kolesi po prav tako zanimivi poti pa se lahko podate
tudi 21. julija, ko sekcija organizira izlet: Moste (bivi Scorpio)  Vol ji
Potok  Radomlje  Menge  Skaru na  Moste  Kamnik. Odhod
izpred bive trgovine Scorpio v Mostah ob 7.50.

Glasilu ob ine Komenda, tevilka 5-2011:
1. nagrada  izdelki v vrednosti 35  IVANA GAPERLIN, URHOVA 8, 1218 KOMENDA
2. nagrada  izdelki vrednosti 25  BARBARA TRICELJ, MOSTE 87, 1218 KOMENDA
3. nagrada  izdelki v vrednosti 15  MARIJA GRAD, GLAVARJEVA CESTA 22 A, 1218 KOMENDA
4. nagrada  izdelki v vrednosti 10  ERNA SREN, GMAJNICA
114, 1218 KOMENDA
5. nagrada  izdelki v vrednosti 10  VERONIKA JENC, KLANEC
6 A, 1218 KOMENDA

Odprto vsak dan
Vsak dan malice, kosila, jedi po naro ilu
Ob nedeljah popoldne pa iva glasba celo poletje
Nagrade:
1. nagrada: kosilo za 4 osebe
2. nagrada: kosilo za 2 osebi
3. nagrada: kosilo za 1 osebo
4. in 5. nagrada: malica
V Planinskem domu Planinskega drutva Komenda na Podbortu ste
vsak dan in vse dneve v tednu zaeleni. Zjutraj vas aka jutranja kava,
dopoldne malica, opoldne kosilo, jedi po naro ilu, Ob nedeljah prijeten izlet, sprehod, druenje s prijatelji, znanci ob ivi glasbi.
Planinski dom na Podbortu.
Reeno krianko (lahko napiete tudi samo
REITEV GESLA) poljite na naslov: Urednitvo Aplence, Zaj eva 23, 1218 Komenda
DO VKLJU NO 14. julija. Na kuverto napiite: ime, priimek, naslov in pripiite Nagradna
krianka.
Nagrajenci krianke Bolus - Ferjuc Cvetka
s.p., Gmajnica 124, 1218 Komenda v Aplenci,

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

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
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Ljubljanska 3c, Kamnik
01/839-47-97
brezpla na dostava po vsej Sloveniji
akcija velja do 15.5.2011 oz. do razprodaje zalog

